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“De wereld groeit als we delen!”
Dierbare vrienden,
“De wereld groeit als we delen!” is het motto geweest van Vastenactie 2007. In het gehele land zijn vele
duizenden vrijwilligers op pad gegaan om te collecteren voor projecten in het Zuiden en het voormalig Oostblok. Op scholen hebben leerlingen kunnen kennismaken met het leven van andere kinderen in de minder
ontwikkelde landen. Zij hebben bijvoorbeeld kunnen lezen en zien hoe het dagelijkse leven van kinderen uit
Ghana er uit ziet. Op veel plaatsen zijn infodagen of infoavonden georganiseerd rondom een land of een project, dat uiteindelijk de mensen een nieuw toekomstperspectief moet bieden. Zo zijn ook in het Bisdom Roermond allerlei activiteiten ontplooid om de mensen te wijzen op de problemen waarmee zoveel mensen in die
landen elke dag geconfronteerd worden, problemen die wij meestal kunnen oplossen als wij bereid zijn te delen!
Deze mensen, die de afgelopen dagen en weken deze campagne hebben gedragen, wil ik heel hartelijk bedanken voor hun inzet. Zonder hun creativiteit, zonder hun inzet, zonder hun doorzettingsvermogen, zou de campagne nooit zo’n succes zijn geweest. Het Zuiden is een stukje dichter bijgekomen en wellicht zal dit bijdragen
aan een verandering in onze levenshouding, want ook dat is het doel geweest van deze vastenactie.
Want alleen als wij echt bereid zijn te delen, wat ongetwijfeld een groot effect zal hebben
op ons huidige levenswijze, dan zal onze wereld pas daadwerkelijk kunnen groeien! De
mensen in de minder ontwikkelde landen kunnen alleen een beter bestaan opbouwen, als
wij bereid zijn om een stapje terug doen. Uit onderzoek is gebleken, dat de gemiddelde
Nederlander nu reeds ruim tweemaal zoveel van onze natuurlijke hulpbronnen verbruikt,
als het merendeel van de mensen in Afrika, Zuid-Amerika en Azië. Ik ben van mening dat
wij pas zullen “groeien”, en uiteindelijk “meer zijn”, als wij eens ophouden met het “steeds
meer willen hebben”. Een drastische verandering in onze eigen levensstijl en levenswijze
zal bijdragen aan een leefbaardere wereld en aan een mooie toekomst voor de generaties
die na ons zullen komen.
De missionarissen (niet alleen uit ons eigen land, maar ook de vele inlandse zusters, priesters en leken) -ons netwerk, onze partners- staan dichtbij de mensen die wij graag een
betere toekomst willen bieden. Zij weten dan ook als geen ander hoe wij deze mensen het
beste kunnen helpen, want de projecten die zij bij ons aanvragen, zijn projecten die zij
samen met de plaatselijke bevolking hebben uitgedacht. Het zijn niet onze projecten,
maar die van de mensen zelf! Voorlopig zal hulp van buiten nodig zijn, want de eigen
middelen zijn nog steeds niet toereikend om deze plannen te realiseren. Om op eigen
benen te kunnen staan, moet de opgelopen achterstand in ontwikkeling zo snel mogelijk
worden ingehaald. Zonder de hulp van de ontwikkelde landen, zoals Nederland, zal dat
niet mogelijk zijn. Wij moeten in deze mensen investeren, want dat zijn wij aan hen verplicht!
Het Missieburo Roermond ontvangt bijna dagelijks één of meerdere projectvoorstellen.
Wij willen graag deze initiatieven blijven ondersteunen, maar dit kan alleen met uw hulp.
In deze nieuwsbrief zullen enkele aanvragen worden besproken. De mensen in de Missie
rekenen op uw solidariteit!
-Drs. Frank Soeterik, directeur
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Uit het bisdom
Een nieuwe uitdaging!
Eind vorig jaar is door de staf van het Bisdom Roermond een nieuw
beleidsplan voor de Dienst Missie en Missionaire Vorming vastgesteld. Dit betekent voor zowel het Missieburo Roermond als het
Diocesane Missiesecretariaat dat er een nieuwe en tevens voor de
missionaire beweging in Limburg belangrijke uitdaging voor de deur
staat.
Het uitgangspunt van dit beleidsplan wordt door de laatste regels
van het Matteus Evangelie verwoord: “Gaat dus en maakt alle
volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de
Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met U alle dagen tot
aan de voleinding der wereld.” (Matt. 28, 19-20). Deze opdracht
reikt verder dan alleen de zorg voor de aan de apostelen toevertrouwde locale gemeenschap. Dit beleidsplan zet de contouren uiteen
om deze belangrijke opdracht voor de toekomst een zelfde prioriteit
te laten zijn als ze dat was in het verleden.

