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Dierbare vrienden,
Het jaar 2008 loopt bijna teneinde en het is dan ook een mooi moment om even stil te staan bij enkele
gebeurtenissen, die het jaar zo hebben gekenmerkt. Voor mij persoonlijk is het moment dat Barack Obama de
verkiezingen in de Verenigde Staten won, een bevestiging dat dromen daadwerkelijk kunnen uitkomen. Een
Afro-Amerikaan president van de Verenigde Staten? Dat was in mijn jeugd - ik woonde namelijk als kind in
Detroit, Michigan - ondenkbaar! Wie kent niet die prachtige toespraak van Dominee Martin Luther King: I had
a dream.... Met “President Elect” Barack Obama is de droom van Dominee King en van vele zwarte Amerikanen
voor een groot gedeelte werkelijkheid geworden. Natuurlijk moet er nog heel veel veranderen, maar dit is
mijns inziens een zeer belangrijke stap in de goede richting. Voor mij is de verkiezing van deze man zelfs vele
malen belangrijker dan die eerste stap van Neil Armstrong op de maan, die een “reusachtige stap voor de
mensheid” genoemd werd!
Waarom dit zoveel indruk op mij heeft gemaakt? Mijn antwoord is zeer eenvoudig. De verkiezing van deze man
tot nieuwe president laat heel duidelijk zien dat veranderingen van binnenuit moeten komen. Geen enkele
invloed van buiten de landsgrenzen zou mijns inziens de keuze van het volk hebben kunnen veranderen. Barack Obama is door het Amerikaanse volk zelf gekozen, zonder inmen- Colofon
ging of hulp van welke vreemde mogendheid dan ook. Maar dit is toch vanzelfsprekend!, Missieburo Roermond is
zou men kunnen zeggen. Amerika is toch een democratie, waarbij het logisch is dat een een kerkelijke instelling
regering door de mensen zelf wordt gekozen! Inderdaad, maar als het gaat om ontwikke- voor de ondersteuning
van geloofsverkondiging
lingssamenwerking, handelen wij toch anders.
in missielanden.
De voorwaarden die wij als donorland aan onze hulp koppelen zijn vaak zo koersbepalend,
dat het ontvangende land gedwongen wordt een weg, die teveel door ons bepaald wordt,
in te slaan. Wij moeten echter beseffen, dat wij nooit de problemen van een ander land
kunnen oplossen. Dat kunnen alleen de mensen van dat land zelf doen. Onze plicht is om
hen daarbij te helpen en hen dan ook de ruimte geven om eigen initiatieven te ontplooïen.

Neerstraat 49, 6041 KB
Roermond
Postbus 198, 6040 AD
Roermond
T: (0475) 386880
E: info@missieburo.nl
W: www.missieburo.nl

Het Missieburo Roermond helpt mensen in missielanden waar ook ter wereld door scholen
en ziekenhuizen te bouwen, door het opzetten van experimentele agrarische bedrijven
enzovoorts. Deze projecten zijn allen eigen initiatieven van de mensen zelf. Wij doen dit
vanuit de missionaire opdracht van de Kerk, die benadrukt dat de ontwikkeling van een
volk niet op de eerste plaats uit geld, materiële hulp en technische structuren volgt, maar
uit gewetensvorming en rijping van mentaliteit en zeden. De authentieke menselijke
ontwikkeling moet geworteld zijn in een steeds diepere evangelistatie, want de mens is de
“protagonist” van de ontwikkeling, niet het geld of techniek (R.M. 58)! Wij moeten bij de
mensen hun gewetens wakker maken en zo hen een “meer zijn” aanbieden en niet een
“meer hebben”, hetgeen gebeurt wanneer er louter op het economische, technische of
politieke vlak gewerkt wordt of louter en alleen maar materieel bijgedragen wordt aan
ontwikkeling!
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Mede namens het bestuur, de medewerk(st)ers en vrijwillig(st)ers, wens ik u een Zalig
Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar toe!
-Drs. Frank Soeterik, directeur
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2005/AF-119D
Ghana
€ 2000 (Kouijzer)
Financiële hulp voor de bouw van een school.
…………………………….
2005/AF-146B
Ghana
€ 7500 (Buro v. Internat. Solidariteit)
Bijdrage voor scholen project in Tamale.
(Eigen project Venlo/Tegelen)
…………………………….
2006/AF-105B
Congo
€ 7500 (Huijbers)
Bijdrage voor de bouw van schooltjes en voor de aanschaf van lesmaterialen
(3-jarig eigen project Nuth)
…………………………….
