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Vrienden van de Brasschaatse missionarissen 

Brasschaat, juni 2021 
Beste lezer, 
 
Het is weer juni en tijd om in gang te schieten voor de Brasschaatse Missionarissen. Een 
bewogen Corona jaar ligt achter ons. Het virus is nog niet verslagen, maar bij ons is er  
goede hoop dat het ergste voorbij is. Dat geldt zeker niet voor bijna alle missiegebieden 
waar ‘onze’ missionarissen nog werkzaam zijn of werkzaam geweest zijn. Financiële noden 
blijven hen nog steeds zorgen baren. Elke financiële ondersteuning, hoe klein ook, is 
broodnodig en zeer welkom. Daarom doen we weer beroep op uw vrijgevigheid om hun 
‘kopzorgen’ wat te verlichten.    

 

Vorig jaar konden wij, ondanks het wegvallen van het jaarlijks missionarisfeest, toch nog 
een bedrag van 5 400 euro verdelen, 750 euro voor elke missionaris. 
Van allen kregen wij dankbare reacties. Op de ommezijde kan u lezen wat er zoal met de 
giften is gerealiseerd. Het laat ook zien hoe welkom die financiële steun is. Er kan veel mee 
gedaan worden om het bestaande leed te verzachten.  

 

Zoals wij vorig jaar al schreven hebben wij, om organisatorische reden, besloten te stoppen 
met het jaarlijkse missiefeest.  
Als allerbelangrijkste bron, zeker in deze Corona tijd,  blijft nu deze brievenactie 
over voor de financiële ondersteuning van onze missionarissen. 

Wij vertrouwen erop dat u hen wilt blijven steunen, want naast het financiële is ook de 
morele steun die zij op deze manier krijgen van de Brasschaatse achterban belangrijk voor 
hun blijvende inzet voor hun missie 

In de bijgevoegde folder vindt u nog wat algemene informatie over elke missionaris en hun 
missiegebied. 

Een welkome gift kan u overmaken op het bankrekeningnummer: 
IBAN: BE85 0689 0873 2706  op naam 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 2020 uit Brasschaat mochten ontvangen. 

 
Maria Pernet blijft in nauw contact met haar vroegere missiepost in Idiofa. Als lid van de 
werkgroep informeert zij ons regelmatig over de situatie aldaar. 
De verantwoordelijke in Idiofa liet haar weten dat met € 250 een naaimachine is aangeschaft. 
en de overige € 500 is verdeeld onder de leerkrachten. Zo worden de achterstallige lonen van de 
overheid wat goed gemaakt. Dat wil zeggen € 26 per persoon !!!  Misschien weinig voor ons, 
maar veel voor hen. 
 
Frans De Ridder blijft ons steeds enthousiast bedanken voor de financiële steun die hij 
krijgt. Dit keer wordt het geld gebruikt voor een herdruk (1000 exemplaren) van het in het 
Chinees vertaalde boekje “Ons gezin bidt” en een gebedskaartje met een tekst van Felix 
Timmermans (Emmaus). 
 
Ludo Goossens  gebruikt dit jaar de toelage  voor het bekostigen van 4 Scheut confraters 
seminaristen die in 2021 in Japan verwacht worden voor een taalstudie. 
 

Paul De Vinck  laat ons weten dat hij het geld opnieuw 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’ mocht 
ontvangen. Haar bijdrage gaat naar één van de vele projecten van het ‘Centre Olame’, 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 grootste project is dat van “vergeving en verzoening”. Zij probeert haat en wrok  een 
plaats te geven en zo mensen positiever in het moeilijke dagelijkse leven te laten staan. Zij 
krijgt nu ook uitnodigingen uit andere Chileense bisdommen om het project daar te 
presenteren. Zij woont in een arbeiderswijk. Zij probeert, door haar bemoedigende manier 
van aanwezig zijn, er voor te zorgen dat de mensen zich erkend voelen in hun waardigheid, 
door ontvankelijk en warmhartig te luisteren.  Veel dank om al deze activiteiten financieel te 
ondersteunen. 
 
Mgr. Alfred Vanbuel: Vanuit België blijft hij zich inzetten voor de grote noden in de Centraal 
Afrikaanse Republiek, 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 en middageten voor de leerlingen. Na een korte 
verbetering in de politieke situatie is het land helaas weer helemaal terug in de chaos van 
onderling strijdende rebellengroepen voor de bodemschatten van het land. 
 
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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