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BRAZILIË: BR. GUILHERME SPREEKT EERSTE GELOFTEN UIT
Br. Guilherme Felipe Seabra Almeida sprak op 31 januari zijn eerste geloften uit in Betim. Hij is afkomstig
van Betim en kon de geloften uitspreken in de kerk waartoe hijzelf, zijn familie en ook de broeders
behoren. Vanwege de corona epidemie was het aantal deelnemers aan de plechtigheid erg beperkt, maar
via een live stream kon de dienst ook buiten de kerk gevolgd worden.
Br. Guilherme woont nu in Jordânia waar hij meewerkt in het tehuis voor verzorgingsbehoeftigen “Lar
Glorieux”. In het nabijgelegen Almenara (75 km) zal hij de studie volgen voor verpleger. Op dit moment zijn
de lessen op afstand.
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Br. Heládio spreekt de aanwezigen toe.

Guilherme (3 v. links) tussen medebroeders.

br. Ton Houdé

ETHIOPIË
BR. WOSSEN AFGESTUDEERD
Met de grote trom mocht broeder Wossen Kefale zijn diploma als Master of
Science in Human Nutrition and Dietetics in ontvangst nemen. Gedurende enkele
jaren studeerde hij aan de Jimma University te Addis Abeba, terwijl hij
ondertussen zijn taken voorzette als verpleger en stafmedewerker van het Saint
Gabriël Catholic Health Centre. Hij is ook lid van het bestuur van het congregationele district Ethiopië en betrokken bij de opleiding van kandidaten voor het
broederleven.

ELDERLY PEOPLE
In het “Elderly People Centre” in Addis zijn de nodige veranderingen doorgevoerd. Een negentigtal
bejaarden, vaak zonder (goede) huisvesting en in vrijwel alle gevallen arm, krijgt overdag een warme
maaltijd aangeboden, kan zich wassen of de was doen en krijgt ook medische aandacht. Twee broeders en
twee leken fungeren als een raad van toezicht, er is het nodige personeel dat voor het dagelijks
functioneren van het centrum zorgt waaronder onze br. Yacob Zergaw en op zaterdag komen br. Abebe
Leykun en onze novicen en postulant om een extra schoonmaakbeurt te geven en om wie dat wil te
knippen. Indien er fondsen aanwezig zijn, worden er toiletblokken gebouwd in arme wijken of “huisjes”
opgeknapt. Br. Yacob is daar ook bij betrokken.
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Activiteiten
in het Elderly People Project.
Kapper. (l.)
Hygiëne. (r. & ond.)

Eten maken. (l.)
Kuisen. (r.)

INDONESIË
VEEL WATER
Tijdens de voorbije maanden was het regenseizoen in vele gebieden die tot Indonesië behoren. Deze keer
waren de regengoden mild, zeer mild met het uitgieten van water. In het bijzonder Java kreeg heel veel
water te slikken, in die mate zelfs dat
her en der wateroverlast ontstond
met alle nare gevolgen van dien :
modderstromen, aardverschuivingen,
bomen die hun greep op de grond
verloren en meegesleurd werden
door het kolkende water.
Ook de hoofdstad Jakarta kreeg veel
water over zich heen, en dat water
kon niet zomaar in de grond dringen
of via de waterwegen of riolen
afgevoerd worden. De lager gelegen
delen van de grootstad kwamen
bijgevolg blank te staan. De belangrijke verkeersader waaraan het Budi Mulia Mangga Besar school
complex ligt, liep onder, maar de school bleef gespaard omdat deze hoger gelegen is. Omwonenden
werden er tijdelijk opgevangen. Ook Desa Putera kon het water buiten houden : ook daar ligt alles op een
veilige hoogte. De noodtoestand is intussen opgeheven : het regenseizoen is praktisch afgelopen.
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WEINIG WATER
Elders op Java, in het ruraal gelegen Pencil (Jatiporo), is
er dan weer een gebrek aan proper water, zowel voor de
eigen huishoudelijke behoeften als voor de irrigatie van
de velden.
Op verzoek van de dorpelingen, via bemiddeling van de
Indonesische broeders en met de steun van het fonds
congregationele projecten Indonesië, werd nu eindelijk
een echte waterput geslagen. Geen gemakkelijke klus
want het dorp ligt diep in het binnenland op een hoogte
van 700 meter boven de zeespiegel en het water moet
van zo’n 100 meter diep komen. Het boren gebeurt
daarom door een gespecialiseerd bedrijf. De dorpelingen
van hun kant staan in voor de bouw van de watertoren
met bijbehorend elektrisch pomphuis en het leggen van
het buizennetwerk. Immers, zoals steeds, is de betrokkenheid van de dorpelingen een belangrijke factor in het
welslagen van een dergelijk project : zij hebben zich in
een uitbatingscoöperatie verenigd en zo afspraken gemaakt over het functioneren en het onderhouden van de
installatie, de verdeling van de kosten en de baten.
Dit is het derde waterproject dat door bemiddeling van
de broeders in deze streek tot stand gekomen is.