2006/AF-116
Ghana
€ 5000 (Donzing)
Bijdrage voor bouw kapel in een buitenstatie, Loloto.
…………………………….
2006/AF-119
Kenya
€ 5000 (Kaleng Kakez)
Bijdrage voor de bouw van een parochie-/gemeenschapshuis.
…………………………….
2006/AF-133
Cameroon
€ 3800 (Dodo Ngozo)
Bijdrage voor de aanschaf van leer- en informatiematerialen.
…………………………….
2006/AF-136C
Zambia
€ 5000 (Orphanproject Lumezi)
Bijdrage voor weeskinderen project van Zr. Hemenegilda
(Eigen project Meerssen)
…………………………….
2006/AF-136-1
Zambia
€ 2200 (Njuu)
Bijdrage voor aankoop babyvoeding ter bestrijding kindersterfte (Minga Hospital).
(Eigen project Meerssen)
…………………………….
2006/AF-145B
Tanzania
€ 2500 (Kiwango)
Bijdrage voor weeskinderen project. (Eigen project Meerssen)
…………………………….
2006/AF-145C
Tanzania
€ 1250 (Kiwango)
Bijdrage voor weeskinderen project.
(Eigen project Meerssen, extra voedselhulp)
…………………………….
2006/AF-148
Tanzania
€ 4900 (Rwechungura)
Bijdrage voor de aankoop van zonnenpanelen voor de parochie.
…………………………….
2006/AF-160
Dem.Rep.Congo
€ 4000 (Ngoy Katahwa)
Bijdrage voor de renovatie van de kerk in Kanzenze.
…………………………….
2006/AF-161
Dem.Rep.Congo
€ 4400 (Ngoy Katahwa)
Bijdrage voor de bouw van een parochiehuis in Kanina.
…………………………….
2006/AF-162
Dem.Rep.Congo
€ 4000 (Ngoy Katahwa)
Bijdrage voor de bouw van parochiehuisin Kasaji-Gare.
…………………………….
2006/AF-164
Ghana
€ 5000 (Boakye Yiadom)
Het afbouwen van een kerk in Bonyon inGhana.
…………………………….
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2006/AF-168A
Ghana
€ 6650 (Turkson)
Bijdrage studiekosten priester (InterreligieuzeDialoog)
…………………………….
2006/AF-171
Cameroon
€ 5000 (Verhoeven Mhm)
Bijdrage voor verplaatsbare steiger i.v.m. bouwwerkzaamheden.
…………………………….
2006/AF-173
Liberia
€ 5000 (Glas)
Bijdrage voor St. Dominic’s Technical School.
…………………………….
2006/AF-174
Dem.Rep.Congo
€ 4000 (Tambwe Mangili)
Bijdrage voor uitbreiding bilbliotheek voor jongeren.
…………………………….
2006/AF-176
Côte D’Ivoire
€ 5000 (Kieszek)
Bijdrage voor de bouw van een leslokaal voor catechese en alfabetiseringsprogramma.
…………………………….
2006/AF-180
Cameroon
€ 2000 (Kleda)
Bijdrage voor het opzetten van een runderfokkerij.
…………………………….
2006/AF-181
Dem.Rep.Congo
€ 5000 (Baudouin)
Bijdrage voor renovatie kerk.
…………………………….
2006/AF-182
Zambia
€ 5000 (Affum sma)
Bijdrage voor de bouw van een kerk in Kifubwa.
…………………………….
2006/AF-183
Tanzania
€ 5000 (Derksen w.p.)
Bijdrage voor de bouw van een kerk in Makuburi.
…………………………….
2006/AF-185
Sudan
€ 15000 (Taban)
Bijdrage voor een school en transportkosten en gebedshuis Holy Trinity Peace Village Kuron
…………………………….
2006/AF-197B
Uganda
€ 1000 (RAOR Foundation)
Bijdrage voor onderwijsproject.
…………………………….
2006/AF-198A
€ 1250 (Sawadogo)
Noodhulp voor parochie in zeer arm gebied.
(Eigen project H. Geest, Brunssum)
…………………………….
2006/AZ-322
India
€ 5000 (Edakkarot)
Financiële bijdrage voor de aanschaf van meubelsvoor jongens-/meisjes internaat.
…………………………….
2006/AZ-326A
Sri Lanka
€ 2500 (Robinson Joseph)
Bijdrage voor de bouw van een tehuis voor jongens,die hun ouders zijn verloren tijdens de tsunami van
2005.
