
onderweg
Jongeren

Don Bosco
nr. 3 | mei - juni 2018 | 122ste jaargang | tweemaandelijks tijdschrift voor de beweging rond Don Bosco | kantoor van afgifte: 3000 Leuven mail | P209042

V L A A N D E R E N



inhoud

3 
Ingeblikt

4
Kinderen en 
jongeren van wie 
het verhaal ons 
inspireert

7
Basishoudingen  
van de opvoeder -   
transparant          
verbindend,  
in relatie  

8
De week van  
Koen Timmermans

10
Don Bosco spreekt: 
onderweg

11
Wegen bewandelen 
om te groeien en 
het goede te doen

12
Kinderen opvangen 
is een roeping 
én een droom 
verwezenlijken

14
Niet klagen en 
zagen maar  
gewoon gaan

18
El Camino  
de Santiago

20
Op het nachtkastje 
van Patrizia ligt 
een gepimte roze 
bijbel en twee 
rozenkransen

21
3 vragen aan:  
Mario Winters   

22
Cultuur

23
In memoriam

24 
Ruggespraak

Hoofdredacteur
 Brecht Nuyts

Adviesraad
 Jos Claes 
 Pascale Laevens
 Simon Nongrum
 Bram Reekmans
 Jurgen Renders
 Laurens Vanderbrugghen
 Firmin Vanspauwen
 Mirte Wolfs

Eindredactie en redactieadres
 Don Bosco Media
 Naamsesteenweg 37
 3001 Heverlee 
 mirte.wolfs@donbosco.be

Adreswijziging
	 Don Bosco Vlaanderen
	 Fr. Gaystraat 129 
 1150 Brussel
	 centrale.propaganda@donbosco.be

Verantwoordelijke uitgever
 Wilfried Wambeke, provinciaal
	 Fr. Gaystraat 129 
 1150 Brussel
	 wilfried.wambeke@donbosco.be

Lay-out en druk
 Drukkerij Van der Poorten nv 
	 3010 Leuven  

100% klimaatneutrale drukkerij

De bijdragen verschijnen onder de  
verantwoordelijkheid van de auteur.

Uw persoonlijke gegevens zijn voor u 
ter inzage. Ze worden nooit aan derden 
doorgegeven en dienen enkel voor de 
verzending van Don Bosco Vlaanderen.

In Vlaanderen:
 www.donbosco.be
 www.kerknet.be/organisatie/ 

zusters-van-don-bosco

In de wereld:
 www.sdb.org
 www.cgfmanet.org

Don Bosco Vlaanderen is een gratis blad. 
Giften zijn daarom steeds welkom op het  
onderstaande adres en rekeningnummer, 
met vermelding van  
‘Don Bosco Vlaanderen’:
Don Bosco Centrale vzw
Fr. Gaystraat 129
1150 Brussel
Tel. 02 771 21 00
IBAN: BE27 4272 1008 4573 
BIC: KREDBEBB

Foto voorpagina: eindredactie

    Een salesiaanse            op de wereld
             Een       kijk    op de salesiaanse wereld



3

Tekst: Brecht Nuyts  Foto’s: eindredactie  INGEBLIKT

De wijzers van de klok fascineerden mij als 
kind. Ik voelde me sterk verbonden met de klei-
ne wijzer en volwassenen associeerde ik met de 
grote wijze(r). Zij leken heel vlot hun draai te 
vinden in het leven terwijl ikzelf met moeite in 
kleine stapjes vooruit geraakte. Maar van uur 
tot uur voelde ik mij groeien en betekenisvoller 
worden. 

‘Onderweg zijn’ vraagt kracht en een gezonde 
dosis lef want elke volgende stap heeft energie 
nodig en telkens dringen zich keuzes op. Jezus 
noemde zichzelf ‘de Weg’ (Joh. 14,6), een alter-
natieve, radicale en heilzame keuze. Grappend 
zong Urbanus ooit “… en al wie dat Hem volgen 
wil, zal wreed hard moeten lopen”. Misschien is 
dat ook wel zo! ‘Een goede christen zijn’ is toch 
helemaal geen ‘walk in the park’?!

Elke dag kiezen jongeren ervoor 
om (weerom) nieuwe wegen in te 
slaan: op school, in hun vrije tijd, 
vriendenkring, familie en ook in 
hun gelovig-zijn. In deze editie 
lees je verhalen van jonge mensen 
uit de Don Boscobeweging, de o zo 
waardevolle kleine wijze(r)s van 
vandaag.