CORONAVIRUS EN DE CONGREGATIE
Verscheidene vaccins zijn intussen ontwikkeld en voor
gebruik goedgekeurd. De broeders in Nederland hebben
bijna allemaal de eerste vaccinatie ontvangen. In
Oostakker in België zijn alle broeders al twee keer
ingeënt. Broeder Franklin Clemencia (Curaçao) kreeg de
eerste prik op zijn verjaardag en in Indonesië zijn al
enkele broeders gevaccineerd. In Brazilië hebben de
twee oudste broeders de eerste inenting ontvangen. De
toestand in Brazilië is overigens ten hemel schreiend. De opstelling van de zittende president is daar mede
debet aan. Vooral Amazonia, São Paulo en Rio de Janeiro springen er uit in negatieve zin.

RD Congo
Brazilië
Spanje
België
Nederland
Indonesië
Ethiopië

besmettingen
26.627
11.051.665
3.160.970
789.008
1.139.102
1.386.556
167.133

sterfgevallen
712
266.398
71.436
22.292
15.988
37.547
2.442

bron : Johns Hopkins University Covid-19 Dashboard
Center for Systems Science and Engineering – 9-III-2021

br. Ton Houdé
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WEBSITE
De website van het algemeen bestuur heeft een opknapbeurt gekregen.
Naast voor de hand liggende redenen die te maken hebben met de (razendsnelle) ontwikkelingen in de
wereld van de informatietechnologie, is het uiteraard zo dat de inhoud – beeld en tekst – aangepast zijn
aan de actuele stand van zaken. Bij de herwerking werd gekozen om blauw als basiskleur te gebruiken: dit
zorgt niet alleen voor herkenbaarheid maar ook voor verbinding met de websites van andere gebieden
(Brazilië, Indonesië).
Op de website vindt de lezer informatie over alle gebieden, dat wil zeggen daar waar de broeders nog
aanwezig zijn maar ook daar waar ze in het verleden woonden en werkten. Ook kreeg de nieuwsbrief van
het algemeen bestuur een prominentere plaats en zijn de eerdere nummers beschikbaar gemaakt. Zoals
steeds kan men zich inschrijven of uitschrijven voor de digitale versie (i.p.v. een papieren exemplaar) van
de nieuwsbrief van het algemeen bestuur.
Ook aan de broeders die de laatste jaren zijn overleden wordt nadrukkelijk aandacht besteed.
De website van de Nederlandse Provincie is op verzoek van het provinciebestuur ondergebracht en
gedeeltelijk geïntegreerd in de herziene website van her algemeen bestuur.
Kortom, redenen genoeg om regelmatig een bezoek te brengen aan www.broeders-olv-lourdes.org. De
opknapbeurt is nog niet geheel beëindigd en er zal getracht worden de website actueel te houden.

PASEN
Pasen, het feest van de Verrezen Heer, is nabij.
Na Goede Vrijdag, na het grote lijden,
breekt er hoop door en komt de Verrijzenis.
Het kost de leerlingen moeite om dit te geloven.
Misschien kost het ons ook moeite om te geloven
dat het lijden – dat wel bij het leven hoort – en
ogenschijnlijke mislukking niet het laatste woord zijn.
Laten wij ons aansluiten bij Maria Magdalena
die de Heer heeft gezien en de “ongelovige “ apostel
Thomas en bevlogen navolgers worden van Christus.
Een hoopvol Pasen toegewenst.
(br. Demetrius van de Pol, glas in lood, kapel generalaat)
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