…………………………….
2006/AZ-333
India
€ 10000 (Arackal)
Bijdrage voor de uitbreiding van vormingscentrum in Pulimavu.
…………………………….
2006/AZ-334
India
€ 10000 (Arackal)
Bijdrage voor de uitbreiding van vormingscentrum in Erumely.
…………………………….
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2006/AZ-335
India
€ 5000 (Prabhahar)
Bijdrage voor de bouw van een kapel in het dorp Keeranipatty in zijn parochie met ongeveer 3500
katholieken.
…………………………….
2006/AZ-337
India
€ 1500 (Yedlapalli)
Financiële hulp bij het opzetten van een cursus voor leken in het diocees Guntur, A.P.
…………………………….
2006/AZ-339
India
€ 2000 (Kommathoti)
Financiële bijdrage voor de bouw van een kapel in Pinnelli, in het diocees Guntur
…………………………….
2006/AZ-341
India
€ 3500 (Bala)
Renovatie van de Lourdu Matha Church in Adavi Nallabelli.
…………………………….
2006/AZ-342
India
€ 4460 (Fathima)
Financiële ondersteuning voor HIV/AIDS project.
…………………………….
2006/AZ-344
India
€ 4500 (SVD Soc. Service Society)
Bijdrage voor de realsiatie “empowerment” project voor de ontwikkeling gemeenschappen.
…………………………….
2006/AZ-345
Indonesia
€ 3000 (Wyparlo)
Bijdrage voor de afbouw van een kerk in Labuan Bajo.
…………………………….
2006/AZ-347
Indonesia
€ 4000 (Suwatan)
Bijdrage voor de uitbreiding middelbare school.
…………………………….
2006/AZ-349
Indonesia
€ 15000 (Adi Seputra)
Bijdrage voor diverse projecten: de bouw van 2 kloosters, slaapzaal vormingscentrum en parochiehuis.
…………………………….
2006/ZA-214A
Brazilie
€ 5000 (van Nooijen Kooij CFP)
Bijdrage voor oriëntatie studiemogelijkheden middels pedagogische workshops en catechese.
…………………………….
2006/ZA-215
Brazilie
€ 5000 (Lokkant, van de)
Bijdrage voor de bouw van een nieuwe kerkin Juiz de Fora.
…………………………….
2007/AF-123A
Nigeria
€ 5000 (Okoye)
Bijdrage voor de realisatie van diverse projecten in een zeer arm gebied.
…………………………….
2007/AF-131
Dem.Rep.Congo
€ 9000 (Matendo)
Bijdrage voor de bouw van een basisschool in Kikwit.(Fase 1)
…………………………….
2007/AF-134B
Togo
€ 175950 (Soeurs de St.Francois d’Assise)
Bijdrage voor de bouw van een vormingscentrum voor de zusters en realisatie voorlichtings en onderwijsactiviteiten. (Kara, Togo)
…………………………….
2007/AF-145
Ghana
€ 5000 (Mensah - Assim)
Bouw dak van Kapel.
…………………………….
2007/AF-146
Ghana
€ 9800 (Burns, RSM, PhD.)
Aanschaf 4 wheel drive auto voor ziekenhuis.
…………………………….
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2007/AZ-301
India
€ 5000 (Kommareddy)
Bijdrage voor de realsiatie van vakopleidingenvoor jongeren.
…………………………….
2007/AZ-302
India
€ 5000 (Valumannel)
Bijdrage voor de bouw van een kerkje.
…………………………….
2007/AZ-322
India
€ 15000 (Solidaridad)
Chetna Organic project te India (3 jaar)
…………………………….
2007/AZ-324
Indonesia
€ 8000 (Dister ofm)
Aanschaf busje voor een kindertehuis.
(eigen projekt dekenaat Meerssen)
…………………………….
2007/AZ-324A
Indonesia
€ 8000 (Dister ofm)
Aanvulling bijdrage voor aanschaf busje voor kindertehuis.
(eigen projekt Bunde,Meerssen)
…………………………….
2007/AZ-334FD
India
€ 7500 (Arackal)
Bijdrage voor een hogere opleiding priester.(Kost en inwoning)
…………………………….
2007/EU-001
Ukraine
€ 4900 (Demianczuk)
Renovatie van het dak en ramen van het Nociaats huis.
(Eigen project Weert)
…………………………….
2007/ZA-203
Brazilie
€ 5000 (Cuijpers)
Financiële hulp voor aanschaf tweede handseauto.
