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Dierbare Missievrienden,

D

at de kredietcrisis wereldwijd grote gevolgen heeft, zal niemand zijn ontgaan. Bijna geen enkele sector
van onze moderne westerse samenleving is gespaard gebleven. In de media wordt het ene faillissement na het andere aangekondigd. Mensen die zich jarenlang voor “de zaak” hebben ingezet krijgen
nu vaak te horen dat er geen werk meer voor ze is en dat zij onvermijdelijk op straat zullen komen te staan.
Een mededeling die natuurlijk hard aankomt. Heel triest. Velen hebben zich afgevraagd: heeft niemand dit
zien aankomen?

Al gauw wordt de hebzucht van een kleine groep mensen, die zich heeft willen verrijken ten koste van alles
en iedereen, als oorzaak van deze ellende aangewezen. Natuurlijk kan niet worden
ontkend dat de financiële instellingen, vaak op aandringen van eigen aandeelhouders,
Colofon
een belangrijke rol gespeeld hebben bij het ontstaan van dit wereldwijde probleem.
Maar om alle schuld bij deze ene groep te leggen, dat lijkt mij toch wel erg kort door
Missieburo Roermond is
de bocht. Ik begrijp, dat het heel verleidelijk is om één “boosdoener” als zondenbok
een kerkelijke instelling
aan te wijzen, want dan hoeven wij niet naar andere mogelijke oorzaken van deze
voor de ondersteuning
ellende te zoeken. Het probleem wordt dan een stuk minder complex en er kunnen
van geloofsverkondiging
dan snel maatregelen genomen worden die tot een mogelijke oplossing kunnen
in missielanden.
leiden. En dat is dan ook gebeurd. Onze regering heeft zeer pijnlijke maatregelen
Neerstraat 49, 6041 KB
moeten nemen. Er worden miljarden euro’s in de financiële sector gepompt. Deze
Roermond
maatregelen zullen wel nodig zijn, aangezien deze bedacht zijn door mensen, die
Postbus 198, 6040 AD
veel meer verstand van zaken hebben dan de gemiddelde Nederlander, zoals ik.
Roermond
Daar moet ik wel op vertrouwen.
T: (0475) 386880
Maar hebben wij niet te snel andere processen uitgesloten, die misschien ook aan
deze crisis hebben bijgedragen? Een proces dat wij niet graag onder ogen willen
zien omdat wij zelf erbij betrokken zijn? Moeten wij misschien de hand in eigen
boezem steken? Ik denk dat wij allen (bewust of onbewust) een beetje hebben bijgedragen aan het ontstaan van
De kredietcrisis & de AEX-index
deze ellende. Moeten wij ons
niet afvragen of wij zelf ook
eens een investering hebben
gedaan, omdat het mogelijk
een behoorlijke winst zou kunnen opleveren, zonder eerst
de mogelijke risico’s van een
dergelijke investering te onderzoeken?
Is het verlangen naar steeds
meer willen hebben niet kenmerkend voor onze huidige
samenleving? Je hoeft maar
de televisie aan te zetten en al

