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Dierbare Missievrienden, 

“Doe eerst wat nodig is, doe dan wat mogelijk is en plotseling doe je wat 
onmogelijk is”. Een krachtig citaat van Franciscus van Assisi. De keuze om 
deze nieuwsbrief met dit citaat te beginnen is niet meteen voor de hand 
liggend. De vakantie zit velen nog vers in het geheugen. Een leven in een 
lagere versnelling; genietend van de rust. 

Hoe anders is de sfeer op het Missiebureau deze zomer. Er is een 
verhuizing op komst. En dat betekent dat er een hectische periode 
aanbreekt. Naar verwachting zal het Missiebureau eind september naar de 
bisdom gebouwen op de Swalmerstraat verhuizen. Afgelopen week 
werden de eerste verhuisdozen gebracht. Hierdoor werd het feit dat we de 
Neerstraat gaan verlaten wel erg tastbaar. Ik moest even slikken. We raken 
ons vertrouwde gebouw kwijt. De warme sfeer die bijdraagt aan een 
thuisgevoel voor velen. Ondanks dat we al langer op de hoogte waren van 
een mogelijke verhuizing, hebben we de gedachte hieraan als een bal 
onder water gehouden. De verhuisdozen zorgen ervoor dat de bal niet 
meer onder water gehouden kan worden. Het grote inpakgeweld gaat 
beginnen. Gelukkig valt bijna als eerste een briefje met bovenstaand 
citaat van St. Franciscus in mijn handen. En dan is er opeens het besef dat 
er geen reden is voor hectiek en stress. Na het ongeduldig vouwen van 
de eerste dozen, vouw ik eerst 
maar eens even mijn handen voor 
gebed. Ik realiseer me dat ik moet 
loslaten. De rust die ontstaat geeft 
weer ruimte. Ruimte om met een 
frisse blik en nieuwe energie aan 
de slag te gaan. Ruimte om af-
scheid te nemen van het oude en 
met enthousiasme het nieuwe te 
verwelkomen. Want ook onze nieu-
we locatie zal ons een thuis geven. 
En nog belangrijker: onze opdracht 
blijft hetzelfde. 

Benieuwd naar onze nieuwe 
locatie? U bent van harte welkom 
voor een kop koffie! 
We houden u op de hoogte van de 
exacte datum van verhuizing. 

Elianne van den Heuvel  Onze oude vertrouwde deur op de Neerstraat 49

MISSION



Ontmoetingen op het Missiebureau

Pater Frans van der Hoff, SCJ, werkt al veertig jaar 
onder de inheemse volkeren van het Sierra Juárez-
gebergte in Oaxaca. In veertig jaar tijd heeft hij veel 
van hen mogen leren. Zo is volgens hem een 
vreedzame wereld alleen mogelijk als we een meer 
gelijkwaardige wereld creëren. Een wereld waarin 
aan de basisbehoeften van iedereen wordt voldaan. 

Al snel na zijn aankomst bij de koffieboeren in 
Oaxaca constateert pater van der Hoff dat van 
gelijkwaardigheid geen sprake is. De koffieboeren 
worden uitgebuit door de tussenpersonen, die een 
veel te lage prijs aan de koffieboeren betalen om 
vervolgens de koffie met een ruime marge door te 
verkopen. Door hun krachten te bundelen en een 
koffiecoöperatie op te richten, weten ze de 
tussenpersonen te omzeilen en een eerlijke prijs 
voor hun koffie te krijgen.

In deze periode schrijft pater van der Hoff zijn 
wereldberoemde boek “Manifesto of the Poor”, 
waarin hij Fairtrade als oplossing voor plattelands-
armoede beschrijft. Luxe en rijkdom is daarbij geen 
streven. Een eerlijk loon, zelfredzaamheid en 
waardigheid staan voorop.  

Pater van der Hoff is voor zijn tomeloze inzet en 
visie op verschillende manieren gewaardeerd. Zo 
is hij ereburger van Parijs en werd hij erkend met 
meerdere eredoctoraten aan Franse universiteiten. 