…………………………….
2007/ZA-204
Argentina
€ 5000 (Frassia)
Bijdrage voor opleiding priesterstudenten
…………………………….
2007/ZA-205A Nederlandse Antillen
€ 6000 (Hölsgens)
Bijdrage huizenproject voor de allerarmsten.
…………………………….
2007/ZA-215
Guatemala
€ 2500 (Spelbos)
Bijdrage voor drinkwatervoorziening Santa Rosa.
…………………………….
2008/AF-101
Zambia
€ 15000 (Lumezi Mission Hospital)
Bijdrage voor uitbreiding ziekenhuis meteen afdeling voor ondervoeding.
(Dekenaat Meerssen)
…………………………….
2008/AF-102
Burkina Faso
€ 5000 (Stichting PIM)
Bijdrage voor diverse projecten in Oudalan.
…………………………….
2008/AF-103
Kenya
€ 5000 (van de Laar Mhm)
Bijdrage voor een keukeneenheid van het ziekenhuis in Chimoi.
…………………………….
2008/AF-103A Kenya
€ 1000 (van de Laar Mhm)
Bijdrage voor een keukeneenheid van het ziekenhuisin Chimoi.
…………………………….
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2008/AF-104
Burundi
€ 2000 (Op de Weegh)
Algemene bijdrage voor gehandicapten en zieken inzeer arme streek.
(eigen project Obbicht)
…………………………….
2008/AF-106
Togo
€ 250
(Kobielus)
Bijdrage voor aanschaf medicamenten voor kliniek van de missiepost.
(zie ook 2008/AF-106A)
…………………………….
2008/AF-106A
Togo
€ 1035 (Kobielus)
Bijdrage voor aanschaf medicamenten voor kliniek van de missiepost.
…………………………….
2008/AF-107
Malawi
€ 1900 (Diocese Chikwawa)
Bijdrage priesteropleidingen in Chikwawa Diocees.
…………………………….
2008/AF-108
Kenya
€ 64000 (Harrington SMA)
Ondersteuning Pastoraal Plan Bisdom Lodwar.
…………………………….
2008/AF-108A
Kenya
€ 34222 (Harrington SMA)
Ondersteuning Pastoraal Plan Bisdom Lodwar. (Katechisten en Pastorale werkers)
…………………………….
2008/AF-108B
Kenya
€ 7000 (Harrington SMA)
Ondersteuning Pastoraal Plan Bisdom Lodwar schoon drinkwater.
(Bijdrage n.a.v. jubileum van een bedrijf)
…………………………….
2008/AF-109
Kenya
€ 25000 (Harrington SMA)
Noodhulp slachtoffers geweld.
…………………………….
2008/AF-110
Uganda
€ 2250 (Hooijschuur W.P.)
Bijdrage aanschaf materialen voor o.m. de keuken van St. Noa’s Family
…………………………….
2008/AF-111
Uganda
€ 2000 (Smeets)
Algmene bijdrage voor onderwijsproject. (St. Anthony’s Technical College)
…………………………….
2008/AF-112
Ghana
€ 10000 (Turkson)
Bijdrage voor de bouw van een nieuwe kathedraal.
…………………………….
2008/AF-113
Ghana
€ 4000 (Turkson)
Bijdrage voor de aanschaf hostiebakmachine voor de zusters.
…………………………….
2008/AF-114
Ethiopia
€ 5000 (Dobbelaar cm)
Bijdrage voor tekort salarissen onderwijzers in het vicariaat Nekemte.
…………………………….
2008/AF-115
Togo
€ 3500 (Kupis sma)
Bijdrage voor aanschaf gebruikte auto.
…………………………….
2008/AF-116
Niger
€ 5000 (Eglise Catholique au Niger)
Bijdrage voor de de bouw van een nieuwe kerk.
…………………………….
2008/AF-117
Malawi
€ 4000 (Makola)
Bijdrage voor een vervoersmiddel (motor).
…………………………….
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2008/AF-118
Tanzania
€ 3000 (Undole)
Bijdrage voor aanschaf religieuze boeken.
…………………………….
2008/AF-119
Burkina Faso
€ 7500 (Anger)
Bijdrage voor bouw sanitaire voorzieningen in arme parochie (Gon Boussougou).
…………………………….
2008/AF-120
Dem.Rep.Congo
€ 12800 (Cuijpers SDS)
Handboeken voor een middelbare school in Diur-Kolwezi, St. Charles Lwanga.
(Eigen project Dek. Weert)
…………………………….