E: info@missieburo.nl
W: www.missieburo.nl
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gauw volgt de ene reclameblok de andere op, met als doel ons over te halen tot een bepaalde aankoop. Als je
dan kijkt naar wat ons wordt voorgeschoteld, dan lijkt het alsof niets teveel en alles mogelijk is. Ons verlangen
naar meer wordt als maar gestimuleerd. Hoe vaak hebben wij ons niet laten verleiden iets te kopen, zonder
ons af te vragen of wij het wel nodig hadden.
Juist voor deze ontwikkelingen heeft Paus Johannes Paulus II ons in zijn encycliek Redemptoris Missio gewaarschuwd. Ik onderken dat er heel veel mensen zijn die zich niet aangesproken voelen door hetgeen in
encyclieken geschreven wordt. Maar wellicht is de tijd gekomen om dit wel te doen. Paus Johannes Paulus
II heeft in deze encycliek, waarin hij een uiteenzetting over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht
heeft gegeven, benadrukt “de ontwikkeling te bevorderen door de gewetens op te voeden” (RM, 58-59). “Het
is niet de zending van de Kerk om direct te werken op het economische, technische of politieke vlak of om
materieel bij te dragen tot ontwikkeling; deze zending bestaat wezenlijk in het aanbieden aan volkeren van
een ‘meer zijn’, niet van een ‘meer hebben’, door met het evangelie de gewetens wakker te maken. De authentieke menselijke ontwikkeling moet geworteld zijn in een steeds diepere evangelisatie.” Hij schrijft verder:
“De ontwikkeling van een volk volgt echter niet op de eerste plaats uit geld, materiële hulp en technische
structuren, maar uit de gewetensvorming en de rijping van mentaliteit en zeden. De mens is de protagonist
van de ontwikkeling, niet het geld of de techniek.”
Als men zich meer van het bovenstaande zou aantrekken, dan ben ik ervan overtuigd dat de wereld een stuk
rechtvaardiger zou worden voor ons allemaal als ook voor alle toekomstige generaties. Pas dan kunnen wij
spreken van echte duurzame ontwikkeling.
Mede namens het bestuur, de medewerk(st)ers en vrijwillig(st)ers wens ik u een Zalig Pasen!
Drs. Frank Soeterik, directeur

Het voorlopige resultaat van 2008
orig jaar hebben de nieuwsbrieven € 202.968 opgebracht. Dit resultaat heeft u, onze donateurs, mogelijk gemaakt. Wij zijn u hiervoor zeer dankbaar. Helaas is deze
opbrengst ruim € 31.000 lager dan die van 2007 en dat is natuurlijk
heel zorgelijk. Waarschijnlijk is het lagere resultaat mede het gevolg van
de onzekere tijden veroorzaakt door de kredietcrisis. Ook dit jaar zullen
wij helaas rekening moeten houden met een afname van donaties en
andere subsidies. De grote vermogensbeheerders hebben ruim 25%
van hun vermogen zien verdwijnen als sneeuw voor de zon en dat heeft
natuurlijk gevolgen. Ongetwijfeld zullen onze donateurs keuzes moeten
maken aangezien ook zij niet verschoond zullen zijn van de gevolgen.
Hoelang dit zal duren weet niemand. Maar wij moeten niet uit het oog
verliezen dat bij de landen in het Zuiden, in de Missie, de klappen van
deze wereldwijde crisis nog harder zullen aankomen dan bij ons. Onze
contacten spreken nu reeds van hogere voedselprijzen en schaarste van
primaire benodigdheden om te kunnen leven.

V

Dit jaar zijn de opbrengsten uit campagnes en andere particuliere giften
met bijna € 70.000 gedaald tot € 466.500. Het adoptieprogramma is
g van een aantal nalatenschappen
echter met € 11.000 gestegen tot € 140.063. Mede dankzij de afwikkeling
(€ 364.255) en de verkoop van een pand (eveneens verkregen uit een nalatenschap: € 234.378) heeft het
Missieburo Roermond het jaar 2008 kunnen afsluiten met een prachtig resultaat van € 1.282.256. Dit is bijna
€ 200.000 hoger dan in het jaar 2007! Al met al een mooi resultaat, waardoor wij heel veel mensen in de
Missie hebben kunnen helpen.
Van deze gelegenheid wil ik gebruik maken om u iets belangrijks te vragen. Zonder u kunnen wij ons werk
moeilijk uitvoeren. U bent één van de pijlers waardoor wij kunnen bestaan. U bent onze achterban, wat voor
ons zeer belangrijk is. Maar wij hebben nieuwe donateurs nodig. Wilt u ambassadeur van het Missieburo zijn?
Want u kunt ons helpen nieuwe donateurs te werven. U kent ons werk. Wilt u in u eigen omgeving vertellen
over ons? Velen in de Missie rekenen op de steun die wij zouden kunnen geven. Zij rekenen op u. Alvast heel
hartelijk bedankt!
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Projectverslagen Pastoraal Plan van het
Bisdom Lodwar
De bouw van een kerkje in Lomekwi
(Kataboi Parish)

