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Van de redactietafel
Hierbij het lentenummer 2016 van
Onder Ons. We leven in een wonderlijke tijd. Het klimaat is duidelijk
aan het veranderen want de lente
dient zich aan, terwijl er van een
echte winter geen sprake is
geweest. Toch hebben wij gemeend
u weer een Lentenummer aan te
mogen bieden. Naast de vaste
rubrieken daarin dit keer opmerkelijk veel berichten over Kenia. Zo
geven wij informatie over het Ewoi
project van Annie en Ben Janssen
in Lodwar.
Annie en Ben werkten als partners
voor ons in Lodwar en hebben
daar in de loop der tijd drie projecten opgestart. Het geheel valt
onder de stichting Ewoi. Ewoi is de
naam van een reusachtige boom in
het Turkana gebied die in de droge
tijd zijn bladeren behoudt. De
boom is een plek van samenkomst
voor overleg, maar ook een plaats
om vreugde of verdriet met elkaar
te delen. Dat is wat het Ewoi project wil zijn. Zo is er het St. Luke
schoolinternaat voor dove kinderen, verder een project voor de
allerarmste ouderen en een opvang
voor gehandicapte kinderen. De
Vasteninzameling van het Fraterhuis Sint Jozef is dit jaar bestemd
voor Ewoi en zijn projecten. Wij
hopen dat alle drie projecten
mogen delen in de bijdrage van
deze Vasteninzameling.
Van frater Hans Wennekes ontvingen wij een origineel dankjewel in
de vorm van een universiteitsbul.
Eén van de jongens uit het project
van Hans heeft zijn opleiding aan
de universiteit afgerond, vandaar…
Van frater Daan Boonman, die
tijdens de Kerstvakantie Hans


bezocht, ontvingen wij een interessant krantenartikel uit Kenia over
het straatkinderenproject Nadirkonyen. Het biedt een andere kijk op
het leven van een straatkind.
In de nummers van september en
december maakten wij melding
van het Buitengewoon Algemeen
Zaken Kapittel (BAZK), dat gehouden werd in Malang (Indonesië).
Dit keer krijgt u informatie over de
besluiten die in dit kapittel genomen zijn aangaande de te vernieuwen bestuursvorm voor de fraters
in Nederland. De ‘Provincie Nederland – Fraters van Utrecht’ wordt in
de toekomst ‘Religieus Huis Nederland – Fraters van Utrecht’. Er wordt
twee jaar uitgetrokken om deze
bestuursvorm tot stand te brengen.
In dit nummer een verslag van de
eerste bijeenkomsten die gehouden
werden in januari.
Frater Paul Steverink werkte jaren
in Kenia, hij stuurde het artikel
‘Meeleven met de Kenianen. Heden
en verleden in Kenia’. Een interessant verhaal over de noodzaak
van water in een gebied waar
daaraan vaak gebrek is. Een
droom van dertig jaar geleden
wordt werkelijkheid.
Het door paus Franciscus uitgeroe-

pen Jaar van de Barmhartigheid
ging in december 2015 van start.
Ons redactielid Adri Vergeer geeft
weer een inkijk in de wereld van
barmhartigheid. Ook in de komende nummers van Onder Ons kunt u
hierover een bijdrage verwachten.
In de rubriek ‘In gesprek met…’
heeft frater David een gesprek met
de heer Co Winnips. Co is sinds
anderhalf jaar medebewoner in
het Fraterhuis Sint Jozef De Bilt. Als
onderwijsman voelt hij zich in
gezelschap van zoveel oud-onderwijzers goed op zijn plek.
‘Een goede oude dag’ zal menig
lezer van Onder Ons aanspreken.
Vandaar dat wij een zeer lezenswaardig artikel hebben: een filosofische verhandeling over de zin en
onzin van de oude dag. En in het
kolommetje maakt Fleur melding
van de almaar toenemende winkelsluitingen. Grote en kleine winkels
‘vallen om’. Zijn wij daar zelf ook
niet een beetje schuldig aan?
Tot slot de gedichten in dit nummer:
Een Paasgedicht met de titel ‘Eindelijk thuis’ beschrijft de strijd die
Jezus aan moet gaan om trouw te
blijven aan Zichzelf. Zijn ‘thuiskomst’ is wat wij vieren als Pasen.
Het gedicht op de achterpagina
verhaalt een oude legende over
Maria en de Toverhazelaar die
haar redt.
In de hoop u weer van het nodige
leesplezier voorzien te hebben,
wens ik u mede namens de overige
redactieleden een Zalig Pasen en
een uitbundig voorjaar toe.
frater Ton Oostveen
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Eindelijk thuis
Bewust van Zijn oorsprong,
ver vóór alle tijden,
doorzag Hij de waanzin
van hebzucht en macht,
van rangen en standen,
van rijkdom en pracht,
van ik en van jij,
de oorzaak van ‘t lijden.
Dit kostte Zijn leven,
Zijn boodschap en vrienden.
Maar trouw aan de liefde,
die brandde in Hem,
doorstond Hij het kwaad,
gaf gehoor aan de Stem;
die Hij in het kleine en zwakke
steeds diende
Zo gaf Hij Zijn Geest,
in het volle vertrouwen:
‘dit is niet het eind
van mijn diepste dromen,
Ik weet dat Ik eindelijk
thuis mag komen,
in waar Ik mijn leven
op heb durven bouwen.’
frater Ton Oostveen
4
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Vasteninzameling 2016 voor Ewoi en St. Luke
ben we van Tata de coördinatrice
vernomen dat de omheining aan
renovatie toe is evenals de toiletten,
een watertank en een watertankstandaard.
De watertank zal in de vakantie
worden gerepareerd en er moeten
nieuwe toiletten worden gebouwd.
Dit moet gereed zijn voordat de
kinderen weer terugkomen voor het
nieuwe schooljaar, omdat het graven van de toiletten een riskante
onderneming is. Ook de omheining
moet worden gerepareerd, want
veiligheid voor de kinderen staat
voorop.
Het ouderenprogramma en de
dagopvang
voor
meervoudig
Annie en Ben Janssen hebben in gehandicapte kinderen gaan door
de jaren negentig als partners voor met hun normale activiteiten.
ons gewerkt in Kenia. In de loop
van de tijd ontstonden twee eigen Ewoi
projecten: St. Luke Internaatschool Het Ewoi programma heeft als doel
voor dove kinderen. En het Ewoi de armste ouderen een menswaarproject als zorg voor ouderen plus dig bestaan te geven. Naast oudede zorg voor meervoudig gehandi- ren komen veel anderen om hulp
capte kinderen. Inmiddels wonen vragen. Vaak kunnen we de hulpAnnie en Ben weer in Nederland vragers doorverwijzen naar een
en zijn de projecten overgedragen andere instantie die hen kan helaan Keniaanse medewerkers. Maar pen. Gehandicapte kinderen kunnen we doorverwijzen naar een
hulp is nog altijd welkom.
internaat voor lichamelijk gehandiIn de laatste nieuwsbrief lezen wij:
Volgens de laatste berichten verlopen de programma’s goed. Het
werk voor de armste ouderen en
meervoudig gehandicapte kinderen en dove kinderen gaat door,
zoals we dat gewend zijn. Er zijn
momenteel 102 dove kinderen van
wie er 90 in het internaat zijn, 12
kinderen wonen er in de buurt.
Deze laatsten slapen thuis maar
voor voedsel, studie en ontspanning zijn ze in het internaat aanwezig. Wat het internaat betreft, hebDe jaarlijkse Vasteninzameling in
het Fraterhuis St. Jozef kiest voor
projecten waar het ingezamelde
geld rechtstreeks naar de doelgroep gaat. Dit jaar is gekozen
voor de projecten van Annie en
Ben Janssen in Lodwar, Kenia.

capten hier in het district. Daar
krijgen de kinderen adequate verzorging, corrigerende operaties,
onderwijs en hulpmiddelen zoals
protheses. Voor de kinderen met
een meervoudige handicap is echter geen hulp.
St. Luke
Aan kinderen met een handicap,
zoals doof zijn, wordt in Afrika
veelal weinig aandacht geschonken. Krijgen ze eenmaal hulp, dan
staan de ouders versteld van de
mogelijkheden die hun kind blijkt te
hebben. Een internaat waar deze
kinderen verblijven bleek dan ook
noodzakelijk, omdat de ouders
vaak als nomaden leven en de
afstand naar de school voor veel
kinderen heel ver is. ‘St. Luke home
for the deaf’ biedt deze kinderen
mogelijkheden om er helemaal bij
te ‘horen’. Speerpunten zijn: Het
opsporen van dove en slechthorende kinderen. Het dove kind aanmoedigen en ondersteunen om zo
onafhankelijk en zelfstandig mogelijk te functioneren. Dit wordt
gedaan door speciaal aangepast
onderwijs, begeleiding en adviezen. Voor de kinderen die van
kinds af aan doof zijn, is er een
speciaal programma ontwikkeld.
Aan de ouders van al deze kinderen wordt geleerd hoe ze met dove
kinderen om kunnen gaan. Gebarentaal blijkt dan een openbaring.
Ziet u het gebeuren dat dove kinderen samen dansen op muziek die
ze niet horen? In Lodwar St. Luke
gebeurt het allemaal. Met onze
hulp kan dit werk voortgezet worden.
frater Ton Oostveen
5
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IN GESPREK MET…

