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NIEUWSBRIEF ALGEMEEN BESTUUR 
CONGREGATIE VAN DE BROEDERS VAN ONZE-LIEVE-VROUW VAN LOURDES 

nummer 61, maart 2020 

ETHIOPIË 
Br. Theo van den Boer en ik vertrokken op 8 maart naar Addis Abeba met Ethiopian Airlines en kwamen op 
15 maart weer op Zaventem in Brussel terug. Dit was geheel volgens plan en daar waren we erg blij mee 
aangezien dat niet vanzelfsprekend was. Als gevolg van de coronacrisis werden heel wat vluchten 
geschrapt en naar een aantal landen werd niet meer gevlogen waaronder België en Nederland. Toen wij 
aankwamen was Ethiopië nog corona vrij, maar op het vliegveld werden al wel voorzorgsmaatregelen 
genomen. Zo moesten we een uitgebreid formulier invullen en werd onze temperatuur gemeten. Bij het 
verlaten van Ethiopië kwamen we er van af met het opmeten van de temperatuur. 

Op 16 maart kondigde de regering van Ethiopië een aantal maatregelen af waaronder het sluiten van de 
scholen. Dit heeft directe gevolgen voor de broeders die cursussen volgen en mogelijk ook voor sommige 
projecten zoals het project voor de ouderen. Op het moment van schrijven is dit nog niet geheel duidelijk, 

maar indien men samenkomsten van 
groepen wil voorkomen, dan kan dat 
consequenties hebben. 

Ons bezoek was gericht op de drie grote 
projecten die we daar hebben en op de 
situatie van de broeders en de opleiding 
van enkele jonge mannen tot het 
broederleven. Wat het laatste betreft, 
er zijn drie novicen en Wandimu Daka 
Kena werd tijdens ons bezoek aan-
genomen als postulant. 

De meeste aandacht ging deze keer uit 
naar het Counseling and Social Service 
Centre dat werkt aan een reorganisatie. 
Met de directie van het centrum, onze 
raadgevers en het bestuur van de 
broeders in Ethiopië werden stappen 
gezet om in de gewenste richting te 
komen. Het centrum geeft advies 
(Counseling) en voorlichting aan zo’n 
35.000 personen op o.a. scholen en 

begeleidt en helpt zo’n 450 individuele situaties waaronder de hulp aan moeders met een gehandicapt 
kind, of moeders die aidswezen opvangen (Social Service). Het gaat daarbij niet alleen om het 
gehandicapte kind, maar ook hoe de moeder het gezin financieel op de been kan houden en tot 
zelfredzaamheid kan komen. De voorlichting is heel belangrijk om ziektes te voorkomen en vooroordelen 
weg te nemen en mensen vertrouwen te geven met waardigheid iets aan hun problemen te doen. Naar 
ziektes en handicaps wordt soms heel negatief gekeken in de Ethiopische samenleving. 

Projecten vragen veel inspanningen – ook financiële – om de diensten te blijven verrichten. Mocht u ook 
iets willen doen, doe dit dan via de Stichting Goede Werken Glorieux (zie blz. 2). 

br. Ton Houdé 
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39 INDRINGENDE PORTRETTEN EN LEVENSVERHALEN 

Corin van Poppel en Odette Bosmans-Sprangers fotografeerden en interviewden bijna een jaar lang de 
bezoekers van een dagopvang voor dakloze ouderen in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba, het Ederly 
People project van de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. 

Het resultaat is een boek met 39 indringende 
portretten en levensverhalen van mensen die 
zich ondanks droogte, oorlogen en onrecht 
staande hebben weten te houden. Vandaar de 
titel: Unbroken: every face is a story. 

De geïnterviewden in het boek hebben elk hun 
verhaal. Sommigen waren ooit welgesteld maar 
kregen te maken met de gevolgen van droogte 
of ziekte. Anderen raakten door de oorlog met 
Eritrea of door stom toeval van hun familie 
gescheiden. Wat al deze mensen bindt, is dat ze 
op een moment in hun leven als dakloze op de 
straten van Addis Abeba terecht kwamen. 

De interviews van Bosmans en de foto’s van van 
Poppel geven een indringend en fascinerend 
beeld van een generatie ouderen, die ondanks 
alles overeind is gebleven en die daarmee een 
diep respect afdwingt. Corin van Poppel uit 
Breda en Odette Bosmans-Sprangers uit Heeze 
wonen tijdelijk in Addis Abeba en hebben dit 
project op geheel vrijwillige basis uitgevoerd. 