M

ede dankzij een bijdrage van € 21.600 (Vastenactie 2008) heeft men in Lomekwi een
nieuwe kerk kunnen bouwen. Tevens heeft
men woonruimte kunnen realiseren voor de pastoraal
werkenden (de pastoor en enkele catechisten) van
de parochie.

onder de kleuters te bevorderen.

De gelovigen van Lomekwi, een buitenstatie van de
parochie St. Dennis te Kataboi, hebben lang moeten
wachten op deze kerk. Zij hebben lang gespaard,
maar het bedrag, dat zij uiteindelijk bijeen hebben
kunnen brengen, was echter niet voldoende om met
de bouw te beginnen. Mede dankzij deze bijdrage
heeft men vorig jaar alle benodigde bouwmaterialen
kunnen aanschaffen. Op 15 oktober 2008 heeft Mgr.
Patrick Harrington sma deze kerk officieel in gebruik
genomen, gewijd aan Johannes Evangelist. Tijdens
deze viering hebben 110 gelovigen het H. Vormsel
ontvangen.

De bouw van een kleuterschool in de parochie St. Philips Lodaraja (Lodwar).
an dit project is een bedrag van € 14.100
gedoneerd. De locale bevolking heeft ook
bijgedragen aan de realisatie van het project.
Men heeft één klaslokaal, een eenvoudig woning voor
de leerkracht, een latrine met douchegelegenheid en
een opslagruimte voor lesmaterialen een levensmiddelen. De locale bevolking heeft voor een kookruimte
gezorgd. Dit laatste is zeer belangrijk omdat hierdoor
de participatie van de bevolking wordt gestimuleerd.

A

De bouw van een latrine en douchegelegenheid is
een nieuw onderdeel van het “Kleuteronderwijs- en
Voedingsproject”. Men hoopt hiermee de hygiëne

De plaatsen Lodwar, Nakururu en Kakuma zijn
onlangs zwaar getroffen door hongersnood. Dat is
dan ook de reden waarom men kozen heeft om dit
schooltje in Lodwar te bouwen. Alle kleuters die nu
naar school gaan krijgen, naast goed onderwijs,
dagelijks minstens één stevige maaltijd per dag.
Bovendien worden de kinderen door een medisch
team begeleid, dat regelmatig op de school komt.
Zo kunnen alle kleuters rekenen op goed onderwijs,
voeding en gezondheidszorg. Het is de bedoeling dat
deze kleuterscholen uiteindelijk centra worden waaruit
verschillende activiteiten zullen worden ontplooid op
het gebied van primaire gezondheidszorg, waterprojecten en voeding.
Uit onderzoek is gebleken dat wanneer kinderen op
zeer jonge leeftijd naar school gaan zij ook op latere
leeftijd het basisonderwijs zullen volgen en afmaken.
De ouders van de kleuters worden namelijk op het
belang van goed onderwijs gewezen. Ook worden zij
aangespoord mee te werken aan allerlei activiteiten op
school. Hun betrokkenheid wordt daardoor gestimuleerd. Deze aanpak werpt nu reeds haar vruchten af.
Ouders, die inderdaad hun kind naar de kleuterscholen
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sturen, zullen hun kinderen ook het basisonderwijs
laten volgen. Daarom blijft het kleuterscholenproject
een prioriteit van het Bisdom Lodwar.