Jongeren 
onderweg
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OPINIE  

Kinderen en jongeren  
van wie het verhaal  

ons inspireert

In het nieuws duiken bijna dagelijks negatieve verhalen 
over de jeugdhulp op. Er wordt vurig gesproken over 
delinquente jongeren, over agressie in de voorzienin-
gen, druggebruik, jongeren voor wie geen gepaste op-
vang beschikbaar is, een warm leefklimaat dat niet kan 
gegarandeerd worden, … 

Gaat dit alles echter over dé jeugdhulp of komt hier 
slechts een kleine groep in beeld? Gaat dit over die kin-
deren en jongeren die dagelijks veerkrachtig reageren 
op wat hun overkomt? Over hen die met vallen en op-
staan, hun leven steeds opnieuw gestalte geven? Gaat 
het over hen die het jeugdhulplabel opgeplakt krijgen 
en dat telkens weer moeten afschudden? Gaat het over 
hen die niets liever willen dan gezien worden als ‘gewo-
ne’ kinderen en jongeren, in een weliswaar bijzondere 
leefsituatie? Laten wij het liever hebben over dié doel-
groep: jongeren die vechten tegen het label van ‘bijzon-
dere jeugdzorg’. Over de kinderen en jongeren die ons 
kunnen inspireren met hun ‘levenservaring’.

Ooit las ik in één van de novelles van Leonardo Sciascia, 
een Italiaanse schrijver en politicus, dat de kern van 
alle dingen ‘eenvoud’ is. Sindsdien houd ik dat idee tel-
kens voor ogen bij een maatschappelijk debat. Er gaat 
iets dwingends vanuit – los alles dan op als het zo een-
voudig zou zijn – en tegelijkertijd iets geruststellends – 
op elke vraag is er uiteindelijk wel een antwoord. 

Cyriel craeghs is afgevaardigd  
bestuurder van Jeugdhulp  

Don Bosco Vlaanderen.



5

Passen wij de stelling van Sciascia toe op de jeugd-
hulp, dan zou ook deze realiteit ‘eenvoudig’ moeten 
zijn. Een solidaire samenleving benadert mensen die 
leven in probleemsituaties steeds respectvol, meele-
vend, kritisch, bemoedigend. Het blijkt echter niet zo 
‘eenvoudig’. En hoe komt dat dan? Zijn de hulpvragen 
voldoende concreet? Worden zij wel gedetecteerd? 
Heeft de samenleving hier geen antwoord op? Wil de 
samenleving de prijs van het antwoord niet betalen? Of 
is de kern van alle dingen dan toch niet zo eenvoudig? 
Er moeten maatschappelijke keuzes gemaakt worden, 
maar ondanks onze welvaart kiezen wij er niet voor om 
aan deze vragen iets te doen. Dagelijks draagt de jeugd-
hulp hiervan de gevolgen.

In 2016 kwamen er 8268 meldingen binnen bij de cri-
sismeldpunten. Voor 12.589 kinderen en jongeren werd 
een aanvraag ingediend bij de instantie die dient te 
oordelen of men wel recht heeft op hulp. De vertrou-
wenscentra die meldingen van kinderen in een ge-
vaarsituatie behandelen, kregen in 2016, 7080 vragen 
waarvan 705 keer een acute gevaarsituatie vastgesteld 
werd. Pleegzorg – bewonderenswaardig als een warm 
engagement van de burger – steeg in 2016 met 7% naar 
6062 plaatsen.

 

Hoewel het Kinderrechtenverdrag 
en enkele Vlaamse decreten dui-
delijk aangeven dat kinderen en 
jongeren récht hebben op hulp, 
is de realiteit anders. In de jeugd-
hulp worden we geconfronteerd 
met wachttijden die kunnen oplo-
pen naar een jaar. Zevenendertig 
procent (37%) van de hulpvragen 
wordt zelfs nooit opgestart! Er werd 
een voorrangsmaatregel ingevoerd 
voor de meest schrijnende situaties. 
Negenhonderdachtentachtig (988) 
vragen vielen hieronder; eind 2016 
kon nog steeds 42,2% hiervan geen 
aanspraak maken op gepaste hulp. 