DE HEER CO WINNIPS
Eén van de eerste bewoners van buiten die in het Fraterhuis
Sint Jozef zijn intrek nam
Vroeger…
Co Winnips werd geboren op 18
juli 1926 te Heiloo (in Noord-Holland). De familie Winnips kreeg tien
kinderen: negen jongens en een
meisje. Co ging zoals vele kinderen
uit die tijd naar de kleuterschool van
de zusters. Dit was op vrijwillige
basis, omdat kleuteronderwijs toen
nog niet wettelijk geregeld was.
Het was voor de familie Winnips
geen gemakkelijke tijd, door de
crisis moest je maar zien hoe je
aan geld kwam. Zo was zijn vader
tuinman en werkte hij een tijdje bij
de plantsoenendienst. In 1940 ging
hij als zelfstandig tuinder werken.
Hij verbouwde aardappels, allerlei
groenten en zelfs tabak. Met die
verkoop kon hij zich aardig redCo is nog een kordate, actieve den.
oudere man, waaraan je zijn bijna
90-jarige leeftijd niet afziet. Zijn Het studeren…
nooit aflatende vergaren van ken- Co kon goed leren. Hij had een
nis, schrijven van artikelen, interes- goede band met meester Tamis en
sante ontmoetingen, zin in een na de H. Mis wandelde hij vaak
spelletje scrabble of biljarten zorg- met hem mee. Op een dag vroeg
den ervoor dat hij snel zijn draai de meester aan Co wat hij later
vond bij de fraters. Ook zijn dage- wilde worden. Co antwoordde: “Ik
lijkse wandelingen en natuurobser- wil graag onderwijzer worden,
maar dat zal wel veel te duur zijn
vaties zijn een vaste bezigheid.
voor ons.” Meester Tamis beloofde
Co Winnips woonde in De Bilt toen een goed woordje te doen bij de
hij contact opnam met de fraters pastoor. In overleg met de betrokom hier te komen wonen. Hij was kenen en met name met de pastoor
op leeftijd gekomen en het huishou- van de Willibrordus-parochie konden met zijn zoon Pieter werd te den de financiën geregeld worden.
zwaar. Co kende de fraters al heel Hij werd meteen naar de pedagolang en had diverse fraters al eens gische opleiding gestuurd, maar
daar zei men dat hij eerst naar de
ontmoet.
6

ULO-school moest. En zo ging Co
terug naar die lagere school en
maakte daar de 7de klas af voordat hij de ULO en de kweekschool
doorliep. Deze kweekschool begon
voor hem in 1942 in Beverwijk. De
opleiding duurde 4 jaar, maar
vanwege de oorlog moest hij soms
thuis schriftelijk studeren. Hij
behaalde zijn onderwijzersdiploma in 1946 en kon meteen aan de
slag. Dit was echter van korte duur,
omdat hij op 7 november 1946
werd opgeroepen voor militaire
dienst. Hij kwam terecht bij de
geneeskundige troepen.
Co volgde medische cursussen en
werkte op diverse militaire vliegvelden. Maar Co had gehoord dat je
de diensttijd kon onderbreken voor
een ‘zakenverlof’, omdat er een
groot personeelstekort was. Hij
vroeg verlof aan en ging werken
als onderwijzer in Bovenkarspel.
Dit duurde van 1 maart tot 1 september 1948. Er zaten destijds wel
55 leerlingen in zijn klas… Daarna
maakte hij zijn militaire dienst af en
zwaaide af in januari 1949.
In die tijd was het minder moeilijk
om een baan te vinden. Hij werkte
enkele jaren in Schoorl, daarna in
Limmen en Koog aan de Zaan.
Naast het lesgeven studeerde hij
door en behaalde onder andere
de akten Pedagogiek A en B. Hij
had nu meer kans op een betere
benoeming, zoals bij het Katholiek
Pedagogisch Centrum in Den
Bosch. Daar kwam hij terecht in de
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naoorlogse vernieuwingsdrang van
onderwijs, van laag tot hoog. Met
de andere Centra voor onderwijsvernieuwing werd nauw samen
gewerkt aan de samenvoeging van
kleuteronderwijs en lagere school
en van de opleidingen daartoe.
Dat betekende: plannen ontwerpen,
commissies instellen, experimentele
scholen begeleiden, lezingen houden, artikelen schrijven, overleggen
met het ministerie, b
 rochures (laten)
schrijven. Het trefwoord was ‘integratie’ en we zagen de basisschool
en de PABO ontstaan. Bij het Pedagogisch Centrum werkte Co ook
aan praktische onderwerpen zoals
de promotie van het prentenboek.
Er kwamen zeven kleuterboek
selecties tot stand en er werden
vele boeken beschreven. Ook was
er veel aandacht voor ‘Natuurbeleving met jonge kinderen’.
Co werd eindredacteur van Kompact, het onderwijsblad dat alle
katholieke scholen kregen toegezonden. Ook had hij de leiding
van het toenmalige blad KLOP voor
kleuteronderwijs.
Huiselijk leven na 1986
Co was ruim 40 jaar getrouwd met
Jony Kuik. Ze kregen vier kinderen,
twee jongens en twee meisjes. In
1986 nam hij afscheid van het
KPC. Zo kon hij meer samen zijn
en doen met zijn vrouw. Er waren
reisjes en dagelijkse fietstochten
naar Bunnik en omgeving. Toch
hield Co interesse voor het onderwijs. Hij kreeg contact met Wim
Rood en zo werd hij corrector van
diens kerkhistorische studie ‘RomeMoskou 1970-1989’. Tevens werd
hij corrector van meer lokale uitgaven. Nu kon ook een lang gekoesterde wens in vervulling gaan: in
vier jaar voltooide hij de studie
Nederlandse Taal en Letterkunde

aan de Utrechtse Universiteit. Dit
was in 1990.
Maar hij kreeg thuis ook steeds
meer werk omdat de gezondheid
van zijn vrouw verslechterde. In het
begin was het onduidelijk wat er
aan de hand was, maar na verloop
van tijd vertelde de dokter dat zij
aan de slopende ziekte ALS leed.
Die diagnose werd in 2007 gesteld,
ze heeft daarna nog maar een half
jaar mogen leven.
In 2007 kreeg zijn vrouw van kardinaal Simonis nog wel een oorkonde voor 25 jaar trouwe inzet
voor de mensen in de Derde
Wereld: in Kenia, Malawi maar
ook Roemenië. Zij verzond dozen
vol kleding en Co zorgde voor duizenden zelfgemaakte schriften.
Co werd er niet jonger op. Toen hij
hoorde dat de familie Versteegh,
ook uit De Bilt, ging wonen bij de
fraters aan de Schorteldoeksesteeg
informeerde hij naar de mogelijkheid om daar ook te komen wonen.

Hij kende verschillende fraters,
onder anderen fr. Leo Ruitenberg.
Door zijn studie en een artikel over
de musicus Johan Winnubst, ging
hij te rade bij het archief van fr.
Kees Perdon en bij pastor Anton
Vernooij. Co sprak geregeld met
de fraters bij de zondagse vieringen. Na enkele gesprekken met de
verantwoordelijken bij de fraters en
de fraters zelf, kreeg hij op 15
november 2014 groen licht. En zo
verhuisde Co Winnips naar de fraters, zijn zoon Pieter bleef in De Bilt
wonen.
Wonen bij de fraters
Zo begon een nieuw hoofdstuk in
het leven van Co Winnips. Door
zijn vele contacten met de fraters
voelde hij zich al snel thuis in de
gemeenschap. Wel zijn er leefregels waaraan hij soms moet wennen, maar aangezien hij makkelijk
met mensen omgaat en aanvoelt
wanneer er iets van hem gevraagd
wordt, is hij daarmee tevreden. Hij
voelt zich thuis bij de fraters, is
actief op allerlei fronten, studeert
nog steeds, zoekt wegen om anderen te helpen en blijft optimistisch.
Met verbazing, blijdschap en dank
aan God kijkt hij terug op een mooi
en zinvol leven: “Dat ik dit alles
mocht en kon doen.” Hijzelf, maar
ook wij allen, zijn blij dat zijn leven
na zo’n enorme verandering weer
een mooie en goede richting is
ingeslagen. Co hoopt zich nog
vele jaren in te kunnen zetten voor
de mensen die dit nodig hebben.
Co, dank voor ons gesprek en voor
alles wat je mij verteld hebt. Niet
alles kon op papier komen maar
wel het belangrijkste. Het is goed
zo. Alle goeds in jouw leven met
ons.
Frater David Mullink
7
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Provincie Nederland – Fraters van Utrecht wordt