Het boek werd in primeur voorgesteld in Addis 
Abeba op 21 februari. In het Elderly People 
project gebeurde dit een dag eerder. Dit 
opvanghuis voor dakloze ouderen in Addis 
Abeba is een project van de Congregatie. In de 

vorige nieuwsbrief kwam het project reeds aan bod naar aanleiding van het koninklijk bezoek uit België. De 
opvang en zorg van dakloze ouderen houdt het volgende in: (1) zes dagen per week een warme maaltijd; 
(2) medische verzorging; (3) wasvoorziening; (4) douchegelegenheid; (5) jaarlijks een bijdrage aan kleding, 
schoeisel of dekens. 

HET BOEK 
De opbrengst van het boek komt geheel ten goede aan het project. Het boek is ter perse gegaan bij 
GoedeBoekenDrukker (Eindhoven, Nederland) en kost € 29,95 (taal: Engels). 

Bestellen via: https://goedeboekendrukker.nl/unbroken 

EEN GIFT KAN OOK ! 
Wie een project financieel een duw in de rug wil geven, kan dat ook doen door een gift over te maken aan 
de Stichting Goede Werken Glorieux. Giften zijn fiscaal aftrekbaar in België én in Nederland ! 

Voor Nederland NL23 RABO 0125 8862 41 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven 

Voor België  BE88 0016 6842 3541  St. Goede Werken Glorieux Oostakker 

Meer info  https://www.goedewerkenglorieux.nl/doneren.htm 
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OPRUIMEN : BLOED, ZWEET MAAR GEEN TRANEN 

Sinds enkele jaren is de uitbating van het broederhuis in handen geven van De Foyer, een zorgorganisatie 
die de site een herkenbare nieuwe naam heeft gegeven: Z(org) C(ampus) Glorieux. De ruime kamers zijn 
ingenomen door de eigen broeders en bewoners-huurders van buiten de congregatie. In de komende jaren 
wil De Foyer op deze site een volwaardig en door de overheid erkend en gesubsidieerd woon- en 
zorgcentrum (WZC) uitbouwen. 

De plannen voor dat nieuwe WZC zijn op papier in een vergevorderd stadium. Een bouwplan ligt op de 
tekentafel en werd reeds voorgesteld. Maar alvorens men kan bouwen is een vergunning nodig en … moet 
de site eerst geruimd worden. Dat betekent niet alleen het afbreken van bestaande oude bouwwerken 
(met uitzondering van de grote kapel en het rectoraat), maar eveneens het weghalen alsook 
herbestemmen van de nog aanwezige inboedel. 
Dat is een hele klus geweest die een wel-
gemeende dank-je-wel verdient voor diegenen 
die de handen uit de mouwen hebben gestoken ! 

De inboedel van de grote kapel is overgedragen 
aan de Sint-Hermesbasiliek in Ronse (zie artikel 
hierna), o.m. het altaar en twee zijaltaren, 
lezenaars, credenstafel, tabernakel met sokkel, 
stoelen uit de kapel en beelden. De opvallende 
koorbank, destijds voorbehouden aan de al-
gemeen overste, zal voortaan dienstdoen als 
bisschopszetel in deze basiliek. De liturgische 
gewaden zijn aan het bisdom Gent gegeven, die 
deze op haar beurt zal bezorgen aan 
(buitenlandse) priesters die onvoldoende 
middelen hebben om dergelijke kledij te 
bekostigen. De muziekafdeling van de School of 
Arts Gent kreeg bundels met interessante 
partituren. De Wereld van Kina (oude naam: schoolmuseum Michel Thiery) ontving een partij 
schoolmemorabilia. Wat de glasramen van de grote kapel betreft: hieromtrent is nog geen beslissing 
genomen. De grote kapel blijft in zijn huidige vorm bestaan. Mensen zullen de ruimte kunnen gebruiken als 
ontmoetingsplaats. Het mooie orgel – voor enkele jaren nog gerestaureerd en historisch waardevol – blijft 
naar alle waarschijnlijkheid in het oksaal (= de zangtribune boven de hoofdingang) staan. 

