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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Mediteren is een oefening, een leerproces.

Of, zoals sommigen het noemen, een pel-

grimage, een reis naar binnen, naar stil-

te, verstilling en aandacht. Meditatieoe-

feningen vind je in veel religieuze tradi-

ties. Ook binnen de christelijke traditie is

een schat aan meditatie-ervaring te ont-

dekken.

De Benedictijner monnik John Main

leerde via een oosterse geestelijke een vorm

van mantrameditatie. Toen hij zich deze

meditatie eigen had gemaakt ontdekte hij

in de literatuur van de christelijke woes-

tijnvaders (derde, vierde eeuw van onze

jaartelling) eenzelfde meditatievorm: het

in stilte herhalen van een gebedswoord.

John Main legt het zo uit: ‘In de medi-

tatie komen we tot een dieper ervaren van

God in Christus. Onze weg is de weg van

de stilte. De weg naar de stilte is de weg

van de mantra‘. (Van Woord naar Stilte,

p.82)

Onze laatste meditatie van deze

maand is op maandag 31 januari

2017.

En zoals gewoonlijk: uur en plaats

van samenkomst: 20 uur in de stil-

le ruimte “Ademtocht” in het Don

Boscocentrum, Ortolanenstraat 6,

Kessel-Lo.

Contactpersoon:

jos vermeulen 016/89.03.16

vermeulen.berte@telenet.be

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Waar het Christus om ging was

vooral een nieuwe wijze van le-

ven, een ommekeer in de gevestig-

de waardeschaal, een radicale inner-

lijke ommekeer waardoor het men-

selijk bestaan een hogere en rijke-

re kwaliteit en een nieuwe dimensie

verwierf.

Terecht hebben zijn volgelingen

zijn leer als een “bevrijding”, als

een “verlossing” aangevoeld; ver-

lossing en bevrijding uit de heer-

sende opvattingen van hun omge-

ving, uit de bekrompen leerstellin-

gen van de farizeeërs en schriftge-

leerden, uit de neerdrukkende en

kwellende greep van sociale con-

venties en uitgeholde tradities, uit

alle duistere machten die het gewe-

ten verkrachten en de mens geeste-

lijk verminken; verlossing en be-

vrijding ook uit de illusies waar-

aan wij staan blootgesteld: de illu-

sie van macht en de illusie van het

geld en de rijkdom en uit alle vor-

men van zelfbegoocheling, eigen-

waan en zelfgerechtigheid.

Wildiers

WOORDEN ZIJN DWERGEN

DADEN ZIJN REUZEN
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KALENDERBLAADJE

SINT-FRANCISCUS

Zondag 22 januari

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Erepastor Jef Bulckens

Lector: Karel De Rocker

Zang: Guy Saenen

Orgel: Herman Baumers

Zondag 29 januari

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Anna Rusakova

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat

Zaterdag: 18.45 u.