Tekst: Cyriel Craeghs - Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen  Foto's: eindredactie

Hoewel het Kinderrechtenverdrag 
en enkele Vlaamse decreten 
duidelijk aangeven dat kinderen 
en jongeren récht hebben op 
hulp, is de realiteit anders.
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Minister Jo Vandeurzen rolde in 2017 
een stevig plan uit. Er worden een 15-
tal netwerken die een groot deel van 
Vlaanderen bestrijken, erkend met een 
kostenplaatje van 15 miljoen euro. Een 
moedig en toekomstgericht project. 
Ook de opvang voor de meest moeilijke 
jongeren werd uitgebreid en jongvol-
wassenen krijgen extra opvangkansen 
onder de vorm van kleine wooneenhe-
den. Nogmaals applaus. Desondanks 
blijft er nog steeds een grote groep van 
kinderen, jongeren en hun gezinnen 
met grote opvoedingsnoden achter in 
leefomstandigheden die hun ontwikke-
ling niet bevorderen.

Organisaties proberen creatief om te springen met 
deze situatie. Een gezonde zoektocht naar hoe samen 
te leven in een leefgroep, juist te reageren op schoolse 
uitval, de leefomgeving van de jongeren betrekken en 
versterken, …, maar ook door elkaar te ondersteunen 
via samenwerkingsverbanden. En onze medewerkers: 
tijdens een recente studiedag van en voor begeleiders 
stelden we voor de zoveelste keer vast hoe onverwoest-
baar hun geloof in de jongeren is. 

Waar dromen wij dan van als Jeugdzorg Don Bosco 
Vlaanderen? Misschien van een afdwingbaar recht 
op hulpverlening (weinig buurlanden kennen dit, 
Duitsland echter wel, met andere woorden het kan!). Of 
dat de groep ‘nieuwe kansarmen’ – zij die geen toegang 
hebben tot de diverse sociale media of informatietech-
nologie – niet blijft groeien! En last but not least, dat 
kinderen jonger dan 3 jaar niet meer ‘onthecht’ in een 
voorziening hoeven te verblijven…

En als wij weten dat onderzoek bewezen heeft dat in-
vesteren in de Jeugdhulp zijn meervoud opbrengt, dan 
is de kern van alle dingen misschien toch nog steeds 
‘eenvoud’? 

OPINIE  

Tijdens een recente studiedag 
van en voor begeleiders stelden 

we voor de zoveelste keer vast 
hoe onverwoestbaar hun geloof 

in de jongeren is. 
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Basishoudingen van de opvoeder   

transparant 
verbindend, in relatie 
Wie onderweg is, is er nog niet. Heeft dus ook altijd iets 
dat nog in het verschiet ligt, waarnaar uitgekeken kan 
worden. Jongeren volgen hun dromen maar zijn zelden 
blindelings of in hun dooie eentje onderweg. Ouders, 
opvoeders, vrienden kunnen inspireren en de weg wij-
zen. Zo pikken jonge mensen ongewild en onbewust 
houdingen op die hun bijblijven, die ze integreren of 
verwerpen, die ze omarmen of willen vermijden. Als op-
voeder kun je vertrouwen wekken door transparant te 
zijn, door helder te benoemen wat je verwacht en eerlijk 
te bespreken wat je ziet en aanvoelt. Waar en waarom 
je grenzen trekt, valt gemakkelijker te aanvaarden als 
een jongere daar openhartig tekst en uitleg bij krijgt. 
Ouders zijn de eersten die het vertrouwen van hun kin-
deren kunnen verstevigen of ondergraven. Wie onbe-
vangen mag leven in een warm, veilig nest, waar mis-
schien niet alle vragen beantwoord maar toch minstens 
gesteld kunnen worden, neemt een goede start. Niet 
iedereen heeft dat geluk. De plaats waar je wieg heeft 
gestaan, blijkt nog altijd bepalend voor de kansen die 
je krijgt en de keuzes die je later maakt. Het gezin blijft 
een oefenschool voor relaties in de toekomst, ‘Investeren 
in een groeibevorderend klimaat waar aandacht is voor 