Religieus Huis Nederland – Fraters van
Utrecht
aal Bestuur Nederland (PBN) treedt
af. Deze bestuursvorm houdt dan
op te bestaan. Daarvoor in de
plaats komt ‘het bestuur van
het Religieus Huis Nederland’. Om ook als dit nieuwe
bestuur rechtshandelingen te kunnen doen, is er een aangepast
Vermogensrechtelijk
Reglement
nodig. Dit is noodzakelijk omdat
‘Regeren is vooruitzien’
Hoe waar dit is, blijkt uit de stap- een groot deel van de Constituties
pen die genomen moeten worden pas door een kapittel gewijzigd
om in de toekomst naar een nieuwe kunnen worden.
bestuursvorm voor de Fraters in
Nederland te groeien. Tijdens het Naamgeving en schrijfwijze
BAZK in Indonesië, september Op woensdag 20 januari 2015
2015, is door het Buitengewoon waren de meeste fraters van de
Algemeen Zaken Kapittel de Provincie Nederland in De Bilt bijopdracht gegeven om tot 2018 te een. Er moest gesproken worden
werken aan deze nieuwe bestuurs- over de wijzigingen in het bestaanvorm. Besloten is om met 1 mei de Vermogensrechtelijk Reglement
2016 als streefdatum de omzetting vanwege de omzetting naar het
een feit te doen zijn. Waar gaat dit Religieus Huis Nederland. Belangrijk is dan natuurlijk hoe je deze
allemaal om?
In het herfst- en kerstnummer van
Onder Ons 2015 hebben wij
bericht over het Buitengewoon
Algemeen Zaken Kapittel (BAZK)
dat gehouden is in Malang, Indonesië. In dit artikel willen wij u infor
meren omtrent het vervolg hiervan
voor de Fraters in Nederland.

nieuwe vorm uiteindelijk gaat noemen. ‘Religieus Huis Nederland’
werd al snel gezien als te algemeen: waar heb je het dan over? In
de discussie kwam naar voren dat
op zijn minst de Fraters van Utrecht
genoemd moesten worden. Uiteindelijk werd bij stemming gekozen
voor de naam: ‘Religieus Huis
Nederland – Fraters van Utrecht’.
In de toekomst zullen wij dus als
zodanig genoemd worden.
Tot stand komen Bestuur en
Beraad
Inmiddels was bekend dat Algemeen Overste Frater Venansius
naar Nederland zou komen om
de vervolgbesprekingen rond de
bestuurswijzigingen voor te zitten.
Hij zou tevens aan alle fraters vragen wie zij zien als Overste van
het Religieus Huis Nederland – Fraters van Utrecht. Hij zal zijn bevin-

Nieuwe Bestuursvorm
De Nederlandse Provincie van de
Fraters van Utrecht is een ouder
wordende gemeenschap. Om de
bestuurbaarheid ook in de toekomst te garanderen, moeten er
stappen ondernomen worden.
Aan
gezien wij een religieuze
gemeenschap zijn, hebben wij te
maken met het Kerkelijk Recht.
Door de Werkgroep Bestuurbaarheid werden er bij de eerste algemene bespreking in het verleden
drie modellen aangereikt. Het
model dat uiteindelijk de voorkeur
kreeg, wordt aangeduid als ‘het
Religieus Huis’. Deze term komt
uit het Kerkelijk Recht. Het Provinci- Frater Venansius en broeder Bram klaar voor persoonlijk gesprek.
8
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dingen meenemen naar Malang
en zal dan met de andere leden
van het Algemeen Bestuur een
besluit nemen. In de voorbesprekingen op 20 januari werd duidelijk
dat er behoefte was aan een proefronde vóór de consultatie door de
Algemeen Overste. Het wachten is
nu op de benoeming van een
Overste voor het Religieus Huis.
Fraterhuis Sint Jozef
Frater Wilfried van der Poll gaf op
de bijeenkomst enige toelichting:
“Het is de bedoeling geweest om
als fratergemeenschap in de loop
van de tijd steeds meer een stapje
terug te doen wanneer het gaat om
de organisatie in het fraterhuis. Het
ouder worden en afnemen van de
mogelijkheden voor verantwoordelijke taken noopt ons als gemeenschap meer en meer gebruik te
maken van medewerkers die de
organisatorische taken van ons
overnemen. Daarnaast is er in de
afgelopen jaren een begin gemaakt
met het laten wonen van niet-fraters
in St.-Jozef. Eind februari 2016 zijn
dit al negen personen. Samen met
de 26 fraters brengt dit het totaal
op een aantal van 35 bewoners.”
Religieus Huis Nederland
Hij vervolgde: “De keuze voor het
Religieus Huis Nederland – Fraters
van Utrecht is een stap die past in
deze ontwikkelingen. Voor het Fraterhuis Sint Jozef betekent dit dat in
de nabije toekomst gezocht moet
worden naar een duidelijke structuur waarbij er steeds minder fraters in het fraterhuis wonen samen
met steeds meer anderen die geen
frater zijn. Voor de fraters is de
Overste van het Religieus Huis de
eerste verantwoordelijke, maar
voor de niet-fraters zal de verantwoordelijkheid in de toekomst ook

bij een niet-frater gelegd moeten
worden. Gedacht moet worden
aan een eigen bestuursstructuur
voor het Fraterhuis Sint Jozef,
waarin zowel fraters als niet-fraters
wonen.” Deze bovengenoemde uit
eenzetting door frater Wilfried van
der Poll bracht voor menigeen meer
helderheid in de zaak.

BAZK oudste deelnemer frater Leo
Heggelman (97) met rollator.
Duidelijkheid
Op vrijdag 29 januari was er
opnieuw een bijeenkomst, nu voorgezeten door Frater Venansius als
Algemeen Overste. Gespreksleider
was Pater Wim Flapper sdb. Als
tolk was broeder Bram Hommel
van de Broeders van Huijbergen
aanwezig. De verschillende voorstellen werden in stemming gebracht.
Duidelijk werd de naamgeving:
Religieus Huis Nederland – Fraters
van Utrecht. Het lidmaatschap:
Alle Nederlandse fraters die lid
zijn van de Provincie Nederland
worden lid van het Religieus Huis
Nederland – Fraters van Utrecht,
onafhankelijk van hun woonplaats.
De zetel van het Religieus Huis
Nederland – Fraters van Utrecht is
gevestigd in De Bilt.

Het tot stand komen van het
Bestuur en Beraad
De Overste van het Religieus Huis
Nederland – Fraters van Utrecht
wordt benoemd door het Algemeen Bestuur, na consultatie van
de Nederlandse leden door de
Algemeen Overste. Het Algemeen
Bestuur geeft aan de benoemde
Over
ste van het Religieus Huis
Neder
land – Fraters van Utrecht
opdracht om een schriftelijke verkiezing uit te schrijven voor een
plaatsvervangend Overste en een
bestuurslid, ter voordracht aan het
Algemeen Bestuur om tot een
benoeming over te gaan. Aan deze
schriftelijke verkiezing kan een peiling vooraf gaan.
Met betrekking tot het Beraad
Alle leden van het Religieus Huis
Nederland – Fraters van Utrecht
vormen het Beraad. Doel is het zijn
van een communicatieorgaan van
Bestuur en leden. Het Bestuur roept
het Beraad bijeen zo dikwijls als
het Bestuur dit nodig acht of als
minimaal vijf leden erom vragen.
Minimaal roept het Bestuur het
Beraad tweemaal per jaar bijeen.
Het Beraad heeft de bevoegdheid
om de afvaardiging van het Religieus Huis Nederland – Fraters van
Utrecht naar het Algemeen Zakenen Kieskapittel te kiezen.
Tot slot
Het geheel overziende, zult u
begrijpen dat er in de komende
twee jaar op weg naar het Algemeen Kapittel in 2018 nog heel
veel werk te verrichten is. Wij zullen u op de hoogte houden, maar
voor nu bent u geïnformeerd.
frater Ton Oostveen

