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INDONESIË
De algemeen overste br. Ton Houde heeft de broeders in de Indonesische archipel bezocht en hij was er ook
bij toen twee broeders hun geloften voor het leven uitspraken. Het bezoek ging door van 9 oktober tot 7
november en het beperkte zich tot de gemeenschappen op Java, inclusief het kleine tineiland Bangka.
Hierna volgen enkele impressies.
Het bezoek van een algemeen overste gaat altijd gepaard met veel voorbereiding: een reisschema moet
uitgewerkt worden dat rekening houdt met de doelstellingen van het bezoek, de conditie van de
participanten, het – in dit geval – tropische klimaat en de wijze waarop men zich van het ene punt naar het
andere punt verplaatsen zal. Deze bekommernissen zijn eerder van praktische aard. Daarnaast hangt aan
zo een verre reis ook een sociale dimensie vast: de harmonie en cohesie tussen mensen met een
uiteenlopende achtergrond steunt op eerbied voor de sociale geplogenheden en op respect voor de
heersende culturele paradigma’s.
Elke congregatie tracht haar bestaan te bestendingen door het rekruteren van jonge mensen. De laatste
jaren hebben de roepingen meer wind in de zeilen gekregen. De inspanningen van het algemeen kapittel
en in het bijzonder het provinciaal bestuur, zo lijkt het, werpen goede vrucht af. Tijdens een studie en vormingsproces dat zich over een periode van ongeveer negen jaren uitstrekt, doorlopen de geschikte
kandidaten het postulantaat, de twee jaren van het noviciaat en de jaren waarin men broeder is met
tijdelijke binding. In het postulantaat te Klepu en het noviciaat te Lawang studeren en engageren zich dit
vormingsjaar respectievelijk zes postulanten en zestien novicen, iets waarover men zich alleen maar kan
verheugen.
Nog meer heugenis is er wanneer mensen zich voor
het leven willen binden aan de gekozen congregatie.
Een van de doelstellingen van deze reis was dan ook
de professie voor het leven van br. Efrem Vulma (foto:
links) en br. Valentinus Bois. Beide broeders spraken
hun geloften uit op 16 oktober tijdens een ceremonie
te Lawang, waarbij het congregationeel ceremonieel
onderdeel is van een feest in kleurrijke Javaanse stijl.
De betoverende traditionele dansen en het moment
wanneer vader en moeder hun zoon symbolisch
afstaan aan de kerk blijven onmiskenbaar twee van de
meest opvallende hoogtepunten tijdens dit soort van
viering.
Soms ontsnapt iemand aan het noodlot. Op de dag dat de broeders Herman Yosef Gultom en Ton Houde
van Bangka naar de hoofdstad Jakarta zouden terugkeren, stortte het vliegtuig dat de beide bestemmingen
verbindt kort na het opstijgen in de Java Zee, met fatale afloop. Het geluk hieraan te zijn ontsnapt brengt
als vanzelf de herinnering naar boven aan de verscheidene medebroeders die in Indonesië het slachtoffer
geworden zijn van ongelukken met dodelijke afloop, zowel te land als ter zee. Met deze gebeurtenis in
gedachten hield het reisgezelschap ter gelegenheid van Allerzielen halt bij de graven van de overledenen:
de geïnterneerde Nederlandse broeders die tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven lieten, de jonge
Indonesische broeders die tragisch om het leven gekomen zijn toen hun schip in de golven verdween in
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1966, de vele andere broeders die door de dood van ons zijn heengegaan. Hun graven liggen er verzorgd
bij, hun gedachtenis wordt in ere gehouden.
De congregatie heeft nog één Nederlandse broeder in
Indonesië. Martien Dol heeft als drijvende kracht in Desa
Putera de bekende drukkerij en bijhorende grafische school
uitgebouwd. School en drukkerij staan intussen onder
leiding van de volgende generatie broeders. Br. Martien is
niet blijven stilzitten: allerlei projecten ten bate van de
sociaal zwakkeren weet hij met verstand van zaken te
ondersteunen. Een van de recentere initiatieven om geld in
het laadje te brengen is de productie van visvoeder. Deze
kleinschalige meelwormenkwekerij stelt bovendien enkele
mensen te werkt, waardoor het initiatief een extra sociale
dimensie krijgt. Het profijt gaat naar de werking van de
projecten in Indonesië.
Deze meelwormenkwekerij en de klinieken die broeders
hebben opgericht te Bogor en Desa Putera zijn door de
Indonesische provincie begin dit jaar ondergebracht in de
sociale stichting Yayasan Bruder Glorieux Indonesia, naar analogie met de Stichting Goede Werken Glorieux
in Nederland en België, die fondsen werft voor de projecten van de broeders.
De algemeen overste is met een gerust gemoed terug naar Oostakker gevlogen, maar niet voor hij
iedereen had bedankt voor het gastvrij onthaal en voor het succesvol verloop van dit bezoek.
Terimah kasih !