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

MET AANDACHT

GEEF JE ANDEREN KRACHT

bzn

SINT-ANTONIUS

Zondag 22 januari

Oecumenische viering met de

Protestantse Gemeente van Leuven

11.15 u. in de parochiekerk van Sint-

Geertrui

Zondag 29 januari

4de zondag door het jaar A

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

LINDEN

Zondag

10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

DON BOSCO

Zondag 22 januari

Derde zondag van het kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

Zondag 29 januari

Vierde zondag van het kerkelijk jaar

- Geen viering in Don Bosco

VIERINGEN 2017

Don Boscogemeenschap

Januari: zo. 8 – zo. 22

Februari: zo. 5 – zo. 19

Maart: zo. 5, Zondag na Aswoensdag

– zo. 19

April: zo.2 –

zo. 9, Palmzondag –

do. 13, Witte Donderdag –

vr. 14, Goede Vrijdag –

za. 15 , Paaswake - zo. 16, Pasen –

zo. 30

Mei: zo. 14 – zo. 28, Zondag na

Hemelvaart

Juni: zo. 4, Pinksteren – zo. 18

Juli: zo. 2 – zo. 16 – zo. 30

Augustus: di. 15, O.L.V. ten hemel

opgenomen – zo. 27

September: zo. 10 – zo. 24

Oktober: zo. 8 – zo. 22

November: zo 5 – zo. 19

December: zo. 3 – zo. 17 – zo. 24,

Kerstavond – Ma. 25, Kerstviering

VIERINGEN

Waar bittere armoede heerst,

floreren lepra en tbc

India is met zijn 1,2 miljard inwo-

ners na China het meest bevolk-

te land ter wereld. Eén vierde van

de bevolking, 300 miljoen mensen,

zou onder de armoedegrens leven.

Dat betekent concreet dat velen on-

der hen moeten overleven met am-

per 1 euro per dag. Ze wonen in

dorpen zonder elektriciteit of stro-

mend water. Zij behoren tot de al-

lerarmsten.

In deze extreem armoedige situa-

tie vinden lepra en tbc een ideale

voedingsbodem. Damiaanactie wil

deze patiënten helpen. Daarvoor re-

kenen wij op uw steun.

Genezing voor maar 40 euro…

Lepra en tbc zijn vreselijke ziek-

tes, die gelukkig kunnen behan-

deld worden met een doorgedre-

ven antibioticakuur. De prijs voor

de behandeling is amper 40 euro.

Toch heeft de arme Indiase bevol-

king geen toegang tot gezondheids-

zorg of medicijnen. Met uw gift van

40 euro of meer zorgt Damiaanactie

ervoor dat een straatarme patiënt ge-

neest.

… en een krachtig duwtje in de

rug

Maar Damiaanactie doet nog veel

meer! Wij gaan door waar anderen

stoppen. Na genezing geven we wie

daar het meest behoefte aan heeft

een duwtje in de rug voor soci-

ale re-integratie, met bijvoorbeeld

scholing, huisvesting, een startka-

pitaal of middelen om zelf een in-

komen te verwerven, zoals gereed-

schap of melkvee.

Maak kennis met de belang-

rijkste figuren uit de campag-

ne 2016

Sujeet is 16 jaar en behandeld te-

gen tbc. Maar hij moet nog opge-

volgd worden. Daarvoor gaat hij

elke maand naar een laboratorium

van Damiaanactie in de stad verder-

op. Zijn ziekte heeft Sujeet flink

verzwakt en dat heeft tot vandaag

een grote invloed op zijn leven.

Vindt hij een manier om alle ellen-

de voorgoed achter zich te laten?

Nishu is een meisje van 15. Zij werd

van zeer dichtbij geconfronteerd

met lepra en de vreselijke gevolgen

die de ziekte had voor haar hele ge-

zin; Dank zij de hulp van Damiaan-

actie kunnen zij weer dromen van

een gelukkige toekomst.

Doet u vandaag nog een gift?

Dank u!

Info:

https://www.damiaanactie.be/

Actie Damiaan

Driekoningen, feest van de

Openbaring, gedenken wij dat Je-

zus zich ook laat vinden door

rijken en verstandigen, en door

vreemden. Niet alleen zijn eigen

volk Israël mag weten dat God

tussen de mensen wil leven, ook

vreemdelingen die op zoek zijn,

mogen God vinden in het kleine,

het eenvoudige, het alledaagse van

een klein Kind in de armen van zijn

moeder.

Als mensen met elkaar zouden om-

gaan met diep respect - alsof in elke

mens een koning schuilgaat - dan

zou het veel beter gaan op deze we-

reld. Uit de Driekonigenviering Sint-

Franciscus
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Gesprek@home“Opdevlucht”

Vluchten is van alle tijden. Het is

allesbehalve een zwart-wit verhaal.

De recente instroom vanmensen op

zoek naar een nieuwe thuis roept

uiteenlopendevragenop.

Waarom gaanmensen op de vlucht?

Wat drijft hen om zo’n gevaarlijke

route te nemen. Hoe gaat het ver-

der eens ze in België aankomen?

Welke gevolgen heeft dit voor onze

samenleving en voor mijn buurt?