Pater Von Pey, als jonge missionaris in Papua
Nieuw Guinea.

Goed overleg met landelijke kerkelijke en kerkverwante organisaties wordt gezien als belangrijke voorwaarde voor
het welslagen van alle activiteiten. Ook het belang van het in stand houden van oude contacten, die in de loop der jaren
met missionarissen en bisdommen in de Missie zijn opgebouwd, en het aangaan van nieuwe relaties met locale netwerken in de Missie wordt eveneens benadrukt.
Ofschoon het Missieburo Roermond in eerste instantie niet is opgericht voor het geven van noodhulp bij plotselinge
rampen, wordt er met klem op gewezen dat het bureau direct mag ageren, al of niet in samenwerking met andere
hulpverleningsorganisaties. De geboden voorzieningen worden immers door de mensen in de Missie nog altijd zeer
gewaardeerd. Voor het Missieburo blijft echter de regel “kerken werken voor kerken” van kracht.
Nieuwe vormen van hulpverlening zullen worden onderzocht en eventueel toegepast. In dit kader wordt bijvoorbeeld
gedacht aan het verstrekken van leningen (via het zogeheten Mgr. Feronfonds) aan bisdommen in de Missie, die zich
zodanig hebben ontwikkeld dat zij in staat zijn om dergelijke afspraken na
te komen. Met deze nieuwe vorm van hulpverlening willen wij het feit benadrukken, dat steeds meer “jonge” kerken in de Missie volwassen zijn geworden en daarom anders benaderd moeten/kunnen worden. Wij willen
deze bisdommen zien als volwaardige “partner” en niet meer zozeer als
“ontvanger”.

Een zuster aan het werk in Brazilië.
Haar ervaringen wil ze graag delen met
de missionaire beweging in Nederland.

Dat er een nieuwe aanpak nodig is, wordt bevestigd door hetgeen Mgr.
Frans Wiertz en Vicaris Ton Storcken sma hebben gezien tijdens hun werkbezoek aan het Bisdom Kanjirappally (India) afgelopen januari. “India, althans in de deelstaat Kerala, heeft een totaal andere benadering nodig dan
bijvoorbeeld een Afrikaans land, zoals Ghana!”, aldus Vicaris Storcken.
“Over het algemeen kan men stellen dat het merendeel van de mensen in
Kerala een veel hoger niveau van ontwikkeling hebben bereikt, dan de gemiddelde Ghanees. In India is er sprake van een infrastructuur: een goed
wegennet, een functionerend telefoonnetwerk, uitstekend onderwijs en gezondheidszorg en ga zo maar door. Waar behoefte aan is, zijn goede
contacten met het Westen. Er is een snel groeiende biologische landbouw
sector, die grote behoefte heeft aan nieuwe afzet gebieden. Wij kunnen
daar van betekenis zijn! In Ghana is vaak niets en moet er nog van alles

Uit de Missie
opgebouwd worden. Dat heeft een
geheel andere aanpak nodig.” Om dit
te kunnen realiseren moet het
Missieburo de contacten in de Missie
verder uitbreiden en intensiveren, geen
gemakkelijke opgave voor een kleine

Mgr. Wiertz kijkt hoe de koffie wordt
ingepakt.

organisatie, maar wij hebben er het
volste vertrouwen in dat het ons zal
lukken!
In de loop der jaren heeft het
Missieburo, door de contacten met de
vele missionarissen een enorme kennis en ervaring opgebouwd, die mijns
inziens als zeer uniek beschouwd mag
worden. Daarom willen wij ons in de
toekomst meer gaan profileren als
“kenniscentrum” en deze schat aan
informatie delen met groepen en andere instellingen, die op een of andere
wijze op het gebied van ontwikkelingssamenwerking actief zijn. Helaas moeten wij constateren, dat er te veel met
een “Westerse” bril gekeken wordt
naar de minder ontwikkelde landen.