school. Alleen 1,5% van de jongeren heeft de mogelijkheid een hogere opleiding te volgen. Er is nog
veel te doen en dat is dan ook de reden waarom het
Studiefonds het bisdom in het leven is geroepen!
De leerkrachten zijn allemaal afkomstig uit Turkana.
Velen hebben hun studie kunnen volgen mede
dankzij de steun van het bisdom. Omdat zij zelf de
mogelijkheid hebben gekregen om een opleiding
te volgen zijn zij zeer gemotiveerd om anderen te
helpen hoger op te komen. Zo wil men het ontwikkelingsniveau van de regio verhogen en bovendien
de mensen ook bewust maken dat zij zelf heel veel
kunnen doen voor het Turkanagebied. Het draagvlak
van het “Rehabilitation Nursery School” is door deze
manier van aanpak dan ook zeer groot te noemen.
Het project blijft een vast onderdeel van het Pastoraal
Plan van het Bisdom Lodwar.

Alle 24 parochies kunnen een beroep doen op dit

Het Studiefonds van het Bisdom Lodwar.
an dit fonds is € 11.100 bijgedragen. Samen
met een aanvulling van het Bisdom Lodwar
(ca. € 6.000) hebben 255 jongens en meisjes
uit de 24 parochies van het bisdom een middelbare
schoolopleiding kunnen volgen. In totaal zijn 22 middelbare scholen betrokken geweest (afhankelijk van
de opleiding en plaats waar de studenten afkomstig
zijn).

A

Onderwijs staat hoog in het vaandel van het Bisdom Lodwar. Mgr. Patrick Harrington sma ziet dit
als opdracht van de Kerk: vorming en onderricht.
Hij wil dan ook scholen (lager en middelbaar onderwijs) toegankelijk maken voor iedereen die in de
drie districten van Turkana wonen. Het merendeel
van de mensen leeft om en nabij de armoedegrens.
Kinderen kunnen vaak geen opleiding volgen, omdat
hun ouders de schoolgelden niet kunnen betalen. Op
dit moment kunnen slechts 33,5% van de kinderen
naar een lagere school. Slechts 2,8% van de jongens
en meisjes staat ingeschreven op een middelbare

fonds om kinderen uit de parochie een opleiding
te laten volgen. De parochie is dan ook de eerste
verantwoordelijke voor de begeleiding van de studenten. Het bisdom controleert de parochies of aan
de afgesproken voorwaarden wordt voldaan.
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Onderwijs wordt beschouwd als een sociale investering die voor de regio van levensbelang is. Men is
ervan overtuigd dat als men in onderwijs investeert
de armoede duurzaam bestreden kan worden. De
regering van Kenia heeft dan ook vrije toegang tot
het basis- en middelbaar onderwijs opgenomen in
het landelijk beleidsplan. De financiële middelen,
waarover de regering kan beschikken, zijn echter niet
toereikend om alle delen van het land te steunen.
Turkana is helaas één van deze regio’s. Het Bisdom
Lodwar heeft daarom de taak van de regering op zich
genomen om de Turkana te helpen.

O

haar echtgenoot naar Kenia vertrokken om daar te
helpen, waar het nodig was. Uiteindelijk zijn zij in
het Bisdom Lodwar terechtgekomen. Zij heeft zich
ontfermd over ouderen die zij onder zeer erbarmelijke omstandigheden heeft aangetroffen. Het project
heeft zij Ewoi-project genoemd. In Turkana vindt
men bomen, die op een uitgeklapte paraplu lijken:
de Ewoiboom. Deze boom biedt bescherming tegen
de zon. Het Ewoi-project wil bescherming geven aan
deze zeer kwetsbare groep ouderen.

Het Ewoi programma heeft als doel ouderen, vaak
door familieleden aan hun lot overgelaten, een
menswaardig bestaan te geven. De Nederlandse
lekenmissionaris, Annie Janssen, is verantwoordelijk
voor dit project. Enkele jaren geleden is Annie met

Via een sociaal netwerk van vrijwilligers worden de
ouderen opgespoord en vervolgens geholpen. De
vrijwilligers bezoeken de mensen geregeld en weten
zo wat de mensen het meest nodig hebben. Als er
echte grote problemen zijn wordt dit gerapporteerd
aan de organisatie. Indien nodig worden de ouderen