Maar ook: hoe ga ik om met deze

nieuwe realiteit? Wat kan ik doen

als individu?

Ben jij, net als heel wat anderen, op

zoek naar antwoorden en manie-

ren om dit alles een plaats te geven

inje leven?

Dan kan je vanaf nu beroep doen op

Vormingplus Oost - Brabant. Onze

trainers komen graag naar jouw

huiskamer (al mag dat natuurlijk

ook het lokaal van je vereniging

zijn) om samen met jou en een

groep van geïnteresseerden in ge-

sprektegaan.

Concreet verwachten we van jou dat

je een groep (een klein groepje of

een grote bende, bij je thuis, op je

werk, op school (17+), in je vere-

niging… samenbrengt. Wij zorgen

voor een begeleider. Het organise-

ren van zo’n avond is volledig kos-

teloos, je zorgt enkel voor een hap-

je en een drankje. Interesse? Neem

contact op met Tiny Alaerts 016

24 47 21 of tiny.alaerts@vorming-

plusob.be enwe plannen dan samen

eenafspraak.

Vormingplus Oost-Brabant, Paul

van Ostaijenlaan 22-24, 3001 He-

verlee

tel. 016 52 59 00 – Fax 016 52 59 01

info@vormingplusoostbrabant.be

www.vormingplus.be

IBAN:BE29778592263564

BIC:GKCCBEBB

VORMINGPLUS

FILM IN SENIORAMA

“Hiroshima mon amour” – Frank-

rijk, Japan–1959–90minuten

van:AlainResnais

met:EmmanuelleRiva,EjiOkada

Datum: vrijdag 20 januari 2017 van

14.00u.tot16.30u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Bijdrage: leden 4,00 euro, niet-le-

den5,00euro

LEZINGEN IN SENIORAMA

“Ouderwordenenalcohol”

door Joyce Borremans, preventiewerkster

CGGVlaams-BrabantOost

Datum: maandag 23 januari 2017

van14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 eu-

ro,koffie inbegrepen

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag26 januari2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016

443245

DIGITAAL FOTOTOESTEL Leer

je digitaal fototoestel kennen en ge-

bruiken! Raak je niet wijs uit alle

functies en instellingen van je di-

gitaal fototoestel en is de hand-

leiding te complex? Dan kun je

hier individuele hulp krijgen. Ie-

dere woensdagvoormiddag (behal-

ve vakanties) vanaf 10 u. kan je hier-

voorbijSenioramaterecht.

Inschrijven via het onthaal 016 22

20 14. Merk en type van fototoe-

stel opgeven. Toestel moet opgela-

den zijn of breng een reservebatte-

rij mee. Bijdrage: € 5, vooraf te beta-

len. Plaats: Seniorama Vanden Tym-

plestraat35,3000Leuven
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Wiezijndewijzen?

Zij die naar boven kijken, naar de

hemel en zijn tekens, die thuis zijn

in de nacht en de geheimen, die wa-

kenenuitziennaardester.

Maar wijzen hebben ook oog voor

wat beneden ligt, voor de aarde en

haar wegen, voor de dag en het

licht.

Wijzen durven omwegen maken.

Want wie lijnrecht naar zijn doel

wil, doet dewereld endemensenge-

weldaan.

Want de goede weg is gehoorzaam

aan de aarde, voegt zich naar haar

hoogten en laagten en volgt de

kronkellijnvanderivieren.

En wie de wijsheid van de weg heeft

geleerd, weet dat we worden geleid

doorvreemdepaden.

Wantnietwijmakendeweg.

Dewegmaaktons.

Wijzen zijn zij die altijd op weg

willen gaan, altijd opnieuw willen

beginnen.

Want wat in één keer wordt gevon-

den is voorbarig en onbetrouwbaar.

Wijzenzijnzij

dieterugkerennaarhuis,

verdwijneninstilte,

terugnaarhunwerk,

en naar hun plaats onder de men-

sen.

Wantdaarwachthet leven.