9

Onder Ons nr. 1 - 2016

MEE-LEVEN MET KENIANEN
IN HET HEDEN LIGT HET VERLEDEN
IN HET NU WAT WORDEN ZAL

Frater Paul Steverink schrijft bewogen over een waterproject dat op zijn initiatief
financieel ondersteund werd door het Provinciaal Bestuur Nederland
Het verleden
Meer dan 30 jaar geleden vroegen Leonard Oloo en de schrijver
van dit verhaal namens het Development Office van het bisdom Kisii
(Kenia) aan Misereor in Aken om
een wateringenieur uit te zenden
naar Zuid Nyanza, West Kenia. In
dit gebied wonen mensen van de
Luo-stam en stichtten de Fraters van
Utrecht in 1961 de Sint Josef Rapogi
Secondary School. De eerste 40
leerlingen van Rapogi volgden hun
eerste leerjaar bij de Fraters van
Tilburg in Mosocho in Kisii District
en begonnen hun tweede jaar in
Rapogi. Onder die eerste groep
leerlingen bevond zich Leonard
Oloo, de latere development coördinator.
Waarom onze vraag aan
Misereor
Het aantal mensen dat rond 1985
aan cholera leed en vaak stierf
door uitdroging nam schrikbarend
toe. Bij cholera raken mensen alle
vloeistof uit hun lichaam kwijt. De
fraters van Rapogi die in het bezit
waren van een rijbewijs, destijds
George Smink en Paul Steverink,
reden af en aan om cholerapatiënten van het Health Centre van de
zusters van Rapogi naar het Omboziekenhuis in Migori te vervoeren.
De zusters hadden geen vloeistof
voor drips (infusen), maar Ombo
had dat wel. Na iedere rit werd de
auto gedesinfecteerd met lysol.
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huis in Rapogi logeerde, had hij
alle gelegenheid mij uit te leggen
hoe hij diepe, elkaar kruisende,
wateraders kon opsporen. Ik was
zeer geïnteresseerd, ook al omdat
ik schei- en natuurkundeles gaf.
Zijn uitleg is als volgt: Ons bloed
bestaat onder meer uit rode bloedlichaampjes die hemoglobine
bevatten. In hemoglobine zitten
ijzeratomen. Een ijzeratoom heeft
2 elektronen in de buitenste schil.
Zuurstof uit de longen in het bloed
heeft 6 elektronen in de buitenste
schil. Er is een tendens om het ideale aantal van 8 elektronen in de
buitenste schil te bereiken. Daarom
verbindt ijzer met 2 elektronen zich
in een losse verbinding met zuurstof
met 6 elektronen om het ideaal van
8 elektronen te bereiken, zoals als
in ijzeroxide (FeO). De functie van
Les in schei- en natuurkunde
Aangezien Christian Pabel in ons ijzer in hemoglobine is om zuurstof
Christian Pabel
Cholera wordt veroorzaakt door het
drinken van water besmet met choleracysts. Wij vroegen aan Misereor:
Hoe help je de Luo-bevolking aan
schoon drinkwater? Misereor nam
contact op met haar wateringenieur
Christian Pabel, expert in het beschermen van bronnen, graven van putten
en boren van boorgaten naar diep
water. Zijn fascinerende specialiteit
was het opsporen van diepe ondergrondse wateraders die elkaar kruisen, naar dit water te boren en het
naar boven te pompen, want op die
plekken zit veel water. Zijn bezoek
heeft tot op de dag van vandaag
verregaande
positieve
invloed
gehad op de toegang tot drinkwater
in heel Zuid Nyanza.
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uit de longen naar alle delen van
ons lichaam te brengen. Zuurstof
bevrijdt zich uit de losse verbinding
in ijzeroxide en oxideert met glucose in het bloed om in het lichaam
energie te produceren. Daarbij
worden water (transpiratie) en koolzuur als afvalstoffen afgevoerd. De
hemoglobine met ijzer gaat daarna
weer nieuwe zuurstof halen.
Hoe vindt Christian Pabel
ondergronds water?
De twee elektronen in de buitenste
schil van de ijzeratomen verbinden
zich niet allemaal met de 6 elektronen van zuurstof in de buitenste
schil om 8 elektronen in FeO te
vormen. Het stromende bloed kan
ook die 2 elektronen van ijzer
‘afnokken’ en ze vrij laten stromen
in de bloedbaan. En nu komt het:
die losse elektronen zoeken vrije
ijzeratomen in de hemoglobine en
gaan er omheen cirkelen. Als elektronen (elektriciteit) om ijzer heen
gaan cirkelen, krijg je een solenoïde om ijzer en ontstaat er Elektromagnetisme: noordpolen en zuidpolen. Dat gebeurt in het lichaam
van Christian Pabel. Zijn armen
worden één grote elektromagneet.
Kenia
In Kenia zijn alle niet-geasfalteerde
wegen bruin vanwege de aanwezigheid van verroest ijzer. Het percentage ijzer is te laag om te mijnen. In de aardbodem van Kenia
zit ook ijzer. Als een ondergrondse
waterader tegen het ijzer in de
aardbodem botst, worden de 2
elektronen van de ijzeratomen
afgestoten. Die elektronen gaan
dan cirkelen om andere ijzeratomen, zoals bij een solenoïde. Dan
ontstaat er Elektromagnetisme:
noord- en zuidpolen. Waar twee
ondergrondse wateraders elkaar

kruisen, is het Elektromagnetisme
het sterkst en het volume water het
grootst.
Als Christian Pabel zijn Elektromagnetische armen uitstrekt boven een
plek waar twee ondergrondse wateraders elkaar kruisen, dus waar
sterk Elektromagnetisme is, ervaart
hij een enorme magnetische schok
in zijn armen: gelijke polen stoten
elkaar af, ongelijke polen trekken
elkaar aan. Dan laat Pabel die plek
markeren door een rotssteen die wit
gekalkt wordt. De Elektromagnetische schok is zo pijnlijk dat Christian
Pabel maar vier keer per dag naar
zo’n plek kan speuren.

van wie twee ouders of één ouder
aan Aids gestorven zijn. Zij zouden
volop kans krijgen op toelating. En
dat is aan het gebeuren sinds het
jaar 2000. Gebrek aan water was
vanaf het begin een groot probleem. Er werden regentanks geïnstalleerd met dakgoten om het
regenwater op te vangen. En in de
droge tijd gaan de leerlingen water
halen uit een beschermde bron, die
honderden meters verwijderd is
van de school. Daardoor gaat veel
studietijd en concentratie verloren.
De lokale bevolking haalt daar ook
water en dat resulteert in irritatie
tussen beide groepen.

Piny Owacho Secondary School
Op drie kilometer afstand van de
St. Josef Rapogi Secondary School
ligt een witgekalkte rotssteen waaronder Christian Pabel in 1985 twee
elkaar kruisende ondergrondse
wateraders ontdekte. In het jaar
2000 werd in de omgeving van
die plek een secondary school
gesticht met een bijzonder nobele
visie: Het zou een school worden
voor meisjes en jongens, een dagschool voor leerlingen uit de omgeving en vooral voor weeskinderen,

De herontdekking
In 2013 werd de witgekalkte rotssteen herontdekt waarmee Christian Pabel de plek heeft gemarkeerd
waar twee ondergrondse water
aders elkaar kruisen. Op de foto
hierboven wijst een leerling naar
de historisch gemarkeerde plek.
Er werd een plan gemaakt om
lokaal en van buiten fondsen te
werven om met hulp van technici
en buizen door een boormachine
naar water te gaan boren. Vanaf
11
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2000 heeft het MOV Zeeland in
Brabant de school helpen meebouwen via de campagne ‘Fiets Mee’.
Voor het boren naar water fietsten
de Brabanders eveneens opnieuw
mee. Het verrassende is dat de eerste voorzitter van Fiets Mee, Arnold
van Zeeland uit het Brabantse Zeeland, studiegenoot van frater Daan
Boonman is geweest bij de SVD.
Toen ik Daan een keer vroeg mee te
gaan naar Zeeland, ontmoette hij
na tientallen jaren Arnold bij verrassing, niets was gepland.
Ook onze Congregatie liet zich
niet onbetuigd in hulp. Verder hielp
de Kubusschool in Enschede, mijn
zus Agnes deed mee en bemiddelde bij de Kubusschool. In Groningen mocht ik twee maal collecteren
in de Pepergasthuiskerk.

goedkope en dus toegankelijke
dagschool. Van de 500 leerlingen
zijn er 188 meisjes en 312 jongens.
Dat meisjes er ook onderwijs kunnen krijgen is belangrijk. Studie
verlengt de meisjesjaren. Ook heel
belangrijk is dat er op de school
100 Aids-wezen onderwijs kunnen
volgen.
Het boren naar water
Vóór het boren naar water begon,
werd de plek die door Christian
Pabel was gemarkeerd elektronisch
gecheckt. De uitvoering ervan
berust op het hetzelfde principe als
hierboven is uitgelegd, namelijk op
elektromagnetisme. De uitkomst
van het checken bevestigde dat de
gemarkeerde plek door Pabel veel
water belooft.
Het werd een zwaar karwei. Men
dacht dat er water op 35 meter
diepte zat, maar nadat de boormachine door harde rotspartijen heen
had geboord, werd pas op 135
meter diepte volop water gevonden
voor wel 100 jaar.