2008/AF-121
Dem.Rep.Congo
€ 3000 (Wagemans OSC)
Bijdrage voor missiewerk in Mulo.
(Eigen project Holtum)
…………………………….
2008/AF-123
Tanzania
€ 7500 (Swaans)
Bijdrage aan Sumve ziekenhuis, Tanzania. (Hulpgoederen/medicijnen/transportkosten)
…………………………….
2008/AF-124
Ghana
€ 7900 (Turkson)
Subsidy hogere opleiding priester te Leuven.
…………………………….
2008/AF-127
Nicaragua
€ 500
(Argalaless)
(eigen project parochie Kunrade)
…………………………….
2008/AZ-301
Nepal
€ 5000 (Child Welfare Scheme)
Bijdrage realisering hulp n.a.v. overstromingen.
(Eigen project Ysselsteyn)
…………………………….
2008/AZ-302
Indonesia
€ 5000 (Joosten)
Financiële steun bij de bouw van een parochiehuis in Kabanjahe.
…………………………….
2008/AZ-303
Papua New Guinea
€ 5000 (Sackitey)
Financiële bijdrage voor onderwijsproject.
…………………………….
2008/AZ-304
India
€ 46000 (Arackal)
Bijdrage voor opvanghuis geestelijk gehandicapte kinderen.
(Project Jubileum Bisschoppen Roermond)
…………………………….
2008/AZ-306
India
€ 10000 (Russel Raj/A.Illuam,Anbu Nagar)
Bijdrage voor weeshuis.
…………………………….
2008/AZ-307
Papua New Guinea
€ 15000 (Inst. v.h. Mensgeworden Woord)
Bijdrage voor aanschaf vervoersmiddel t.b.v.het parochiewerk van I.V.E./ het MensgewordenWoord.
…………………………….
2008/AZ-308
Indonesia
€ 4000 (VOS Gilde Opleidingen)
Jongerenproject “Go to Lombok”.
…………………………….
2008/AZ-309
India
€ 12500 (Maipan)
Bijdrage voor de bouw van huisjes voor slachtoffers cycloon.
…………………………….
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2008/AZ-310
Cambodja
€ 16020 (Visser sdb)
Bijdrage voor het opzetten van sociaal-communicatie afdeling in Sihanoukville.
…………………………….
2008/AZ-311
India
€ 12000 (Arackal)
Bijdrage hogere opleiding voor priester te Rome
…………………………….
2008/AZ-312
Philippines
€ 16000 (Diocese Butuan)
Bijdrage hogere opleiding voor priester te Leuven.
…………………………….
2008/AZ-313
Pakistan
€ 22500 (Dar-Ul-Sukun, Zr. Lemmens)
Bijdrage voor kindertehuis (Zr. Lemmens/Zr. Ruth).
…………………………….
2008/EU-001
Ukraine
€ 7500 (Int. Charitable Organization)
Bijdrage voor opvang straatkinderen in Kiev.
(Eigen project Roermond-Oost)
…………………………….
2008/EU-002
Egypte
€ 10800 (Van Eijk)
Inrichting school in Alexandrië, Egypte (eigen project Weert)
…………………………….
2008/ZA-201
Guatemala
€ 4500 (Ramazzini Imeri)
Bijdrage voor Bisdom San Marcos.
(Eigen project Vlodrop)
…………………………….
2008/ZA-203
Chile
€ 4000 (Hardy)
Bijdrage voor een nieuwe brandtrap voor één van de tehuizen.
…………………………….
Mede dankzij uw steun hebben wij dit jaar meer dan € 910.000 kunnen besteden aan concrete projecten in de Missie (buiten de ondersteuning via het adoptieprogramma en projecten van het Mgr.
Feronfonds). Mede namens het bestuur, onze medewerk(st)ers en vrijwillig(st)ers, wil ik u hiervoor heel
hartelijk bedanken!

Wij zoeken een sponsor!
Zr. Lucienne Hardy (Chili) heeft onlangs nieuwe kandidaatjes voor het Adoptieprogramma van het
Missieburo Roermond opgestuurd. Voor deze kinderen, afkomstig uit arme gezinnen, zoeken wij steun.
Geef een kind een toekomst! Neem contact op met onze afdeling Adoptie. Voor slechts € 20 per maand
kunt u een kind een toekomst geven. Uw steun is zeker niet tevergeefs. Voor meer informatie kijk op:
www.missieburo.nl

Fernando Acuna

Helen Castro

Jose Rosales