Tijdens een lezing, georganiseerd door FairTrade 
Venray, mocht pater van der Hoff een cheque van 
2.400 euro in ontvangst nemen, bestemd voor de 
wederopbouw van zijn huisje, dat totaal 
onbewoonbaar is geworden na diverse 

aardbevingen. Uiteraard werd niet alleen zijn huis 
door de aardbevingen getroffen. Ruim 2.700 
huizen werden vernietigd. Vele mensen kwamen 
bij pater van der Hoff en vroegen om hulp, eten, 
kleding en onderdak. Zijn eigen huis verdween naar 
de achtergrond, hij zorgde eerst voor de mensen die 
zijn hulp nodig hadden. Zo is de situatie ontstaan 
dat hij sinds 2017 de nachten doorbrengt in een 
klein houten huisje, dat nauwelijks bescherming 
biedt. Met een beperkte lening van organisatie Uciri 
kon met de wederopbouw van zijn eigen huisje 
gestart worden, maar het geleende bedrag was al 
snel onvoldoende. Er was een aanvullend bedrag 
nodig voor de spanten van het dak, het dak zelf en 
het storten van een vloer, waardoor het huisje 
aardbevingsbestendig is. Dankzij de gulle gevers van 
de Vastenactie in Venray kan het huisje van pater 
van der Hoff nu verder afgebouwd worden. 

Pater van der Hoff vertelt tijdens zijn bezoek aan het 
Missiebureau dat ook zijn nieuwe boek inmiddels is 
uitgegeven: “La voie des paysans - d’un commerce 
équitable à un marché juste”, vertaald “De weg van 
de boeren - van een eerlijke handel naar een 
eerlijke markt (momenteel uitsluitend verkrijgbaar 
in het Frans). In dit boek schrijft hij: “Ik heb veel 
geleerd, veel liefde en ontberingen ervaren en ik 
geniet van het leven omdat het een enorm 
voorrecht is om arm te zijn met de armen, een 
vechter voor hun rechten te zijn en om samen te 
leven met jonge én oude boeren, mannelijk en 
vrouwelijk, in mijn dorp ... ze zijn mensen met alle 
wijsheid van de eeuwen, met eerbied voor de 
wijsheid van de ouderen”. 

Pater Frans van der Hoff op het Missiebureau

La voie des paysans - Pater Frans van der Hoff 
ISBN 9782330123826



De St. Xavier Highschool telt maar liefst 850 
leerlingen, allen Dalits. Dalits behoren tot de 
onderste en tevens armste laag van de bevolking. 
Lange tijd konden zij überhaupt geen aanspraak 
maken op scholing, op bezit of een vrije keuze van 
beroep. Het woord Dalit is afgeleid van ‘dal’ dat, 
vanuit het Sanskriet vertaald, uitgesloten of 
gebroken betekent. Dalits staan dan ook buiten het 
kastensysteem en worden ook wel de kastelozen 
genoemd. Officieel beschermt nieuwe wetgeving 
Dalits en zien we zelfs dat enkele Dalits hoge posten 
bekleden, maar de praktijk leert anders. Vaak zijn 
deze hoge posten slechts symbolisch van aard en 
worden zij in het dagelijkse leven nog steeds 
buitengesloten en uitgebuit. 

De ouders van de leerlingen van St. Xavier High 
School zijn allemaal dagloners en moeten 
rondkomen van een schamel loon. Ze verdienen 
vaak onvoldoende om aan de primaire behoeften 
van hun gezinnen te kunnen voldoen. Laat staan 
dat zij in staat zijn om het schoolgeld te betalen 
of studiemateriaal te kopen. St. Xavier’s Mission, 
waaronder de St. Xavier High School valt, heeft zich 
als doel gesteld juist deze kinderen te helpen. Naast 
het reguliere onderwijs groeide het verlangen om 
een computerlokaal inrichten. Computeronderwijs 
is immers een basisvaardigheid voor een beter
toekomstperspectief. Het is moeilijk voor te stellen 
dat veel van de kinderen nog nooit een toetsenbord 

Informatica onderwijs op de St. Xavier High School in het bisdom Dindigul, 
India.

hebben aangeraakt. Er zijn vele internetcentra in 
het dorp, maar deze zijn door hoge verbruikskosten, 
onbereikbaar voor Dalits. 
Dankzij de financiële steun van het Missiebureau, 
kon de St. Xavier High School computers en 
computermeubilair aanschaffen. De school heeft 
zelf de mouwen uit de handen gestoken en het 
computerlokaal fris geschilderd en voorzien van de 
noodzakelijke aansluitpunten en computermeubilair.
 