De St. Michael Piny Owacho
Secondary School in West Kenia
De aartsengel Michael werd
patroon van de school om opgewassen te zijn tegen alle problemen die een beginnende school
moet overwinnen.
Van de huidige 500 leerlingen ver- De foto laat de jubelende leerlinblijven er 140 intern, voor de gen zien, hoe zij hun emmers en
andere 360 leerlingen is het een wasbakken vullen door een straal
12

water opgepompt door een elektrische pomp die ook te zien is op
een foto.
De wateraders drogen nooit op
vanwege het bladafval dat als
spons het regenwater opvangt en
doorsijpelt naar beneden om de
wateraders te hervullen. Gaat het
ook wel eens mis? Door bodemerosie kan alle aarde en het organisch
materiaal, de spons, geërodeerd
zijn, waardoor het regenwater niet
meer naar de wateraders geleid
wordt. Het regenwater spoelt weg
en veroorzaakt overstromingen.
Het magnetisme in de aardbodem
blijft echter wel hangen in de diepte, maar het water is verdwenen. In
dergelijke gebieden wordt dan niet
meer naar water geboord.
Er is veel positieve invloed uitgegaan van de St. Josef Rapogi
Secondary School op de St. Michael Piny Owacho Secondary School.
Staf- en bestuursleden van Rapogi
staan de jonge Michael-school bij
tot op de dag van vandaag.
Frater Paul Steverink
Groningen, juli 2015
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Kort Nieuws
In het vorige nummer van Onder Ons kon u lezen
dat frater Hilarius de Booij door een val van zijn
fiets zijn elleboog gebroken had. Wij kunnen melden dat Hilarius na een operatie en een kortdurende verpakking in het gips herstellende is: hij is
alweer op de fiets gesignaleerd.
Op 3 november namen het provinciaal bestuur en
de werkgroep huisvesting afscheid van dhr. Jan
Reef. Hij behartigde als makelaar 40 jaar de
belangen van de fraters door het innen van huurpenningen en de verkoop van diverse huizen. Frater Wilfried bedankte hem voor zijn werkzaamheden en overhandigde hem namens het algemeen
bestuur een mooi beeldje.
Dhr. Han Prijten, een trouwe deelnemer aan de
zondagsvieringen in onze kapel, nam op 19
november zijn intrek in het St. Jozefhuis in De Bilt
om te herstellen van een heupbreuk. Op 16 februari kon Han weer huiswaarts keren. Wij wensen
hem alle goeds.
Op 21 november vierde zr. Dorothea haar zestigjarig kloosterjubileum met een Eucharistieviering in
de kapel. Zr. Dorothea is heel trouw elke dinsdagmorgen aanwezig om de kapel schoon te maken.
Op 22 november konden de bewoners van het
fraterhuis in De Bilt genieten van diverse zelfgebakken broodsoorten. Menig medewerkster had zich
ingespannen om een of meer broden te bakken. Er
werd gretig gebruik gemaakt van de bakresultaten.
Op 17 december was de traditionele kerstmarkt.
Het Bacchus Trio uit Utrecht (een pianist, cellist en
violist) liet op 20 december de aanwezigen genieten van een prachtig concert.
Al voor de vijfde keer was er op Tweede Kerstmiddag een gezellig samenzijn waarbij het fraterskwintet kerstliederen ten gehore bracht en dhr. Van
Mill de aanwezigen liet genieten van zijn pianospel. Dit jaar was er een verrassing: Remko Majoor
speelde saxofoon. Naast enkele kerstliederen
speelde hij een stuk van de beroemde componist
George Gershwin.

Dhr. Ben Kaaymaat nam op 5 januari zijn intrek in
het St. Jozefhuis. De redactie wenst hem alle goeds
in zijn nieuwe omgeving.
Op 10 januari was er in onze kapel een eucharistieviering voor de Ridders van het Heilig Graf van
Jeruzalem.
Voor de medewerk(st)ers en vrijwillig(st)ers was er
op 12 januari een Nieuwjaarslunch. Tijdens deze
lunch was er een goed ontvangen jaaroverzicht te
bewonderen.
Frater Daan Boonman hield enkele weken frater
Hans Wennekes gezelschap in Kenia. Op 13 januari kwam hij weer thuis. De enorme hitte viel niet
mee: de thermometer kwam niet onder de 37
graden.
Van 17 tot 22 januari was frater Henk Huirne te
gast in het ziekenhuis te Utrecht. Een ontsteking
aan de urinewegen bleek de oorzaak te zijn van
een algeheel ongemak. Na een antibioticakuur
voelt Henk zich een stuk beter, hij heeft alweer de
fiets beklommen.
De gemeenschap in huize St. Jozef in de Bilt is uitgebreid met vier medische missiezusters. In januari
kwamen de zusters Mien Leistra en Andrea Kempen en in februari de zusters Gertrude Vlaar en
Dominica Dogge. Wij hopen dat zij zich snel thuis
zullen voelen. Door hun komst is het aantal bewoners gestegen tot 35 personen.
Op 28 januari arriveerde de algemeen overste
frater Venantius vanuit Indonesië mede in verband
met de toekomstplannen (zie blz. 8-9). Hij zat de
bijeenkomst voor en gaf fraters de gelegenheid
hem individueel te spreken. Na een week vertrok
hij weer naar Malang om verslag uit te brengen.
Op 26 februari keerde frater Georgius Smink, na
een verblijf van vijf dagen, terug uit het ziekenhuis.
Een dreigende longontsteking werd hiermee voorkomen.
Frater Wim Versteeg
13
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INGEZONDEN BERICHT

‘Een mooie oude dag’

Een filosofische verhandeling over de zin (en onzin)
van ouder worden
Onlangs verscheen het boek ‘Een
mooie oude dag’, een filosofische
verhandeling, waarin de Vlaamse
schrijver Felix Sperans op karakteristieke wijze ‘de oude dag’
beschrijft. Met zelfspot, maar niets
verhullend en zich daarbij voortdurend vragen stellend over de zin
van het bestaan.

Felix Sperans
Shaku Jinsen verwoordt het treffend
in zijn voorwoord:
“Ik leerde Felix Sperans kennen als
een zwaar hoestende filosoof.
Reeds voor onze eerste ontmoeting
had hij mij telefonisch al gewaarschuwd. Langer dan een halfuur
moest het niet duren. Als hij zich
niet goed voelde, dan hoefde het
die dag niet. De rook van cigarillo’s
die in de kleren kroop moest ik er
ook maar bijnemen.
Tussen allerlei verhalen en levens14

perikelen door kreeg ik scherpe
vragen voorgeschoteld: wat weet
het boeddhisme nu allemaal te vertellen over ‘de zin van het leven’?
Geen inleiding nodig, graag tot de
kern komen a.u.b. Ik vertelde wat ik
wist, en zweeg over de dingen die
ik niet wist. Ik mocht nog eens
terugkomen.
Daarna leerde ik Felix kennen als
een schizofrene manisch-depressieve psychiatrisch patiënt. Naar
eigen zeggen hadden zijn jeugd
en zijn onverdroten zoektocht naar
de zin van dit alles hem tot aan de
rand gedreven. Op die rand balanceert hij sindsdien. Myriam, zijn
vrouw, staat een paar passen achter hem en houdt, met de kracht
van liefde, zijn slippen van zijn
hemd vast zodat hij niet voorover
tuimelt. Zijn blik in de diepte van
zijn ziel heeft hij reeds uitvoerig
beschreven in tal van boeken. De
psychiatrische patiënt bleek ook
een auteur én schilder te zijn.
Nu lijkt de strijder moegestreden.
Felix is een ‘bejaarde’ geworden.
De ‘mooie oude dag’ is aangebroken, tijd om achterover in de zetel
te leunen, het nageslacht tevreden
overschouwend. Niet voor Felix.
Wat volgt is een beschrijving van
zijn eigen mooie oude dag… Als
veertiger lees ik het en kijk er naar.
Zo, dit staat me dus ook te wachten…
Daar staat Felix. Hij is oud en versleten, psychisch moe, maar onontkoombaar. Hij vraagt ons: wat is
de zin van dit alles? Durven we er

wel over nadenken, of doen we
gewoon verder? Alsof het altijd
gebeurt met iemand anders. Niet
met ons. De lijn tussen psychisch
gezond en ziek blijkt echter flinterdun te zijn. Zouden we niet beter
wat van onze o zo kostbare tijd
aanwenden om ook deugden als
vriendelijkheid en mentale weerbaarheid te cultiveren?
Ik leerde Felix uiteindelijk kennen
als een filantroop, weliswaar een
ietwat cynische filantroop. Zelfs
gebukt onder zinloosheid en fysieke smart probeert hij toch zijn
medemens te helpen waar nodig is
en waar hij kan. Op één van onze
ontmoetingen verzuchtte hij: ‘Ik
vrees dat elkaar proberen te helpen
de enige zin van het bestaan is.’ Ik
knikte bedachtzaam. Ik denk het
ook. Elkaar helpen in de zinloosheid van dit bestaan als dé zin van
het bestaan. Er verschijnt langzaam
vaste grond in de maalstroom…”
Shaku Jinsen is boeddhistisch monnik en wetenschappelijk medewerker Japanse Studies KU Leuven.
Een mooie oude dag:
(Felix Sperans)
ISBN: 9789491826351
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ONS GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR DE VOLGENDE DIERBARE OVERLEDENEN:
07 – 12 –12015

De heer Ben Heister, in de leeftijd van
75 jaar, te Silvolde. Broer van frater
Wim Heister.