WimHoltermanosfs

Uit de Driekoningenviering Sint-Fran-

ciscus

... en er werd verder gevierd

met een Nieuwjaarsreceptie in

het Parochiaal Centrum.

Beste koningen en koninginnen,

Ikwildankbaarzijnvoor:

- het afgelopen jaar, we hebben sa-

menveelgedaan,veelbereikt

- de samenwerking binnen de vele

verenigingen en onze gemeen-

schap.

-wiejijbent inonzegroep.

-dezoveleherinneringen

- voor de lach tijdens de vele feestjes

enleukevieringen

- voor de traan bij het afscheid van

zovele warme mensen uit onze ge-

meenschap.

- voor het drankje dat we aangebo-

den krijgen van het bestuur van het

parochiezaaltje.

- voor de schitterende receptie die

verzorgd wordt door OKRA. Umoet

immers weten dat ik vorig jaar 50

geworden ben. En ik begin al eens

iets te vergeten. Zowas ik ook verge-

ten om iemand te vragen voor deze

receptie. OKRA is er in geslaagd om

dit allemaal te organiseren binnen

de week. Mijn oprechte dank daar-

voor.

Bij de start van het nieuwe jaar

staan we weer voor vele uitdagin-

gen.

We dienen verder te bouwen aan:

onzeeigenfamilie

onzegemeenschap

onzeverenigingen

Daarom wil ik heel graag het glas

heffen op wat komt en jullie de vol-

gendewensmeegeven:

Wij heffen het glas op mensen die

bergen verzetten, die blijven door-

gaanondankstegenwind.

Wij heffen het glas op mensen die,

in naam van hun geloof, blijven

volhouden, die starten met dingen

waarvan niemand weet wat de af-

loopzalzijn.

Wij heffen het glas op mensen die,

met vallen en opstaan, niet willen

weten van water in de wijn, die

blijven vertrouwen zonder van te

voren te vragen waarom, en wat

brengthetmijop.

Wij heffen het glas opwat demoeite

waard is om van te houden, op het

maximumdaterzit

in vandaag enmorgen, op hetmaxi-

muminmijeninjou.

Schol op 2017

Thierry Van Craenem, Voorzitter van het

teamvandeSint-Franciscusparochie.

Driekoningenviering en wensen in Sint-Franciscus

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 19 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 20 januari

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Dinsdag 24 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Woensdag 25 januari

10.00 uur Kernvergadering van Sa-

manaindeKristoffelzaal

Donderdag 26 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

18.75 tot 20.15 uur Vormselcatechese

in de Kristoffelzaal en op het terras

Sint-Franciscus

Woensdag 18 januari

13,30-17u.:SamanaCrea

20u.:KoorBlijRondeel

Donderdag 19 januari

14u.:Seniorencafématcurling

AV:KoorParcoeur

Vrijdag 20 januari

VM:DeArk

NM:BarMichotte

Zondag 22 januari

11uur:Zondagscafé

NM:Boogvlieters

AV:KoorDISSONANT

Dinsdag 24 januari

14u.:Seniorencafé

AV:Prisma

Woensdag 25 januari

9,30u.:OKRAteamvergadering

12,15-15,30u.:Eerstecommunie

20u.:KoorBlijRondeel

PAROCHIEAGENDA

EUTOPIA IN DE STAD LEUVEN

Utopia op zondag 22 januari 2017

Tijdens deze gratis zondagse wan-

deling kom je langs de hoogtepun-

ten van Leuven uit de tijd van Tho-

mas Moore. De ervaren gids vertelt

je boeiende verhalen en anekdotes

over het Leuven rond 1500. Je ont-

dekt het rijke historische verleden

van de stad en proeft van het gezel-

ligestadscentrum.

Maak een reis in de tijd: beleef het

Leuvenuitde16deeeuw!

Toerisme Leuven (Balie) Naamsesstraat, 3

–3000Leuven.Gratisticket.

Vertrek aan de Balie om 14 uur. De

wandeling duurt 2 uur. Taal: Ne-

derlands.