Er wordt, mijns inziens, te vaak over
de mensen in het Zuiden gesproken,
terwijl deze mensen er beter af zijn,
wanneer wij met ze spreken! Veel
strategieën worden bepaald door het
“neo-liberaal denken” dat geen enkele
rekening houdt met het individu.
Er is nog veel te doen en daarom zijn
wij op zoek naar vrijwilligers die ons
daarbij willen helpen. Om jongeren te
enthousiastmeren, zoeken wij jonge
mensen die de taal van de jongeren
spreken, die ons bijvoorbeeld kunnen
helpen bij het opzetten van een
website die aantrekkelijk is voor deze
groep. Voelt u zich geroepen, neem
dan contact met ons op! Alvast hartelijk bedankt.

Nieuwe aanvragen:
Projectnummer Land

Gevraagd (Euro’s)

Project omschrijving

2005/AF-119C

Ghana

5000

Financiële hulp voor de bouw van een school.

2005/AF-146A

Ghana

15000

Bijdrage voor scholen project in Tamale.

2005/AZ-323

Indonesia

7500

Bijdrage voor de bouw en inrichting van een
bibliotheek ivm jeugd onderwijs.

2005/ZA-210

Brazilie

5000

Bijdrage voor de bouw van een opvang- en vormingscentrum voor werkeloze jongeren .

2006/AF-105A

Congo

7500

Bijdrage voor de bouw van schooltjes en voor de
aanschaf van lesmaterialen (3-jarig project).

2006/AF-118A

Kenya

5000

Bijdrage voor de afbouw van den kerk in Ngong.

2006/AF-168A

Ghana

6650

Bijdrage studiekosten priester (Interreligieuze
Dialoog, 3 jarig project)

2006/AF-175

D.R. Congo

2000

Bijdrage voor aanschaf zonnenpanelen
t.b.v. de parochie.

2006/AF-185

Sudan

15000

Bijdrage voor een school en transportkosten goederen
voor De Holy Trinity Peace Village Kuron.

2006/AZ-304A

Papua
New Guinea

7500

Financiele bijdrage voor ondersteuning diverse
projecten (tgv. randjongeren, een radiozender en
inzake hiv/aids).
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Projectnummer Land

Gevraagd (Euro’s)

Project omschrijving

2006/AZ-330

Philippines

5000

Bijdrage voor afbouwhuis inter-religieuze dialoog.

2006/AZ-333

India

10000

Bijdrage voor de uitbreiding van vormingscentrum
in Pulimavu.

2006/AZ-334

India

10000

Bijdrage voor de uitbreiding van vormingscentrum
in Erumely.

2006/AZ-349

Indonesia

15000

Bijdrage voor diverse projecten: de bouw
van 2 kloosters, slaapzaal vormingscentrum,
en parochiehuis.

2006/ZA-214

Brazilie

5000

Bijdrage voor oriëntatie studiemogelijkheden
middels pedagogische workshops en catechese.

2007/AF-104

Cameroon

5000

Bijdrage voor de bouw van een klooster.

2007/AF-110

Malawi

5000

Empowerment van de vrouwen van de Tadala
vrouwen groep door taal (schrijven+lezen) en het
beheren van een geit en gevogelte farm.

2007/AF-126

Ghana

4650

Bijdrage studiekosten van een zuster.

2007/AF-130

D.R. Congo

5000

Bijdrage voor straatkinderen project
(transportkosten goederen)

2007/AZ-301

India

5000

Bijdrage voor de realsiatie van vakopleidingen
voor jongeren.

2007/AZ-302

India

5000

Bijdrage voor de bouw van een kerkje in zeer arme
streek.

2007/AZ-303

Indonesia

14000

Bijdrage voor aanschaf apparatuur voor
een school voor gehandicapte kinderen.

2007/AZ-313

India

3500

Steun voor onderwijs kinderen tsunami 2004, kust
van Baai van Bengale.

2007/AZ-334C

India

7500

Bijdrage voor grootseminarie van Kanjirapally.

2007/ZA-201

Guatemala

7300

Bijdrage voor het pastoraat van de culturen in
Bisdom San Marcos. (3 jarig project)

2007/ZA-203

Brazilie

5000

Financiële hulp voor aanschaf tweede handse
auto.

2007/ZA-208

Guatemala

14000

Bijdrage voor onderwijsproject t.g.v.
kinderen getroffen door orkaan.