De eerstejaarsnovicen.
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ETHIOPIË
De tweede helft van november bracht het voltallige algemeen bestuur een bezoek aan Ethiopië. In feite
spitste het bezoek zich toe op de hoofdstad Addis Abeba, want de twee communiteiten van de broeders en
de werken waar de congregatie bij betrokken is, liggen in Addis.
Addis ligt in de tropen,
maar door de grote
hoogte, ruim boven de
2.000 meter, valt daar
met name `s avonds en
`s nachts niets van te
merken. In de regentijd
is dat nog erger, het is
dan gewoon bijzonder
koud.
Het groepje broeders is
klein, zeven broeders,
een novice, twee postulanten en een aspirant.
De broeders wonen in
twee huizen. Een in het
gezondheidscentrum –
eigendom van dat centrum – en een ander in de
wijk Gulele, eigendom
Het algemeen bestuur en de communauteit van Kality.
van de congregatie. De
broeders samen vormen
een district en er waren gesprekken met het bestuur van het district bestaande uit de broeders Hugo,
Isayas en Wossen en met de communiteiten van de twee huizen. In het huis van Gulele vindt ook de
vorming plaats en daar werd dan ook speciaal aandacht aan besteed.
Ethiopië heeft een nieuwe president, een vrouw en sinds enige tijd een nieuwe minister president. Vooral
de laatste laat van zich spreken door meer openheid in het land zelf en door een vriendschappelijke
houding ten opzichte van Eritrea met het doel een eind te maken
aan jarenlange vijandigheden. In het eigen land liggen nog vele
mijnenvelden tussen bevolkingsgroepen, waardoor sommige
gebieden bij tijd en wijlen uiterst gevaarlijk zijn. De broeders
hebben daar ook ervaringen mee opgedaan.
Veel aandacht ging uit naar de projecten. Alle projecten zijn zeer
zinvol en staan in dienst van de mens in nood.
In het gezondheidscentrum St. Gabriel is dat kraamzorg,
ziektepreventie voor kleine kinderen, zieken etc. In het
Counseling and Social Service Centre wordt voorlichting gegeven
in scholen, aan jongeren, worden personen met HIV opgevangen,
is er begeleiding van andere kwetsbare groepen en worden
mensen geholpen om in het eigen bestaan te voorzien. Daarnaast
worden kinderen met een lichamelijke of geestelijke handicap
opgevangen en hun familie begeleid. In het Elderly People project
kunnen eenzame ouderen terecht voor een warme maaltijd en er
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is daar ook gelegenheid de was te doen of een bad te nemen. Veel van hen zijn dakloos. Daarnaast worden
er toiletblokken gebouwd in de slumps en worden de meest bouwvallige bouwsels opgeknapt, vaak op
verzoek van de lokale overheid. Wonderful geeft lesmateriaal en een schooluniform aan kinderen om zo
naar school te kunnen gaan.
Het bestuur kreeg de gelegenheid om iets van alle projecten te zien. Armoede kent vele gradaties. Naast
pure miserie waren er ook hoopgevende situaties, mensen die iets aan het opbouwen zijn, die een
bescheiden toekomst zien waarin ze
minder afhankelijk zijn van anderen.
Alle projecten zijn kwetsbaar door
financiële afhankelijkheid van bijna
uitsluitend
buitenlandse
donors.
Sommige sponsors haken af en het is
niet eenvoudig nieuwe donors te
vinden. Toch wordt daar door Goede
Werken Glorieux, de congregatie zelf
en veel medewerkers in Ethiopië en in
Europa heel veel energie in gestoken.
Aan alle projecten is ook nadrukkelijk
gevraagd te bezien hoe de projecten
kunnen worden aangepast om de
kosten te beheersen. Dat is niet simpel,
omdat het om hulp aan mensen gaat
en niet alleen over cijfers, maar voor
het voortbestaan van de projecten is
het essentieel.

Op kraamvisite in het Saint Gabriel Health Centre.

Voor twee leden van het algemeen bestuur was het de eerste keer dat zij Ethiopië bezochten. Het bezoek
heeft indruk gemaakt. Ikzelf heb verbeteringen kunnen waarnemen, maar er blijft helaas nog teveel
menselijke ellende over. In dit licht gezien is onze bijdrage klein, maar passend binnen het evangelie waar
Christus zelf aangeeft dat eten en drinken geven aan mensen in nood een hele bijzondere waarde heeft.
Iets doen voor de daklozen, voor mensen in een bouwseltje dat water doorlaat in de regentijd en kou alle
nachten van het jaar, waar niet altijd een bed is voor ieder lid van het gezin, waar soms maar één maaltijd
per dag is, sluit heel dicht aan bij de kerstgedachte waar een moeder haar kind moet baren in een stal. Er
staan hier heel wat stalletjes die waarschijnlijk primitiever zijn dan dat van Bethlehem en waar mensen
blijvend huizen.
Br. Ton Houde

HET LAATSTE WOORD
In het kerstverhaal komen herders, engelen en wijzen uit het oosten het arme gezin te hulp. Mogen wij in
de voetsporen van die helpers treden. Doe wat op uw manier voor mensen in nood veraf of dichtbij. Ik wens
u een zalig kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar toe. Br. Ton Houde
Beste wensen en alle goeds in 2019 !
GENERALAAT
SINT-JOZEFSTRAAT 1
9041 OOSTAKKER (BELGIË)

GENERALAAT.FNDL@TELENET.BE
HTTP://BROEDERS-OLV-LOURDES.WEEBLY.COM/
(+32) 09 251 01 85
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