* Don Bosco anno 1968 *

OVER DE WIJZE VAN COMMU-

NICEREN

In 1965 schreef de Nederlandse Prof.

H. Wegman: “Het is aan te bevelen,

de communie ook op de hand uit te

reiken, omdat aldus de persoonlij-

ke deelname aan de maaltijd op na-

tuurlijke en volwassen manier tot

uitdrukkingkomt.”

Begin 1968 schrijft Antoon Ver-

heul: “Ondertussen is deze praktijk

goed opweg gemeengoed teworden

in de kerk vanNederland; in de kerk

van Vlaanderen is ongetwijfeld wel

de gedachte, zeker bij de jongere ge-

neratie, gemeengoed; toch gaat men

angstig, tenzij in het universitaire

midden en bij eucharistievieringen

in kleinere groep (jeugdbewegin-

gen en gezinsgroepen) tot de prak-

tijkover.”

Mede om deze reden leek het ons

niet ongunstig om aan de hand van

de geschiedkundige gegevens de re-

aliteit van de traditionele praktijk

van het communiceren op de tong

aan te tonen en langs deze weg nog

eens een pleidooi te houden voor het

communicerenopdehand.

Onze traditionele wijze van com-

municeren in de westerse kerk met

ongedesemd brood dat op de tong

gegeven wordt is nog niet zo oud

als menigeen zou denken. Het is

zeker niet de oorspronkelijke wijze

van communiceren geweest. Ze da-

teert pas uit de negende eeuw. In de

eerste negen eeuwen werd de com-

munie algemeen, zowel in oost als

in west, op de hand uitgereikt. Heel

deze periode heeft men er nooit

een gebrek aan eerbied in gezien.

Wel, integendeel, uit de getuigenis-

sen die wij uit die eeuwen hier-

omtrent hebben, blijkt een verras-

send, gezond-evenwichtig samen-

gaan van deze volwassen wijze van

communiceren met de nodige eer-

bied voor de aanwezige Heer. Eer-

bied en schroom voor het heilige

sloegen nog niet over naar angst en

meticuleusevrees.

Parochieblad 23 mei 1968

OVER DE WIJZE VAN COMMU-

NICEREN

We lezen in een preek van Cesa-

rius van Arles (zesde eeuw): "Alle

mannen moeten, wanneer ze wen-

sen te communiceren, hun han-

den wassen en alle vrouwen moe-

ten een zuivere linnen doek over

hun handen houden om daarop

het lichaam van de Heer te ont-

vangen." Het is niet bekend hoe

dit ritueel van de handwassing ge-

beurde. Men veronderstelt dat daar-

voor de bronnen dienden die veel-

al in het voorhof van de basilie-

ken waren aangebracht. Dat met het

geven van het eucharistisch brood

op de hand gevaren verbonden wa-

ren, is wel duidelijk. Spaanse sy-

noden moeten reeds waarschuwen

dat wie de eucharistie wel ontvangt

en niet nuttigt, als een heiligschen-

ner te beschouwen is. Dit is ech-

ter geen reden geweest om ze af te

schaffen; ze bleef nog lange tijd ge-

handhaafd. Naarmate echter de eer-

bied voor de eucharistische gedaan-

te steeg en eerder oversloeg naar

angst, is men er geleidelijk toe over-

gegaan de communie op de tong te

geven.

De eigenlijke doorbraak komt eerst

indenegendeeeuw.

Parochieblad 13 juni 1968

UIT ONS GRIJZE PAROCHIEVERLEDEN

LEUVEN+ Rondleidingen met aan-

dacht voor mensen met beperkin-

gen : * Voor personen met een visue-

le beperking. Leuven Horen en Voe-

len leidt je langs een aantal plekken

waar je de highlights van de stad

kan ervaren door te tasten, te luiste-

renenteruiken.

Een wandeling van max. 2 uur kost 5 euro

per persoon met een minimum van 75 eu-

ro. We voorzien 1 gids per groep van maxi-

maal 25 personen. Elk extra begonnen uur

kost 35 euro.

Leuven+

Koninklijke Leuvense Gidsenbond.