Het Ewoi-project
ndanks alle tegenslagen als gevolg van de
onlusten na de verkiezingen in 2008 is men
er in geslaagd vele activiteiten van het Ewoi
programma te implementeren en heeft men een
hoop bereikt.
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begeleid naar het ziekenhuis en als de patiënt niet
naar het ziekenhuis kan bezoekt en verzorgt een
zuster hem regelmatig. De ouderen zijn blij met de
bezoeken van de vrijwilligers, want vaak zijn zij de

Het Ewoi programma ondersteunt ook een mobiel
ziekenhuis. Op deze manier worden veel zieken
geholpen. Part-time huisbezoekers zorgen voor
de nazorg en tevens stimuleren zij de familieleden,
indien aanwezig, of dorpsgenoten voor de ouderen
te zorgen.
Goede hygiëne wordt de ouderen ook bijgebracht
tijdens deze huisbezoeken. Soms worden hun nagels en haren geknipt of worden ze geholpen zich
te wassen, eveneens weer in samenwerking met
aanwezige familieleden. Ook leert men de ouderen
hoe ze medicijnen moeten gebruiken en hoe ze
malaria kunnen vermijden door het gebruik van netten, die door het programma gegeven worden. Zij
kunnen dankzij deze hulp weer een menswaardig
bestaan leiden.

enige mensen die zich om hen willen bekommeren
en aandacht aan hen willen schenken.
Uit de opbrengsten van de Vastenactie 2008 heeft
het Missieburo € 11.450 kunnen besteden aan het
Ewoi project. Met deze gelden heeft men 515 nieuwe
ouderen op sociaal en/of medisch gebied kunnen
helpen. Veel voedsel zoals maïs en bonen (2662
pakketten -1.3 kg per pakket), broodjes, zeep, kleren,
slaapmatten etc. werd verdeeld onder de ouderen.
In totaal worden nu 800 ouderen direct of indirect
geholpen via het Ewoi programma.

Ook is er een speciale dag georganiseerd om
ouderen met oog klachten te helpen. Acht ouderen werden geopereerd, tien konden gewoon met
medicijnen en zalfjes behandeld worden. Acht patiënten konden na de operatie weer zien. Maar ook
kinderen worden geholpen door de mensen van het
Ewoi Centre.
De Ewoi-veldwerkers geven daadwerkelijk gestalte
aan Gods liefde en barmhartigheid! Zonder hen
zouden heel veel ouderen een ellendig leven moeten
lijden. De ouderen van Turkana zijn hen daarom
zeer dankbaar!
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St. Lucy’s Integrated Primary School in
Katilu
(Speciaal onderwijs voor kinderen met een visuele beperking)

op deze school is zeer hoog, hetgeen blijkt uit het
feit dat de hoogste cijfers die door blinde kinderen
in geheel Kenia behaald worden, van kinderen zijn
afkomstig van St. Lucy’s!

S

inds 1989 ondersteunt het Bisdom Lodwar
het speciale onderwijs van St. Lucy’s Integrated Primary School in Katilu, in Zuid Turkana. Op deze school zijn zowel kinderen met een
visuele beperking als kinderen die geen beperking
hebben. Er zijn speciale leerkrachten die de blinde

en slechtziende kinderen begeleiden. Door deze
aanpak wordt het gevoel van eigenwaarde bij de
kinderen met een beperking aanzienlijk vergroot.
Vaak schamen de kinderen zich voor hun beperking, hetgeen een extra belemmering voor hen
is om volwaardig te kunnen deelnemen aan de
maatschappij. Reeds na enkele maanden verblijf
op deze school is bij de kinderen een enorme
vooruitgang zichtbaar.

