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ETHIOPIË: BR. ABEBE SPREEKT GELOFTEN VOOR HET LEVEN UIT
Op 30 mei sprak br. Abebe Leykun de geloften voor het leven uit in de parochiekerk van St. Gabriel in Addis
Abeba. Familieleden waaronder zijn moeder, medebroeders, religieuzen en enkele vrienden waren
getuigen. De voorgangers waren de nuntius en bisschop Markus die namens de bisschoppen speciale
aandacht heeft voor de religieuzen. De geloften werden afgenomen door de algemeen overste br. Ton
Houdé. De plechtigheid was eenvoudig en aansprekend en er werd rekening gehouden met het gevaar van
besmetting door het coronavirus. De plechtigheid werd gevolgd door het middagmaal in de parochiezaal.
Br. Abebe werkte als laborant in het laboratorium van het St. Gabriel Catholic Health Center, deed daarna
een opleiding in Kenia voor vormingsverantwoordelijke en is na zijn geloften voor het leven aangesteld als
vormingsverantwoordelijke voor het district Ethiopië.

(boven) Brs. Hugo Verhulst en Wossen Kefale aan weerszijden,
de algemeen overste gezeten.
(links) Br. Abebe met zijn moeder en geknield met kaars.

br. Ton Houdé

SPIRITUALITEIT
De Yayasan Budi Mulia Lourdes is de stichting die verantwoordelijk is voor het bestuur en de administratie
van 27 scholen en 2 poliklinieken van de congregatie in Indonesië. Waar het hier over gaat is over de
scholen.
Naast bestuur en administratie ligt er een belangrijke taak om voldoende aandacht te besteden aan de
levensbeschouwing. Op dit moment wordt er door een speciale commissie bestaande uit leerkrachten,
pedagogen en leden van het bestuur gewerkt aan een project waarin de spiritualiteit van Stefanus
Modestus Glorieux – stichter van de congregatie – centraal staat. De bedoeling is dat er op alle scholen,
dat zijn kleuterscholen, lagere scholen, scholen van lager en hoger middelbaar onderwijs, één uur per week
wordt stilgestaan bij die spiritualiteit en dat die spiritualiteit vertaald wordt naar een praktische invulling
op elk niveau. Het gaat met name over de waarden die we bij Glorieux zien en die kunnen worden
uitgedragen. Een grote uitdaging dus. Vandaar dat die commissie zo’n 40 leden telt. Gewerkt wordt aan
een onderwijsuitgave voor de leerkrachten die als basis kan dienen voor de lessen. De uitgave zou in
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januari 2022 gereed moeten zijn, zodat die vanaf het leerjaar 2022-2023 gebruikt kan worden. De naam
van de uitgave is KEBUDIMULIAAN.

O.a. afbeeldingen van de werken van barmhartigheid
van br. Nico Jacobs in een zaal voor de spiritualiteit van Glorieux.

br. Herman Jozef Gultom

BOUWKOORTS IN ADDIS ABEBA
In het St. Gabriel Catholic Health Centre, eigendom van het aartsbisdom Addis Abeba, waar de congregatie
sinds het begin in 2010 zijn beste krachten aan gegeven heeft, is al jaren een grondige renovatie nodig. Bij
de bouw is onvoldoende rekening gehouden met de moerasachtige ondergrond, zodat er al na korte tijd scheuren
zichtbaar werden, het dak van het
hoofdgebouw begon te lekken en kon
worden vastgesteld dat de fundamenten
niet sterk genoeg waren.
Een afdoende oplossing was niet
eenvoudig en zou in de papieren lopen.
Dankzij Heineken en een royale gever uit
de Verenigde Staten werd gekozen voor
een hopelijk afdoende oplossing. De
fundamenten van alle gebouwen worden
versterkt, het dak van het hoofdgebouw
vernieuwd, scheuren worden gedicht en
het schilderwerk wordt voortvarend
Werkzaamheden in volle gang
aangepakt. Heineken heeft zich van zijn
onder het toeziend oog van br. Hugo Verhulst.
beste kant laten zien en de vertegenwoordiger van Heineken in Ethiopië
begeleid het hele bouwproces. In september is een officiële ingebruikname voorzien. Ondertussen gaat de
dienstverlening door.
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Mevr. Corin van Poppel speelt een cruciale
rol in dit proces, want zij legde en
onderhoudt de contacten met Heineken
en de Amerikaanse donor. Corin werkt
voor het algemeen bestuur van de
congregatie en voor Goede Werken
Glorieux, probeert fondsen te werven
vooral voor de projecten in Ethiopië, is
betrokken bij het maken van de projectaanvragen, legt de contacten met de
sponsors, zorgt voor de verantwoording
naar de sponsors toe en is ook sterk
betrokken bij de projecten zelf, zodat zij
weet waar ze het over heeft.

De directeur van het Health Center, de bouwmeester,
Corin van Poppel en de vertegenwoordiger van Heineken
op het bijna gerenoveerde dak.