Tel.0460978566
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HetCaracashulpfonds

Reeds vanaf zijn eerste levensdagen ge-

droeg Jezus zich solidair met de armen.

Een groezelige schuilplaats voor schapen

en een kribbe met wat stro waren Hem niet

te min.. Zijn voorbeeld heeft Padre Eu-

genio geïnspireerd om voor de armen van

Campo Rico te kiezen. Zijn voorbeeld in-

spireert nog vele missionarissen, zoals pa-

ter Willy Polders, om het beste in zich te

geven aan de kansarmen op deze aarde.

Eugeen Vanhoorenbeke kreeg in

1958 de opdracht om in Kessel-Lo

een nieuwe parochie te stichten. Hij

werd zeer geliefd, vooral bij de be-

woners van de sociale woonwijk Ca-

sablanca omdat hij het opnam voor

mensen die het niet al te breed had-

den.

Zich storend aan de groeiende weel-

de van onze samenleving en diep

getroffen door de armoede en mise-

rie in Zuid-Amerika besloot hij in

Eugeen Vanhoorenbeke

1965 zich de rest van zijn leven in

te zetten voor de armen in de krot-

tenwijken rond Caracas, de hoofd-

stadvanVenezuela.

HetCaracashulponds

In onze parochie werd op zater-

dag 15 januari 1966 het Caracas-

hulpfonds opgericht om hem te

helpen in zijn levensonderhoud.

Maar gaandewegwerdhet fonds een

steunfonds voor de bewoners van

Campo Rico. Ook na het overlijden

van Eugeen in 1982 is het Caracas-

hulpfondsblijvensteunbieden.

Via het driemaandelijks tijdschrift

vzw.Caracas Hulpfonds krijgen we

nieuwsuitCampoRico.

Op zaterdag 11 september 2016 werd

in het Don Boscocentrum het gou-

denjubileumgevierd.

In die viering werd ingegaan op de

werking van het fonds vroeger en

nu.

“Naast de kosten voor zijn afreis, uitrus-

ting en levensonderhoud werden op vraag

van Padre Eugenio de nodige fondsen in-

gezameld voor het bouwen van een ge-

meenschapscentrum, klaslokalen, een co-

öperativa, jeugdlokalen en een funerari-

um. Een begrafenis wordt in Venezuela

met de nodige luister omgeven en kost veel

geld. Het funerarium stelt de arme bevol-

king van Campo in staat om gratis en op

een waardige wijze afscheid te nemen van

hun geliefden.”

Hetstudiebeurzenproject

“Een succes zonder weerga werd het stu-

diebeurzenproject voor de kansar-

me jongeren in de barrio Campo Rico.

Deze jongeren krijgen een studietoelage op

voorwaarde dat ze goede studieresultaten

behalen en zich tijdens hun studie inzet-

ten voor de plaatselijke gemeenschap als

jeugdleider, helper in de coöperativa of be-

geleider van kinderen bij hun huiswerk.

Honderden jongeren kregen hierdoor de

kans om een diploma te behalen en een

betere toekomst op te bouwen. Velen van

hen blijven na hun studies de gemeen-

schap verder ondersteunen.“

Eengoedekeuze

In zijn homelie op de feestviering

van 11 september, noemde PaterWil-

lyPoldersdateengoedekeuze:

“Het Caracas Hulpfonds heeft zich, na

het overlijden van Gène, toegespitst op

studiebeurzen voor de jeugd van de barrio.

Een heel goede keuze, denk ik, omdat stu-

dies direct met de persoon te maken heb-

ben, met de persoon die het moet doen. Stu-

Pater Willy Polders

dies maken de jongeren bekwamer, geven

hen een bredere visie voor mogelijkheden.

Het is zoals een chinees spreekwoord zegt:

Beter dan iemand een vis te geven, leert ge

hem vissen. “

Venezuela heeft het moeilijk. De na-

tionale rijkdom, de olie, is gebruikt

om producten te kopen in het bui-

tenland en niet om zelf te produ-

ceren. De olieprijs is nu sterk is

gedaald en de gevolgen zijn dra-

matisch, de winkels zijn leeg, de

apotheken zitten zonder medica-

menten, de hospitalen hebben geen

middelen om de zieken te verzor-

gen,enz.

