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Vrienden van de Brasschaatse missionarissen 

Brasschaat, juni 2020 
Beste mevrouw, beste heer, 
 

Met deze brief starten de ‘Vrienden van de Brasschaatse Missionarissen’ weer de jaarlijkse 
brievencampagne  voor onze 7 missionarissen met ‘Brasschaatse wortels’.  

Op de eerste plaats hopen wij dat ieder van u en uw naasten nog in goede gezondheid 
verkeren. Ook al is onze manier van leven sterk beïnvloed door het coronavirus toch durven 
wij weer een beroep te doen op uw vrijgevigheid, want de financiële nood in de missie 
gebieden waar onze missionarissen werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest blijft zeer 
groot. Ook al zijn een aantal van hen vanwege hun leeftijd teruggekeerd naar België, zij 
blijven toch nauw verbonden met de gemeenschappen waar zij het grootste deel van hun 
leven hebben doorgebracht. De voortgang van wat zij daar hebben opgebouwd blijft hen na 
aan het hart liggen en de financiële noden zijn nog steeds groot. 
Eind 2019 konden wij met de opbrengst van de brievenactie, het missionarissenfeest en 
collectes in de kerken aan elk van de missionarissen een bedrag van € 1.050 ter beschikking 
stellen. 

Om organisatorische reden hebben wij besloten te stoppen met het jaarlijkse 
missiefeest.  
Als allerbelangrijkste bron blijft nu deze brievenactie over voor de financiële 
ondersteuning van onze missionarissen. 

Wij vertrouwen erop dat u hen wilt blijven steunen, want wij blijven ervan overtuigd dat elke 
missionaris een zetje in de rug nodig heeft. Het geld kunnen zij gebruiken voor onderwijs, 
vorming, medische en technologische bijstand, hulp aan en verzorging van aidspatiënten, 
voedselprojecten, watervoorziening, mensen gevlucht voor de terreur van rebellengroepen 
etc. etc. 

Op de achterzijde van deze brief geven wij, heel in het kort, enkele reacties weer die wij van 
hen mochten ontvangen. Hieruit blijkt hoe welkom uw steun is, die tegelijkertijd voor hen 
een stimulans is om door te gaan. 
Verder vindt u in de bijgevoegde folder nog wat algemene informatie over elke missionaris.  

Een welkome gift kan u overmaken op het bankrekeningnummer: 
IBAN: BE85 0689 0873 2706  ten name van: EKBRA (Brasschaatse missionarissen) 
door middel van internetbanking of gebruik te maken van bijgaand overschrijvingsformulier. 
Het is een aparte bankrekening die door de ‘vrienden’ beheerd wordt onder de algemene 
naam die op het overschrijvingsformulier vermeld staat. 

Een fiscaal attest mogen wij spijtig genoeg niet uitreiken omdat giften dan uitsluitend op 
naam van bepaalde projecten moeten komen. 

De ‘Vrienden van de Brasschaatse Missionarissen’, de missionarissen zelf, maar vooral de 
vele mensen die u hiermee rechtstreeks helpt, zijn u zeer dankbaar. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
De Brasschaatse werkgroep: 
Nestor Martens, Maria De Riddder, Ton du Maine, Rita Heeb, Els Hendrickx, Maria Pernet, 
Bea Van Cauwelaert, Fons van der Vloet, Joos Verreydt, Marc Weemaes. 
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Enkele verkorte reacties van de missionarissen naar aanleiding van de financiële 

steun die zij in 2019 uit Brasschaat mochten ontvangen. 

 
Maria Pernet blijft in nauw contact met haar vroegere missiepost in Idiofa. Als lid van de 
werkgroep informeert zij ons ook regelmatig over de situatie aldaar. 
Zoals gebruikelijk hield Maria Pernet ons op de hoogte van het ‘wel en wee’ in Idiofa. Juist nu, 
met de moeilijke politieke situatie in Congo, is elke hulp zo ontzettend belangrijk. Voor het 
blijven bouwen aan een toekomst voor de jonge generatie blijft financiële steun onontbeerlijk. 
(onderhoud gebouwen, verbetering hygiëne, ondersteuning studenten etc.)  
 
Frans De Ridder blijft ons steeds enthousiast bedanken voor de financiële steun die hij 
krijgt. Het geld wordt o.a. gebruikt voor het vertalen en publiceren van goede boeken voor 
spiritualiteit, zoals bijv. ‘God niet te geloven’ van Phil Bosmans, een erg populair boek). 
Daarnaast het lenigen van kleine noden her en der. 
 
Ludo Goossens  gebruikt de financiële steun ook voor allerlei doeleinden om de parochie 
draaiende te houden en verkondiging te vergemakkelijken door bijv. vertaalwerk en 
drukwerk allerlei. 
 

Paul De Vinck  laat ons weten dat hij het geld bestemd heeft voor het “Hôpital Sendwe”, 
waar twee vrijwilligsters:  ‘mama José’ en  ‘mama Vicky’ elke dag (behalve zondags) één 
warme maaltijd bereiden voor 45 zieken die, zonder familie, uit het binnenland komen. Met 
een maandelijkse betaling kunnen zij de hoogstnodige ingrediënten voor die artisanale 
keuken (op houtskool) aankopen. 

 
Margot Boets  is opnieuw zeer dankbaar voor de gift die zij van de ‘Vrienden’ ontving. 
Haar bijdrage aan aan het ‘Centre Olame’, is voor een project voor de ondersteuning van 
ouderen door jongeren. Dat is nodig omdat veel jongeren na de studie vertrekken en het 
sociaal systeem ontwricht wordt met het gevolg dat ouderen alleen achterblijven. 
 
Katie Van Cauwelaert houdt ons ook regelmatig op de hoogte van haar doen en laten in 
Chili. Haar jaarlijkse verslag voor de GROS (Gemeentelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking) geeft een goed inzicht waarmee zij zoal bezig is. 
 
Mgr. Alfred Vanbuel: Vanuit België blijft hij zich inzetten voor de grote noden in de Centraal 
Afrikaanse Republiek., vanzelfsprekend in het bijzonder voor de streek rond Kaga Bandoro, 
waar hij tot zijn vertrek bisschop was. Het geld gaat naar ondersteuning van peterschappen 
voor studenten, aankopen voor het dispensarium, middageten voor de leerlingen.  
 
Peter Baekelmans is al enkele jaren, op verzoek van de congregatie, actief in Rome voor 
organisaties rond wereldwijde missiewerking. Daarnaast is hij ook nog docent aan de KU 
Leuven. Zolang hij niet direct in een missionaire zending aanwezig is, ziet hij af van een 
bijdrage. Op die manier krijgen de andere missionarissen een groter deel uit ‘de pot’. 
Hartelijk dank daarvoor. 
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