Kinderen met een beperking, die vaak ook van
ver moeten komen, kunnen op de school tot de
schoolvakanties verblijven. Onderdak en verzorging is aanwezig. De kwaliteit van het onderwijs

Na de basisschool doorlopen te hebben, kunnen
de kinderen een vakopleiding volgen in Kapenguria (in het aangrenzende district) of naar een gewone middelbare school gaan. Kinderen, voor wie
dit vervolgonderwijs te hoog gegrepen is, krijgen
op St. Lucy’s een aangepaste (vak)opleiding, die
hen in staat zal stellen om zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij.
Aan dit project is € 6.100 toegekend uit de opbrengsten van de Vastenactie 2008. Van dit bedrag zijn de maaltijden voor de kinderen betaald
alsook hun vervoerskosten. Verder heeft men
leermiddelen en apparatuur kunnen aanschaffen.
Ook hebben vijf meisjes door deze bijdrage een
middelbare vakopleiding in Kapenguria kunnen
volgen. Twee doen nu hun eerste jaar en de andere drie hun tweede jaar. Twee begeleidsters van
de kinderen heeft men een klein salaris kunnen
geven. Verder heeft men van deze bijdrage enkele
doctorsrekeningen kunnen betalen .
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Waterproject ter bevordering van de landbouw in Turkana
(Project is gesubsidieerd door Installatiebedrijf In
den Kleef te Stramproy)

In het Turkana District is het gebrek aan water het
grootste probleem waarmee de bevolking wordt
geconfronteerd. Dit heeft Mgr. Frans Wiertz en
Vicaris Ton Storcken sma tijdens hun werkbezoek
aan het Bisdom Lodwar (eind januari) met eigen
ogen gezien. In een interview heeft de bisschop
van Roermond dit nog eens krachtig benadrukt:

bedrag ter beschikking willen stellen voor de watervoorziening in het Bisdom Lodwar. Het Missieburo heeft dit bedrag aangevuld zodat er op twee
plaatsen (Nakwamekwi Farm en St. Theresia’s
Farm) waterputten geboord kunnen worden.
Hierdoor is de watervoorziening in het directe omgeving gegarandeerd. Men heeft twee windmolens
geplaatst die voldoende water kunnen oppompen
om de akkers te kunnen bevloeien. De werkomstandigheden van de vrouwen die op deze boerderijen werken zijn een stuk verbeterd. De productiviteit is aanzienlijk verhoogd.
De totale kosten van dit project zijn € 7.000 geweest, maar wat het project voor de streek betekent is niet in geld uit te drukken.
Dit project is één van de vele activiteiten, die in
het Pastoraal Plan van het Bisdom Lodwar zijn
opgenomen. Om de voedselvoorziening in het
gebied zoveel als mogelijk veilig te stellen wil men
op verschillende plaatsen in het bisdom dergelijke
boerderijen/plantages opzetten waar traditionele
gewassen zoals sorghum en maís verbouwd kunnen worden. Dan is een goede watervoorziening
onontbeerlijk. Ook andere gewassen met een
hoge voedingswaarde, die in deze streek goed
kunnen groeien (mango’s, avocado’s, papaya’s en
guayabas) wil men op deze “farms” verbouwen.

“Als ik mijn werkbezoek in één zin zou moeten
samenvatten, dan zou ik willen zeggen dat het
een reis was waarbij mij duidelijk werd hoe
mensen kunnen snakken naar levenbrengend
water.” Dat is de eerste reactie van bisschop
Frans Wiertz bij terugkomst in Roermond na
zijn bezoek aan het Bisdom Lodwar in Kenia,
de armste streek van dit Afrikaanse land. “Terwijl de lokale bevolking – de stam van de Turkana – er alles aan doet om te overleven en de
zoektocht naar bruikbaar water het dagelijks
leven beheerst, getuigt ze daarnaast volop van
de Blijde Boodschap. Het is de Kerk die hun
letterlijk en figuurlijk levend water brengt.”
Vorig jaar heeft een installatiebedrijf (Ton in den
Kleef te Stramproy) contact opgenomen met het
Missieburo met de mededeling dat het bedrijf ter
gelegenheid van het 25-jarig bedrijfsjubileum een