25 – 12 – 2015

De heer Hein Mollink, in de leeftijd van
82 jaar, te Zwolle. Zwager van frater
Gerard Kroes z.g.

December 2015

De heer Chris Jansen, in de leeftijd van
89 jaar te Nijmegen. Oud-frater in het
midden van de veertiger jaren.

“ZOLANG WIJ LEVEN, LEVEN WIJ VOOR DE HEER,
EN STERVEN WIJ,
DAN STERVEN WIJ VOOR DE HEER:
OF WIJ LEVEN OF STERVEN, WIJ BEHOREN HEM TOE…”
frater David Mullink
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Jaar van barmhartigheid
Deel ii

In deel I van de serie artikelen, die
we beogen te presenteren in het
kader van het Heilig Jaar van de
Barmhartigheid, hebben we onder
andere iets gezegd over het logo,
het waarom van een jaar met dit
thema, de openingsdatum, de heilige deuren, de 7 werken van
barmhartigheid, en zijn we tenslotte
iets dieper ingegaan op het woord
barmhartigheid zelf.
Op 8 december werd plechtig de
heilige deur van de Sint-Pieter in
Rome geopend. Nu heeft ondergetekende een kalender met als motto
‘365 dagen van liefde, de mooiste
citaten’. Voor deze 8ste december
luidde het citaat, afkomstig van de
Muskogee-stam:
Communicatie van hart tot hart,
ziel tot ziel, is meer waard dan
hele bladzijden, hele boeken die
volgeschreven worden.
Ook in de Nederlandse bisdommen
werden heilige deuren geopend,
op 13 december. Voor die dag
was het citaat van mijn kalender
van Fiona Castle en luidde:
Liefde laat zich niet regelen of
staande houden door structuren,
regels of verplichtingen.
Liefde houdt alleen stand door
voortdurende daden van liefde, die
zich uiten in zachtheid, aandacht,
openheid en vertrouwen.
In vind ze wel iets hebben, allebei,
zeker ook met betrekking tot barmhartigheid. Ze sluiten ook mooi
aan bij de woorden van paus
Johannes XXIII bij de opening van
Vaticanum II nu 50 jaar geleden.
Hij pleitte daar voor gebruik van
16

Verloren zoon
“het geneesmiddel der barmhartigheid in plaats van het aanleggen
van de wapens der gestrengheid...”
Barmhartigheid, het blijft een wat
moeilijk, ongrijpbaar woord. Het
staat voor compassie, mededogen,
medegevoel, ontferming, genade,
goedertierenheid, goedheid, liefdadigheid, erbarmen, medelijden,
goedheid en deernis. Anders dan
bijvoorbeeld bij medelijden zijn
daden het kenmerk van barmhartigheid, of – zoals vorige keer al
geconcludeerd – zien, voelen,
doen.
Herkenden we in het officiële logo
de barmhartige Samaritaan, even
zo sprekend is het verhaal van de
verloren zoon. Ook dit verhaal
gaat specifiek over barmhartigheid
en toont dat er van barmhartigheid
een kracht uitgaat die alles kan
overwinnen. Er wordt concreet
gehandeld, er wordt een probleem
aangepakt en uit de weg geruimd.
Zomaar, zonder voorwaarden
vooraf, zonder eigenbelang.

De afbeelding van de vader die
zijn teruggekeerde zoon omhelst,
spreekt in dit verband boekdelen.
Het gezicht van de zoon zie je niet,
hij weet zich weer veilig in de
omarming van zijn vader en dat is
voor dit moment genoeg. Maar het
gezicht van de vader geeft veel
prijs. Hij straalt niet van vreugde,
maar laat zijn tranen spreken, tranen van opluchting, van blijdschap,
maar tegelijkertijd ook van meevoelen, meeleven.
Juanita Stachowitz schreef een
sprookje over tranen:
De tranenkruikjes
Er was eens een zondagskind. Een
meisje dat altijd kon vertrouwen op
het begrip en de troost van haar
ouders. Omdat ze dat zo’n geweldig geschenk vond, wilde zij dit op
haar beurt aan anderen doorgeven. Ze ontwikkelde allereerst de
gave om goed te luisteren. Daarna
probeerde ze zich in te leven, te
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begrijpen en niet te oordelen. Ze
merkte dat ze hiermee veel voor
anderen kon betekenen, maar
toch... Het troosten, dat was zo
verschrikkelijk moeilijk. Nu had ze
horen vertellen over een wijze
vrouw die alles wist over tranen en
troosten. Zij zou haar vast de kunst
van het troosten kunnen leren.
Toen het meisje bij de vrouw om
raad kwam, keek deze haar aan
en zei: “Lieve kind, probeer er
voorlopig eerst gewoon voor anderen te zijn. Je hebt het zeker in je
om te troosten, maar dat vermogen
kan alleen groeien door tranen.
Echt troosten kun je pas als je alle
soorten tranen hebt gehuild. Ik geef
je een aantal kruikjes mee, tranenkruikjes. Telkens als emotie je ogen
met tranen vult, vang je een paar
druppels op. Voor elk gevoel neem
je een ander kruikje. En als je de
tranen van je diepste verdriet hebt
opgevangen, kom je bij me terug.”
Er gingen jaren voorbij. Terwijl het
meisje in vrouw en moeder veranderde, zorgde het leven ervoor dat
ze de kruikjes vulde. Er vloeiden
tranen van teleurstelling, gekwetste
trots, machteloosheid, eenzaamheid, angst, pijn en boosheid, van
geluk, ontroering, opluchting en
blijdschap en uiteindelijk vloeiden
ook tranen van het diepste verdriet
in het laatste lege kruikje.
Toen ze daarna terugkwam bij de
oude, wijze vrouw die al die tijd op
haar had zitten wachten, liet deze
de kruikjes een voor een leeg druppelen op een uitholling in een grote
steen. Zodra de druppels de steen
raakten, veranderden ze in prachtige kralen. Elke emotie kreeg een
andere tint zodat er uiteindelijk een
regenboog aan kralen lag.
Toen vroeg ze: “En mijn kind, welke
tranen zitten er in het laatste kruikje,
het kruikje van het diepste ver-

driet?” “De tranen om hen die ik
meer liefheb dan mezelf,” was het
antwoord.
De oude vrouw knikte goedkeurend. Ze liet de druppels uit het
laatste kruikje op de steen vallen.
Samen keken ze hoe de tranen
veranderden in betoverend mooie
transparante kralen met kleine
gekleurde flonkertjes.