“Daarom, de studiebeurzen blijven van-

daag actueel, het is een bijdrage voor een

betere toekomst. Wij investeren in men-

sen. In deze huidige situatie is een studie-

beurs nog belangrijker als voorheen, nu

de jongeren gemakkelijk van school weg

blijven omdat ze thuis niets te eten heb-

ben. Een aanmoediging is hier op de goede

plaats. Zij weten dat ze niet alleen staan,

dat mensen van ver weg hen steunen. Dat

alleen is al heel veel waard, weten dat ie-

mand om hen geeft.

Graag wil ik u aanmoedigen op de inge-

slagen weg.”

Willy Polders

Wijblijvensolidair

Het werk van Padre Eugenio wordt

voortgezet door gemotiveerde men-

sen van de gemeenschap Campo

Rico. Zo wordt al dertig jaar op

een voorbeeldige wijze het gemeen-

schapscentrum, de coöperativa en

het funerarium gerund door Ana

de Fernandez. Het project van de

studiebeurzen draait op volle toe-

ren en wordt van nabij opgevolgd

door Luis Silva, één van de allereer-

stebeursstudenten.

Naar het voorbeeld van Jezus en

Padre Eugenio willen wij het mee

opnemen voor de kansarme jonge-

ren in de barrio van Campo Rico.

Hiervoor hoeven we geen grootse

dingen te doen. Een extra bijdra-

ge op onze rekening BE06 4310 2248

0122 van het Caracashulpfonds vol-

staat om hen in hun studies en toe-

komsttedoenslagen.

Dankzij de steun van het Caracas-

hulpfonds houden deze vertrouwe-

lingen van Padre Eugenio het vol

om naar zijn voorbeeld op te komen

voor de kansarmen in Campo Rico.

Uit de vele dankbrieven die we ont-

vangen blijkt hoe zinvol onze jaar-

lijkse financiële steun voor de be-

wonersvanCampoRicois.

Vanaf een bedrag van 40 euro ont-

vang je een attest wegens schen-

king.

Wil je nader kennis maken met de

werking van het Caracashulpfonds,

kanjeterechtbij

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41

te 3010 Kessel-Lo. Tel. 016 25 35 23.

SOLIDAIR MET CAMPO RICO

Kalendervande

eigenactiviteiten2017

*VanoudnaarNieuwjaar

–29dec.–1 jan.2016-2017

*Winterwandelweekend

–20jan.–22jan.2017

*Mutskesweekend

–24febr.–26febr.2017

*Werkweekend

–10maart–12maart2017

*Zangweekend

–17maart–19maart2017

*Lentewandelweekend

–24maart–26maart2017

*Knopkesweekend

–21april–23april2017

*Fietsweekend

–5mei–7mei2017

*Lentewandelmidweek

–15mei–19mei2017

*Lentewerkweekend

–19mei–21mei2017

*Lentekriebels

–24mei–28mei2017

*Zomerwerkweekend

-23juni–25juni2017

*Werkvakantie

–11aug.–20aug.2017

*Vastenenzuiveren

-3sept.–8sept.2017

*Stekskesweekend

-15sept.–17sept.2017

*Herfstwandelweekend

-22sept. -24sept.2017

*Nazomerwandelmidweek

-25sept.–29sept.2017

*Werkweekend

-20okt.–22okt.2017

*Verstillendeparels

-29okt.–2nov.2017

*Winterwandelmidweek

-11dec.–15dec.2017

*Vanoudnaarnieuw29dec.

–1 jan.2017-2018

Contactadres:

Vzw.MoulindeBelleMeuse

KoningAlbertlaan143,

3360Korbeek-Lo

0495506175

contact@moulindebellemeuse.be

www.moulindebellemeuse.be

info@moulindebellemeuse.be

MOLENHUIS BERISMENIL
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