De opening van het computerlokaal werd 10 juni 
jongstleden groot gevierd in aanwezigheid van Most 
Rev. Dr. P. Thomas Paulsamy, Bishop of Dindigul, 
diverse priesters, leraren en leerlingen. Bisschop 
Paulsamy versterkte de motivatie van de leerlingen 
door in zijn toespraak te benoemen dat kennis van 
Word, Excel, maar ook de mogelijkheden van sociale 
media, hun carrièrekansen zal vergroten. Dat deze 
toespraak effect heeft gehad, mag blijken uit het feit 
dat de school een volledig weekschema heeft op 
moeten stellen voor het gebruik van het 
computerlokaal. 

Leerlingen van St. Xavier High School leren de basisbeginselen van Word. 

Projecten

Computers en meubilair voor 
St. Xavier High School in Dindigul, 
India

Een varkensfokprogramma in 
Kampala, Oeganda

Onlangs ontvingen we een dankbrief Sr. Diana 
Mukasa van de Kilabo Development Association in 
Kampala, Oeganda. Zij ontvingen een bijdrage van € 
4.000 voor een varkensproject. 

Volgens Sr. Diana Mukasa van de Kilabo 
Development Association leven Oegandese 
vrouwen en kinderen een zwaar leven door 
geweld, armoede en honger. Om te kunnen 
overleven zien zij zich genoodzaakt om drastische 



stappen te nemen. De misère en uitzichtloosheid 
dwingt gewone moeders, die overdag voor een 
omvangrijke kroost zorgen en vaak nog zieke 
familieleden, ertoe om ’s nachts als prostitué te 
werken. Ze realiseren zich terdege dat ze dagelijks 
hun leven riskeren. Vaak zien ze ook het 
uithuwelijken van hun minderjarige dochters als 
enige uitweg. Duidelijk is dat zij op geen enkele 
manier profiteren van de reguliere 
hulpprogramma’s die in Oeganda bestaan. 

De toenemende verstedelijking zorgt nog voor extra 
problemen. Op het platteland vervulde de man 
vroeger de rol van kostwinner en beschermer. Een 
voorgespiegelde betere toekomst zorgt er echter 
voor dat veel mannen het platteland voor de stad 
verruilen. Hiermee vervalt automatisch de rol van 
beschermer. Bovendien ‘vergeten’ mannen vaak dat 
er geld naar huis gestuurd moet worden. Hierdoor 
trekken ook vele vrouwen inmiddels 
noodgedwongen naar de stad. In tegenstelling tot 
de mannen blijven de vrouwen de 
verantwoordelijkheid voor hun kinderen en zieke 
familieleden houden. 

 

Waarvoor hartelijk dank 

Juist deze groep uiterst kwetsbare vrouwen nam in 
2011 in de Ndejje parish in Kampala het voortouw 
en richtte de Kilabo Development Association op. 
Door een armoedebestrijdingsprogramma in 
volledig eigen beheer te ontwikkelen, wisten ze in 
relatief korte tijd het welzijn van vele vrouwen en 
kinderen te verbeteren. Samen werken ze aan 
verbetering. 
Een voedselinzameling vormde het startpunt voor 
het noodzakelijke kapitaal. Hiermee werden 
andere inkomens vergrotende projecten 
gefinancierd. Een onderdeel hiervan was het 
varkensfokprogramma waar de vrouwen gretig aan 
deelnamen. Naast de kosten voor de aanschaf van 
de varkens, waren er ook kosten voor de 
noodzakelijke trainingen. Voor het complete 
programma werd het Missiebureau om financiële 
steun gevraagd. Dankzij uw bijdrage kan het 
inmiddels succesvolle programma worden 
uitgebreid naar andere parochies.

Een fokprogramma voor varkens is één manier om de positie van vrouwen in 
Oeganda te verbeteren

Uw hulp is onmisbaar

De groei en ontwikkeling van de biggen wordt periodiek gecontroleerd

Het Missiebureau verleent jaarlijks aan vele 
projecten in missielanden een financiële bijdrage. In 
onze nieuwsbrieven brengen wij telkens enkele 
projecten onder uw aandacht. 
Al deze projecten kunt u ondersteunen door een gift 
over te maken op rekeningnummer:
NL11 RABO 0144 1014 08 of 
NL27 INGB 0001 0450 00