het speelse, voor sfeer en gezellig-
heid.’ (opvoedingsproject) is dus niet 
te onderschatten. Toen onze kinderen 
nog klein waren, beschouwden we 
tijd voor spel, sport, muziek, vierin-
gen, verrassingen, nooit als verloren 
tijd. Verjaardagsfeestjes, (sinterklaas)
toneeltjes, bedverhaaltjes, maakten 
deel uit van de huiscultuur. Ook biblio-
theekbezoekjes en gezinsuitstapjes 
behoren tot de schatkamer van hun 
jeugdherinneringen. Natuurlijk dui-
ken onderweg soms hindernissen op. 
Tijdens de puberteit rijzen er nieuwe 
vragen, de zoektocht wordt intenser, 
de verwarring groter, het zelfbeeld 
onzekerder. Ruimte en tijd om te luis-
teren zijn dan de boodschap. Eén van 
onze dochters zat na een schooldag 
eens doodongelukkig, ineengedoken 
in een hoekje, te huilen. Ze voelde 
zich zo intriest, zo helemaal alleen. 
Toen ik haar op schoot nam, de armen 
om haar heen, kwamen de woorden 
als vanzelf: dat zo’n gevoelens her-
kenbaar waren maar vooral dat ik er 
ook gerust in was omdat ik diep van-
binnen intuïtief aanvoelde: “jij hebt 
het hart op de juiste plaats”. Nooit zal 
ik de opluchting vergeten toen haar 
droevige gezichtje oplichtte en ze 
met trillend stemmetje antwoordde: 
“mama, ik ben zo blij dat je me dat 
eens zégt.” Een lange, warme knuffel 
vertolkte ons wederzijds geraakt zijn. 
Sindsdien besef ik nog beter: je hoeft 
‘niet bang te zijn om je eigen persoon 
in de relatie te investeren’ (OP). Dat 
helpt onderweg.

OPVOEDINGSPROJECTTekst: Hilde Van Parys  Foto: eindredactie
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VLIEG OP DE MUUR 

De week van 

Koen Timmermans
Een ‘standaardweek’ met elke dag of elke week hetzelfde patroon, het komt maar zelden voor in 
de agenda van Koen Timmermans, salesiaan en stafmedewerker bij Jeugddienst Don Bosco. Er is 
wel wat regelmaat en een paar activiteiten komen geregeld terug, maar tegelijk is er veel afwis-
seling. Dat maakt het soms weleens hectisch, maar het zorgt ook voor de nodige uitdaging. 

gidsen en de begeleiders van de reis. Tussendoor laat ik 
het werk op de Jeugddienst even liggen, want we heb-
ben gemeenschapsraad. 
Tegen 17.00 uur ben ik in de St.-Pieterskerk in Leuven 
voor de viering van 125 jaar Leo XIII-seminarie. 
Kardinaal De Kesel gaat voor in de eucharistieviering. 
Ik ben verbonden met het seminarie via de studenten-
vieringen op woensdagavond. Daar mag ik geregeld 
voorgaan. Na de feestelijke viering is er een academi-
sche zitting en een receptie: de kans bij uitstek om een 
paar bekenden terug te zien en bij te praten. 

Maandag 19 maart 2018
Elke maandag loopt de wekker af 
om 6.10 uur. Dat is vroeger dan op 
de andere dagen, want op maandag 
vier ik eucharistie met de zusters 
van Don Bosco in Heverlee. Vandaag 
vieren we het feest van St.-Jozef. Na 
het ontbijt begint mijn taak op de 
Jeugddienst. Vandaag: werken aan 
het tochtboek voor de Turijnreis. 
Daarvoor overleg ik met Lindsey, 
die de lay-out verzorgt, en met de 
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  Tekst & foto’s: Koen Timmermans - sdb

Dinsdag 20 maart 2018
De overige dagen van de week loopt de wekker een 
kwartiertje later af. Na de dagelijkse meditatie, de 
eucharistieviering en een snel ontbijt, begint de werk-
dag. Een paar overlegmomenten met collega’s en vrij-
willigers vullen de voormiddag. Er is ook elke dag tijd 
voor koffiepauze met alle collega’s van de Jeugddienst,  
Don Bosco Youth-Net, Don Bosco Media en een paar 
salesianen.
Na de middag brengt de trein mij naar Brussel voor 
de redactieraad van Zacheüs, het liturgisch-pasto-
raal tijdschrift van de Interdiocesane Commissie voor 
Liturgie. Mijn lidmaatschap van die redactieraad heb 
ik te danken aan mijn studies Bijbelse en Liturgische 
Pastoraaltheologie en aan mijn grote interesse voor  
liturgie. Vanuit die achtergrond mag ik ook elke maand 
vergaderen met de Vicariale Commissie voor Liturgie 
van het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. ’s Avonds 
spring ik nog even binnen in de winkel voor een paar 
inkopen en hebben we medebroedersvergadering.