Twee broeders werken direct in het
project en anderen zijn betrokken bij het
bestuur.

In het Elderly Project zijn ook de nodige aanpassingen uitgevoerd. Hier komen dagelijks zo`n 90 bejaarden
voor een warme maaltijd, het nemen van een douche, het wassen van de kleding, een kapbeurt, medische
aandacht etc. Vanwege de Covid kan de maaltijd slechts worden afgehaald, maar normaal kan die worden
genuttigd in de eetzaal. Sommige delen van het huis konden er echt niet meer mee door, zoals de keuken,
delen van het dak en de dakgoten en ook een kwastje verf was noodzakelijk.
De werkzaamheden lopen op zijn eind
en dan zal er een goed toegeruste
keuken zijn en het geheel zal er
verzorgd uitzien. Het wordt een
waardige plek om deze groep van vaak
dakloze of slecht behuisde bejaarden op
te vangen. In dit geval worden de
kosten betaald door de congregatie en
de organisatie van Diplomatic Spouses
in Ethiopië doet een forse inspanning
om een groot gedeelte van de
keukentoerusting te bekostigen. Diverse broeders waaronder ook novicen
en postulant, hebben een deel- of
dagtaak in het Elderly People Project.
Het is een project dat de geest van
Glorieux uitstraalt.
Ondertussen is er ook heel wat aan het
broederhuis gedaan (foto links).
br. Ton Houdé

CORONAVIRUS EN DE CONGREGATIE
Het vaccineren van de bevolking is in de meeste landen volop aan de gang. Verschillende landen
versoepelen de maatregelen wanneer de cijfers gunstig evolueren. Bij de broeders zijn tot nu toe geen
gevallen gemeld: praktisch iedereen is gevaccineerd.
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RD Congo
Brazilië
Spanje
België
Nederland
Indonesië
Ethiopië
Curaçao

besmettingen
33.577
16.984.218
3.711.027
1.072.175
1.665.846
1.869.325
273.175
12.280

sterfgevallen
817
474.414
80.309
25.051
17.695
51.992
4.220
123

bron : World Health Organization 10 - VI - 2021

KORTE BERICHTEN
BRAZILIË
In het centrum van verzorgingsbehoeftigen in Jordânia “Lar Glorieux”
wordt een nieuwe buitenruimte geschikt gemaakt om er van de zon te
kunnen genieten. In dit centrum wonen en werken nu drie Braziliaanse
broeders van tijdelijke geloften. Ze zijn duidelijk enthousiast (foto : de
broeders Guilherme, Renan en Edenilson met een bewoner).

WEBSITE
Aan een herziening van de congregationele website wordt nog steeds
gewerkt. Het is o.a. de bedoeling dat alle broeders die sinds het jaar
2000 zijn overleden, kort worden herdacht. Ook vindt u een foto van
elk van die broeders. U kunt twee wandelroutes vinden: die van
Glorieux in Ronse en het broederpad in Dongen. Ook treft u er de
nieuwsbrieven aan van het algemeen bestuur en van het provinciaal
bestuur van Nederland. De naam van de website: www.broeders-olvlourdes.org

WALTER BOES OVERLEDEN
Op 28 mei 2021 overleed de heer Walter Boes (foto) stichter van de Kromme
Boom in Oostakker. VZW De Kromme Boom werd statutair opgericht in 1985,
maar de eerste ideeën over dit project dateren al van 1978. Daarbij speelde
het gedachtegoed van Glorieux en de contacten met verschillende broeders
van Glorieux een grote rol. Als motto werd gezien: “Geen aalmoes, maar
zelfredzaamheid”. In de Kromme Boom werden en worden jongeren
opgevangen waarvoor de gewone opvangsystemen geen uitkomst bieden,
daarnaast werd een sociale werkplaats opgericht die overging in 2019 in een
Maatwerkbedrijf. De “Groenhof” heeft een bloemenwinkel, een vergader- en
ontmoetingsruimte en een restaurant. Alle activiteiten zijn er op gericht werk
en toekomst te bieden voor jongeren die moeite hebben hun plaats en werkplek in de maatschappij te
vinden. Veel van de werkplaatsen alsook van het woonhuis en de Groenhof zijn met eigen mensen
gebouwd. Drie broeders die zeer nauw met de Kromme Boom verbonden zijn (geweest) zijn br. Jozef De
Block, br. Hector Van Haverbeke en br. Michel Valcke. Eén van de zonen van Walter, Marnix, heeft al
geruime tijd de leiding. Daarnaast zijn er heel wat deskundigen die op vrijwillige basis een bijdrage leveren
om aan alle administratieve eisen te voldoen.
br. Ton Houdé

GENERALAAT
SINT-JOZEFSTRAAT 1
9041 OOSTAKKER (BELGIË)

GENERALAAT.FNDL@TELENET.BE
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(+32) 09 251 01 85
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