“Zuiver verdriet met flonkertjes
acceptatie, liefde, vertrouwen, vergeving en mededogen, de tranen
van de ziel,” zei de vrouw terwijl
ze heel aandachtig alle kralen aaneen reeg tot een prachtige ketting
en deze liefdevol om de hals van
de jonge vrouw hing.
“Wie deze kralen van het leven
heeft gekregen, weet wie en hoe
ze troosten mag.”
En het zondagskind begreep.

zou ík het vinden als..., hoe zou ík
me voelen als...
Zo komen we terecht bij de geestelijke werken van barmhartigheid,
want die zijn er ook. En het zijn er
ook zeven:
1. de twijfelenden raad geven,
2. de onwetenden onderrichten,
3. de zondaars vermanen,
4. de bedroefden troosten,
5. beledigingen vergeven,
6. lastige personen geduldig
v erdragen en
7. bidden voor de levenden en de
doden.
Barmhartigheid. Als we denken
over God en Kerk, over onze relaties enzovoort denken, denken we
zelden over barmhartigheid. Het
Jaar van Barmhartigheid is er dan
ook niet voor niets en je kunt het
eigenlijk wel als een soort gewetensvraag beschouwen. Een vraag
die mogelijk uitkomt bij een mentaliteitsverandering.
Als je die verandering in een paar
woorden zou moeten vangen, dan
kom je wellicht uit bij ‘De ander
zien…’ Zien zoals hij is en niet
zoals wij denken dat hij is. Zien
zoals wij hem zelf echt ontmoeten
en niet zoals anderen hem beschrijven. De ander, met zijn vreugde en
zijn hoop, zijn verdriet en zijn
angst. Met zijn talenten en gebreken, zijn aardigheden en eigenaardigheden. De ander, dichtbij en
veraf, de vreemde, anders dan wij,
waar we ons soms dood aan ergeren. Maar die we omarmen, zoals
God ons en onze wereld omarmde.
Als het Jaar van Barmhartigheid dit
in ons kan oproepen, dan heeft het
zin, veel zin.
Hoe dat concreet moet, dat zal
voor ieder van ons anders zijn.

Tranen, troost, ze zijn iets minder
tastbaar dan bed, bad en brood,
maar even belangrijk. Naast leniging van honger en dorst gaan ze
vooral om begrip en meevoelen, je
in andermans situatie inleven, je
proberen voor te stellen hoe de
ander zich voelt.
Levenservaring speelt daarbij een
niet onaanzienlijke rol, maar een
probaat middel is ook het je
gewoon stellen van de vraag: Hoe Adri Vergeer
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Kolommetje

Een flink aantal mensen is nogal
onzeker het nieuwe jaar ingegaan.
Wegens faillissementen dreigen grote winkelketens hun deuren te moeten gaan sluiten met alle gevolgen
van dien voor het personeel. Zelfs
een eventuele doorstart zal niet voor
iedereen perspectief bieden.
Het komt door verkeerd inkoopbeleid en door het zachte weer waardoor de verkopen tegenvallen, het
komt door verkeerd management en
een verkeerde winkelformule, het
komt door de hoge huren voor de
winkelpanden, het komt door te
hoge salarissen van de vele werk
nemers, het komt door de uitbreiding
van de openingstijden en het ligt
aan de winkelcentra: veel te veel van
hetzelfde.
Veel meningen worden geuit; met
heel wat vingertjes wordt er gewezen, want de redenen en de schuldigen kennen we wel.
Toch bekruipt me regelmatig de
vraag in hoeverre wij, het publiek,
mede schuldig zijn, ook aan winkelsluitingen. Als publiek hebben we
namelijk heel wat noten op onze
zang: we willen véél maar wel voor
weinig geld, we willen terecht kunnen op door ons gekozen momenten
liefst 24 uur per dag en zeven dagen
in de week, maar wel met keurige
bediening en vooral snel.
Goedkoop, makkelijk en snel worden steeds meer de sleutelwoorden.
En die leiden ons naar het internet.
Want de webwinkels hebben dat
immers allemaal: vanuit de luie stoel
bestellen, aan huis bezorgd en meer
18

dan eens zelfs súpersnel!
Op de tv zag ik laatst een reclame
waarin een meisje aan haar moeder
vroeg wanneer ze een nieuwe winterjas zouden gaan kopen. Moeder
zegt: “Nu?” “Jaha”, zegt dochterlief
enthousiast. De twee dames gaan
samen voor het scherm van de computer zitten, tikken een internetadres
in, zoeken daar de categorie kinderwinterjassen/meisjes en ja hoor,
daar staan ze, de jassen, te kust en
te keur, in alle kleuren van de regenboog. Het meisje kiest stralend van
geluk een mooie rooie en reeds de
volgende ochtend kan ze haar nieuwe aanwinst aantrekken.
Hij past ook nog, dus retour hoeft hij
gelukkig niet (dit keer).
Komt geen winkel, geen personeelslid aan te pas. Handig hè?
Hoe meer mensen op deze manier
winkelen – en dat worden er met de
dag meer – hoe logischer het is dat
winkels sluiten. Ik denk dat we ons
dat best eens mogen realiseren; dan
hoeven we ook niet meer zo erg te
piepen als er wéér een winkel dicht
gaat.
Winkelen kan toch zo gezellig zijn.
Je kijkt eens hier, je zoekt eens daar,
je past een leuke schoen, je trekt
ergens een hippe of deftige broek
aan, je drinkt een kopje koffie, geeft
je dochter een ijsje, koopt voor je
kleinzoon een zak patat (dat mag
allemaal best voor een keer al krijgt
de voedingsdeskundige er een stuip
van)!
De stad is verlicht, zo nu en dan is er
buiten op straat muziek te horen van
een straatmuzikant of draaiorgel.
Dat is leúk, voor jong en oud. Je
ontmoet en ziet namelijk ménsen.

Echte mensen en niet alleen de
gladde jongens van de reclame op
tv en het internet. Als je thuiskomt
heb je je huisgenoten bovendien iets
te vertellen, je hebt iets gezien,
gehoord en meegemaakt.
Het is natuurlijk niet meer weg te
denken, het internet, en het is beslist
ook heel handig op zijn tijd. Maar in
mijn optie gaat het te hard en te ver.
Bankkantoren zijn er nauwelijks nog.
Ouderen kunnen steeds moeilijker
ergens terecht, zelfs de blauwe
belastingenvelop moet het ontgelden. Hup, iedereen op internet. Een
account voor de bank, een account
voor de overheid, een account bij
internetwinkels en een account bij
de bibliotheek. En zo kunnen we
nog wel even doorgaan.
Verder wordt gedacht aan het
inschakelen van robots bij bejaardenzorg, prátende robots zelfs, dan
krijgt het ouwetje ook nog antwoord
als ze iets zegt!
Ik probeer bewust en met overtuiging
het internet te omzeilen waar het
kan. Geen facebook, twitter,
whatsapp, instagram enz. Je zou
anders haast vergeten dat je ook
nog gewoon iemand op kunt bellen
en een kwartiertje aan de telefoon
kunt hangen, wat mijn moeder bijvoorbeeld uiterst gezellig vindt. Ze is
blij als ze iemand heeft om even
mee te praten. Voor brood ga ik
naar de bakker, voor vlees naar de
slager, vis komt van de visboer.
Het zal allemaal de wereld niet
direct veranderen, maar het is wel
beter voor mijn gevoel en gemoedsrust.
Fleur
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Bericht uit Lodwar

De straatkinderen van Turkana vragen uw aandacht!
door Evangeline Munyi - The Catholic Mirror augustus 2015

Het is stil in de straten van Lodwar
om half vier ‘s morgens. Een nachtwacht slaapt tijdens zijn werk op
een slecht verlichte veranda. Als je
wat dichterbij komt, zie je een aantal kinderen op kartonnen dozen
samengekropen voor warmte.
Michael Erot, een maatschappelijk
werker, loopt op zijn tenen naar de
slapende gedaanten, haalt zijn
notitieboekje met stijve kaft en pen

die eraan vastzit tevoorschijn, telt
het aantal slapende kinderen en
noteert dit in zijn notitieboekje. Hij
herhaalt dit proces bij drie andere
veranda’s voor hij zijn notitieboekje
weer in zijn zak stopt. Hij maakt de
kinderen zachtjes wakker en praat
met hen over de taak die hij op
zich genomen heeft, namelijk: hij
komt helpen om ze uit hun ruige
straatleven te halen als ze willen.
De kinderen, jongens vooral, kijken

Michael slaperig aan als hij ze
vragen stelt, hun namen opschrijft
en erachter probeert te komen
waarom ze op straat leven en niet
thuis zoals andere kinderen.
Iets meer dan tien jaar geleden
stond de 10-jarige Alex Eripon als
één van de namen op zijn lijst. Alex
was enig kind van een alcoholis
tische ongehuwde moeder die zelden nuchter was. Ze was er zo erg
19
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hen laten gaan terwijl we fondsen
zochten voor de bouw van een
permanent onderkomen,” vertelt
frater Hans.
Een jaar later kwam zijn droom uit
en bouwden frater Hans en zijn
groep vrijwilligers wat vandaag
‘Nadirkonyen Catholic Centre’ is.