In de kamers en de zalen van het voormalige noviciaat en de aanpalende gebouwen is in de loop der jaren 
veel stof en materiaal vergaard. Boeken, langspeelplaten, bloempotten … zijn naar tweedehandszaken 
gebracht. Bruikbare meubels zijn geschonken aan een project in Tanzania aan hetwelk de congregatie al 
verscheidene jaren materiële steun geeft. 

Twee zalen werden destijds als museum ingericht: het ene als Glorieuxmuseum en het andere als 
missiemuseum. De ontruiming van het eerste ging relatief vlot. Voor de schaalmodellen – o.a. het 
nagebouwde modelinstituut – zijn belangstellenden in Ronse gevonden. 

Een grote kluif bleek de inhoud van het missiemuseum te zijn. Het museum vindt zijn oorsprong in de 
tijdelijke tentoonstelling van 1947 in Oostakker over de missies van de congregatie, een initiatief van de 
toenmalige algemeen overste br. Chrysostomus van Yperen. Gedurende decennia hebben bezoekers – 
waaronder uiteraard de leerlingen van de scholen – de vele voorwerpen uit verre landen kunnen 
aanschouwen. In de voorbije twee decennia werd binnen en buiten de congregatie gezocht naar een 
nieuwe bestemming voor het museum als geheel … en niet gevonden. Daarom werd gekozen voor 
deeloplossingen. De meest waardevolle stukken zijn in 2016 aan het Museum aan de Stroom (MAS) in 
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Antwerpen geschonken. Het missie-
museum stond enkele maanden leeg in 
2017: de volledige collectie (jawel) ver-
huisde tijdelijk naar het SMAK (Stedelijk 
Museum voor Actuele Kunst) in Gent 
voor een maatschappelijk geëngageerde 
tentoonstelling van de Zwitserse kunste-
naar Christophe Büchel. Intussen hebben 
de meeste stukken een ander onder-
komen gevonden met name in ZC Glo-
rieux en het generalaat. 

Wanneer de gebouwen volledig leeg zul-
len zijn, komen de sloophamers in be-
weging. Het is meteen het begin van een 
nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van 
de Broeders van Oostakker ! 

HULDIGING BROEDERS IN RONSE 
In de pontificale eucharistievering van zaterdag 22 februari naar aanleiding van de eerste basiliekdagen in 
de Sint-Hermesbasiliek (sinds 2019) waren dat de broeders Ton Houdé, Etienne Colman, Gustaaf 
Verhoeven, Gabriël Delbecke, Jan 
Clyncke eregasten. Rector Michel 
T’Joen sprak volgend dankwoord 
uit: “Het doet ons veel genoegen in 
ons midden een ruime afvaardiging 
te mogen begroeten van de 
Broeders van Onze-Lieve-Vrouw 
van Lourdes, Oostakker. Indachtig 
hun stichter Stefaan Modest 
Glorieux die op deze plaats heeft 
gewerkt in een tijd van grote 
sociale nood, hebben zij onze 
basiliek begiftigd met waardevolle 
religieuze voorwerpen uit hun kapel 
en klooster. Dat voortaan het 
Woord Gods en het eucharistisch 
offer aan uw lezenaar en altaar worden gebracht, zal onze verbondenheid met uw gewaardeerde 
congregatie en de gedachtenis aan vader Glorieux voorgoed bestendigen. Daarom van harte dank.” 

Bisschop Luc Van Looy overhandigde elk van de aanwezige broeders een aandenken aan Basiliek en Fiertel, 
met name een ingekaderde litho. (bron: Ronse, verslag basiliekdagen 2020) 

HET LAATSTE WOORD 
De maatregelen wereldwijd ter bescherming tegen het coronavirus beroeren de congregatie overal. 
Hygiëne is nog meer een aandachtspunt, reizen zijn uitgesteld (de vergadering van het algemeen bestuur is 
geannuleerd), activiteiten zijn opgeschort. Broeders in de verzorgingshuizen in Oostakker en Eindhoven 
kunnen niet bezocht worden. Wij wensen u allen goede moed in deze moeilijke tijden. 

 GENERALAAT GENERALAAT.FNDL@TELENET.BE 
 SINT-JOZEFSTRAAT 1 HTTP://BROEDERS-OLV-LOURDES.WEEBLY.COM/ 
 9041 OOSTAKKER (BELGIË) (+32) 09 251 01 85 


