
Het vicariaat onderwijs 

van het bisdom Brugge 

en 

de pedagogische begeleiding 

regio West-Vlaanderen 
 

vieren de internationale dag 

van hoop voor kinderen 

op 17 februari 2020. 
 

 

 

 

 

 

Handen vol hoop  

In dit schooljaar, waar vele scholen werken rond het jaarthema ‘handen vol hoop’, willen we 

scholen oproepen om op maandag 17 februari 2020 (de internationale dag van hoop voor 

kinderen) de hoop in onze scholen te laten weerklinken en verbeelden. Zo maken we duidelijk 

dat we blijven dromen van een samenleving waarin ieder kind tot z’n recht kan en mag 

komen. Op die dag is zuster Jeanne Devos, op uitnodiging van het vicariaat onderwijs van het 

bisdom Brugge en de pedagogische begeleiding van West-Vlaanderen, te gast op vier 

locaties. 

 

 

 



Handen vol hoop zijn de handen van zuster Jeanne Devos 

Zuster Jeanne Devos werd 85 jaren geleden geboren in Kortenaken nabij Leuven. Na een korte 

periode als leerkracht trad ze binnen in het klooster van de Missiezusters van de Jacht. Van 

jongsaf aan keek ze op naar figuren als kardinaal Jozef Cardijn in Vlaanderen en Mahatma 

Gandhi in India. In 1963 vertrok ze eindelijk naar Bombay in India en stak er meteen de handen 

uit de mouwen. Ze begon in de school voor doven en blinden en onderwees er de 

slechthorenden.  Het contact met andere godsdiensten verruimde haar geest. Het geloof is 

haar sterke inspiratie en motivatie en tegelijk staat ze open voor dialoog met andere 

godsdiensten. 

Drieënvijftig jaar lang leefde ze de blijde boodschap voor als missionaris. Ze hielp er de armen, 

de gehandicapte kinderen en startte de beweging voor huisarbeiders, vrouwen, mannen en 

kinderen. Zo hielp ze kinderen uit de slavernij en kinderhandel.  De beweging, Domestic Workers 

toonde hen de weg naar school. Ze gaf hen hoop op een toekomst! Deze beweging groeide 

uit in India en drong met de ‘ILO conventie C189’  door tot in 183 verschillende landen.  

 

 

 

Zuster Jeanne Devos als ‘Golem van hoop voor kinderen’ 

De ‘dag van hoop’ is ontstaan door de inhuldiging van ‘de Golem’ in Mumbai (17 februari 

2006) , een werk van de kunstenaar Koen Van Mechelen.  Het woord Golem betekent: ‘een 

klomp klei’. In het Bijbelse scheppingsverhaal lezen we dat God in die klei levensadem blies en 

de mens ermee tot leven bracht. Er bestaat ook een legende waarbij een Joodse rabbi een 

reuzenbeeld maakte, een houten reus die hij ‘Golem’ noemde. Hij vertrouwde die iedere dag 

opdrachten toe, opdrachten om mensen in nood te gaan helpen. De mythe liep dat de 

Golem deze waar maakte terwijl de mensen sliepen.  
 

“Wij hadden kinderen, mentaal zwaar gekwetste kinderen, die bij ons binnengebracht werden 

uit arbeid, uit kinderhandel. Op een avond kregen we een klein meisje, elf jaar oud, Asha. Met 

zeer donkere ogen, mooi zwart haar, maar verward tot en met en onophoudelijk huilen en 

tieren. Asha was helemaal buiten zichzelf. Omdat we helemaal ten einde raad waren zocht ik 

contact met het UZ Gasthuisberg in Leuven. Via de directeur kwamen we in contact met Peter 

Adriaenssens en zo met het ‘Vertrouwenscentrum in Leuven’, waar op het dak een Golem 

staat…” 
 

In België staan er ondertussen Golems in o.a. Hasselt, Genk, Gits. We vinden ze terug in wel 27 

landen. 



 

 

Internationale dag van hoop voor kinderen – dat ieder kind zijn recht heeft! 

Bij de inhuldiging van de Golem in Mumbai vertrouwden de kinderen zelf mij hun ‘geheim’ toe: 

“De hoop dat alle kinderen hun rechten krijgen. Het recht van beschermd zijn. Het recht om 

bij hun ouders te wonen. Het recht om te mogen en te kunnen schoollopen en niet in arbeid 

verzeild te geraken en zeker niet in de handel terecht te komen of vernederd te worden tot 

koopwaar. Alle kinderen moeten een thuis hebben, kunnen thuiskomen. Geen kinderen 

mogen worden uitgesloten. Geen straatkinderen, geen arbeidskinderen. Dat ieder uniek kind 

zijn rechten krijgt.” 
 

“Kinderen hier in Vlaanderen. Ik wil aan jullie zeggen: het kan anders, de wereld kan anders. 

De wereld kan een thuis zijn voor iedereen, voor ieder kind. Niemand moet uitgesloten blijven. 

Wij kunnen daar samen werk van maken. Waar kinderen die in moeilijkheden zitten weer 

mogen dromen, weer een kans zien, weer nieuw leven krijgen, gebeurt ‘een wonder van 

hoop’. Niets van dat wonder is onmogelijk als we het samen doen.  Laat ons samen de wereld 

maken tot een thuis voor alle kinderen. Dat geeft hoop!”  
 

 
meer info over deze dag:  

Leen Dillen - 0497 38 41 69 - leen.dillen@katholiekonderwijs.vlaanderen 

Rik Depré - 0490 11 36 13 - rik.depre@katholiekonderwijs.vlaanderen 