aan toe, dat ze zich zelfs de naam
van haar zoon niet meer kon herinneren. Alex wist dat de enige kans
om van de worsteling van negen
maanden straatleven af te komen,
eruit bestond op de lijst te komen.
Maar hij verliet het straatleven niet
voordat maatschappelijk werkers
alle informatie over zijn familie
achtergrond als oprecht hadden
bevestigd. Alex had nu iets om
naar uit te zien, zelfs als hij op
straat vocht met andere jongens
om een hap voedsel.
Toen eenmaal zijn achtergrond
was bevestigd, zei Alex de straat
vaarwel en ging hij op weg naar
de enige ‘veilige haven’ in Turkana
voor kinderen zoals hijzelf: ‘Nadirkonyen’!
Opgericht in 1991, is het Centrum
Nadirkonyen het verhaal van een
missionaris die vastbesloten is een
verschil te maken voor zoveel
mogelijk verlaten Turkana kinderen.
Frater Hans Wennekes van de Fraters van Utrecht werkte eerder met
straatkinderen in Kisumu. Daar
20

Met de groei van de stad Lodwar
en andere stedelijke centra groeide
het aantal straatkinderen in Turkana
ieder jaar, evenals het aantal stafleden van Nadirkonyen. Zij maken
ontelbare trips naar de straten bij
zonsopgang. Want het is niet
gemakkelijk om overdag de echte
straatkinderen te leren kennen –
sommige kinderen vermijden de
kwam hij voor het eerst Turkana school overdag en gaan ‘s avonds
kinderen tegen die door de straten naar huis alsof ze van school
van deze stad aan het Victoriameer komen.
slenterden, meer dan 600 kilomeNa het 23-jarig bestaan van Nadirter van Lodwar.
En toen hij Turkana bezocht, reali- konyen wordt het Centrum geconseerde hij zich dat de stoffige stra- fronteerd met uitdagingen inclusief
ten van Lodwar vol zaten met verla- de teruglopende fondsen van
ten kinderen. Hij benaderde de donoren voor een groeiend aantal
vorige bisschop van Lodwar, John straatkinderen in de stad Lodwar.
Mahon, gaf uitleg van zijn project Daardoor wordt frater Hans
in Kisumu en vroeg de zegen van gedwongen de jaarlijkse toelating
de bisschop om hetzelfde project van het aantal kinderen te verminderen. Eerder liet het Centrum jaarin Turkana te beginnen.
Na consultaties met zijn congrega- lijks 65 kinderen toe, nu is dat
tie en hulp van vrijwilligers uit zijn aantal gedaald tot 40.
thuisland Nederland, keerde frater
Hans terug naar Turkana en startte “We worden wellicht gedwongen
een ‘dag straatkinderen program- het aantal zelfs nog meer te verminma’ vanuit de bibliotheek van de deren, want we hebben een groot
basisschool in Lokiriama. Dat liep tekort aan fondsen en de uitgaven
van 9.00 uur ‘s morgens tot lunch- voor deze kinderen worden iedere
tijd, waarna hij de kinderen weer dag groter,” zegt frater Hans.
terug moest laten gaan naar de
Het feit dat deze kinderen moeten
straat.
leren in een kostschool maakt het
“Het was niet gemakkelijk de kin- voor het runnen van het Centrum
deren weer terug te zien gaan naar niet gemakkelijk. In zo’n kostschool
het straatleven, maar we moesten kost elk kind minstens 3.000 Keni-
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aanse shilling per maand (= 30
Euro). Met meer dan 120 kinderen
is dit bedrag een bron van veel
slapeloze nachten voor de ouder
wordende directeur Hans.
Ofschoon het centrum al meer dan
tien jaar het enige in zijn soort is in
heel Turkana, is de Keniaanse regering, en nu de gemeente Turkana,
de kinderen slechts twee keer te
hulp geschoten sinds de oprichting
van het Centrum.
Door deze situatie ligt de bureautafel van frater Hans vol onbetaalde
rekeningen en ontvangt hij constant
telefoontjes van middelbare scholen die de kinderen van het Centrum toelieten nadat zij hun basisschool examen hadden gehaald.
Zij eisen schoolgeld, terwijl de
regering een groeiend aantal eisen
stelt, waaraan het Centrum moet
voldoen voor de kinderen.

gedwongen om fondsen te werven
onder zijn eigen familie en de
geschatte 1.200 kinderen die in
het Centrum hebben gewoond
sinds het werd opgericht.

andere professionals opgeleid. Op
dit moment worden 39 kinderen
van het Centrum gesponsord voor
middelbare scholen, vier voor
hoger professioneel onderwijs, zes
voor de universiteit en de overige
kinderen voor het basisonderwijs.
Het is duidelijk dat het werk van het
Centrum verre van klaar is. Er is
meer nodig dan de opoffering van
jongemannen en vrouwen die iets
teruggeven aan hun vroegere
‘home’ om het Centrum gaande te
houden om zoveel mogelijk kinderen van de straat op te nemen.

“Aangezien de meeste kinderen
van dit Centrum uit de armste families komen, is het bijzonder bemoedigend om te zien dat zij iets teruggeven aan het Centrum. Als ik
terugdenk aan hun familieachtergrond voel ik mij overweldigd door
Wat de toekomst van Nadirkonyen hun opoffering,” zegt frater Hans.
en de vele kinderen betreft, hangt
het voortbestaan van het Centrum In de afgelopen jaren heeft Nadiraan een dun versleten zijden konyen Catholic Centre leraren, Terug naar Alex. Hij studeert nu
draadje. Broeder Hans wordt accountants, politieagenten en aan de universiteit waar hij voor
een ‘Bachelor of Science degree’
studeert Hij zegt dat hij zijn leven
te danken heeft aan Nadirkonyen:
“Ik weet zelfs niet eens of ik hier
vandaag wel geweest zou zijn,
ware het niet vanwege Nadirkonyen Centre, dat mij van de straat
heeft gehaald. Misschien zou ik
allang dood zijn geweest als mijn
leven door was gegaan zoals het
was,” zegt hij.
Vertaling: frater Paul Steverink
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Financiële verantwoording
Giften tot maart 2016
Voor Onder Ons
Voor Frater Hans Wennekes
								
DECEMBER 2015				 DECEMBER 2015			
4 T.L.M.B.
€ 50,-		16 A.H.W.M.S.
€
60,7 G.C.H.M.V.
€ 50,-			
KBO DB.M.
€ 1.300,14 M.J.T.H.
€ 50,-		17 M.C.A.vd P.O.
€ 500,18 M.H.Th.V.-A.
€ 10,-		23 A.G.M.K.
€
25,21 F.M.F.
€ 20,-		29 A.M.D.
€ 100,23 W.C.M.
€ 25,-		31 A.H.A.M.
€
50,A.G.M.K.
€ 10,-			
AKWAABA
€ 2.000,- *)
H.A.J.V.
€ 25,-					
24 J.H.M.vD.
€ 25,-		JANUARI 2016			
28 G.H.L.S.
€ 20,-		 4 AKWAABA
€ 2.000,29 M.H.vS.
€ 30,-					
31 A.H.A.M.
€ 25,-		FEBRUARI			
J.G.W.
€ 25,-		 1 AKWAABA
€ 2.000,G.A.M.L.
€ 25,-		3 D.J.M.dS.-T.
€ 100,G.M.F.
€ 30,-		22 G.M.T.A.V.G.-H.
€ 400,								
JANUARI 2016
							
4 C.W.M.W.
€ 20,-					
5 C.L.F.
€ 30,-					
*) www.akwaaba.nl
8 E.T.M.D.
€ 25,-					
12 W.B.M.W.
€ 15,-					
Hartelijk dank voor uw welkome giften.
13 C.C.G.vH.
€ 20,-					
Fr. Wim Janssen, adm.
15 E.J.B.
€ 40,-					
18 E.J.D.
€ 15,-					
A.F.M.vR.
€ 25,-					
21 W.J.A.vW.
€ 50,-					
27 A.C.F.M.Z.
€ 10,-					
								
FEBRUARI								
1 J.T.H.
€ 20,-					
3 D.J.M.dS.-T.
€ 50,-					
4 J.A.S.
€ 25,-					
8 J.H.M.
€ 25,-					
18 E.K.A.-H.
€ 25,-					
25 A.K.
€ 15,-					
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De Toverhazelaar
De Toverhazelaar staat vroeg in bloei,
met gele bloem, als kleine spinnenkoppen.
Haar wintertooi is sober, nog geen groen,
waarachter zich Maria kan verstoppen.
Zij wandelt met haar kind daar in het bos,
als plots een wolf verschijnt op het toneel,
Maria schrikt, maar ziet de Hazelaar,
nu vol met blad als rijk struweel.
Een schuilplek is voor haar nu snel gevonden,
de Hazelaar beschermt de Lieve Vrouw.
bedekt het kind daar slapend in haar armen,
behoedt zijn Meester in onvoorwaardelijke trouw.
Dit wonder deed zich voor in vroeger jaren,
en Toverhazelaar is nu haar naam.
Het blad laat echter nog wat op zich wachten,
maar gele spinnenkoppen zijn nog steeds haar faam.
frater Ton Oostveen
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