POSTULANT DAWIT WAKJIRA
geboren te Dembi Dolo (Ethiopië) in 1987
overleden te Addis Abeba
op 10 december 2011

Dawit zag het levenslicht in een dorp in het zuidwesten van Ethiopië, niet ver van de grens met Soedan. Een
prachtige omgeving met heuvels, begroeid met weelderige planten, vol dieren en een stralende zon. Zo was
het ook op die dag in december 2011, ware het niet dat alle inwoners van het dorp in rouw waren.
Dawit, 24 jaar jong, was niet meer. Met een diploma verpleegkunde op zak kwam hij bij de congregatie in Addis
Abeba aankloppen. Hij had een brochure gelezen en voelde zich aangesproken door onze goede werken.
Tijdens zijn proefperiode hielp hij in het project voor de verzorging van oude mensen. Zijn stijl was rustig en
eerbiedig. Hij werd er graag gezien. Deze in de omgang aangename persoon gaf de broeders een goede indruk
en kandidaat Dawit kreeg de kans filosofie te studeren aan het Sint-Franciscusinstituut. Daar behaalde hij
mooie cijfers.
Vorig jaar in augustus ging hij op vakantie naar huis. Op de weg terug sloeg het noodlot toe: het busje waarin
hij zat ging overkop met verschillende doden als gevolg. Dawit werd zwaar gewond aan zijn linkerschouder en
in het aangezicht. Hij hield zich sterk en werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij de nodige verzorging kreeg.
De dokters gaven hem zijn glimlach terug en hij mocht naar huis.
Twee maanden later, op 3 december, werd Dawit onwel en de dokter diagnosticeerde tyfus. Medicijnen leken
de eerste dagen te werken maar op 8 december werd Dawit opnieuw zwaar ziek. De dokter schreef rust voor.
Diezelfde dag was er een ceremonie waarmee de kandidaten formeel postulant werden in de congregatie.
Dawit lag ziek in bed en volgde alles vanop een afstand. Broeder Theo van den Boer kwam hem feliciteren
hetgeen hem gelukkig maakte. Toen broeder Hugo Verhulst binnenkwam lag hij doodziek op de grond. In
allerijl werd Dawit naar het ziekenhuis gebracht. Het was 9 december … Zijn achternaam Wakjira betekent in
het Nederlands: Emmanuel, God is met ons. Duizend mensen stonden hem op te wachten in de straten van
Dembi Dolo. Allen huilden en jammerden luidkeels. Dawit werd ten grave gedragen op de nieuwe
begraafplaats naast de kapel waar hij op zijn achttiende het katholiek geloof had omhelsd.
Hij leeft nu in de liefde van de eeuwige God.
br. Hugo Verhulst