Woensdag 21 maart 2018
Vandaag maken we een uitstapje naar Amsterdam. We 
hebben er vergadering met de provinciale raad. We kie-
zen ervoor om zoveel mogelijk in de verschillende hui-
zen te vergaderen om zo de plaatselijke realiteit beter 
te leren kennen. Soms is dat een eindje van huis.

Donderdag 22 en vrijdag 23 maart 2018
Tegen 8.30 uur sta ik aan het station van Leuven om  
7 leerlingen van Don Bosco Haacht op te pikken. In het 
kader van de bezinningsdagen op school kozen ze er-
voor om 2 dagen naar Vencimont te trekken voor stil-
tedagen. Ik mag hen begeleiden. Van stilte is niet veel 
sprake tijdens de rit naar de Ardennen en het wordt mij 
al snel duidelijk dat ik 7 enthousiaste jongedames mee 
heb. Maar eens in Vencimont wordt het enthousiasme 
minder luidruchtig (maar daarom zeker niet minder 
groot) en wordt al snel duidelijk dat ze wel degelijk wil-
len genieten van de stilte die ze hier hopen te vinden. 
Ze hebben zichtbaar deugd van de stilte en van de be-
zinnende momenten.

Zaterdag 24 maart 2018
Morgen is het Palmzondag. De buxusmot heeft onze 
plant kaalgevreten maar gelukkig kan ik bij vrienden 

terecht voor de nodige voorraad 
palmtakjes. ’s Avonds trekken we 
met een paar mensen naar Lier 
voor De Passie, een indrukwek-
kend muzikaal evenement dat het 
lijdensverhaal van Jezus op een he-
dendaagse manier brengt. 

Zondag 25 maart 2018
Op deze Palmzondag heb ik ’s och-
tends dienst in de St.-Jozefskerk in 
Leuven. In de vooravond ga ik nog 
voor in de St.-Pieterskerk. Het valt 
mij op dat de kerk twee keer goed 
gevuld is met ook heel wat jonge 
mensen. Samen met hen begin ik 
aan de Goede Week. ’s Avonds heb 
ik afgesproken met een medebege-
leider van de Turijnreis. Het tocht-
boek is klaar en moet afgedrukt 
en ingebonden worden. Misschien 
geldt hier wel dat Bijbelse woord: 
waar twee of meer in mijn naam sa-
men zijn …
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GEÏNSPIREERD Tekst: Piet Stienaers - sdb  Foto’s: eindredactie

Ik heb het gevoel dat ik altijd onderweg was met mijn jongeren, zegt Don Bosco. 
Op zoek naar een huis waarin ik ze kon ontvangen en geborgenheid kon bieden,
op zoek naar een terrein waar we ongeremd konden spelen,
op zoek naar een goed werk voor hen in de stad.
Onderweg naar een kasteel dat we gingen bezoeken,
onderweg naar een klooster waar we gingen eten,
onderweg naar een kerk waar we gingen bidden.
Altijd onderweg.
Op weg naar een haalbare beroepsopleiding,
op weg naar een zinvolle studierichting,
op weg naar een leven met toekomst,
op weg naar een roeping voor ieder persoonlijk.
Altijd op weg.

Don Bosco spreekt:

gaan, groeien naar meer inhoud, evolueren naar meer 
diepgang, kennis en geloof. Hoe een arme, ontheemde 
jongen zichzelf op weg zette naar een zinvolle en geluk-
kige toekomst, daar doe je het voor.

De wereld zal steeds kleiner worden en de afstanden 
zullen steeds sneller overbrugd worden. Mijn eerste 
reis met de trein naar Rome duurde drie dagen. Mijn 
laatste, zoveel jaren later, maar één dag. Hoe zullen 
jonge mensen onderweg zijn over honderd jaar? Ik zal 
het niet meer zien, maar ik kan me voorstellen dat er 
in de toekomst nog meer vaart zal zitten in het leven. 
Ontmoetingskansen zullen groeien. Wat gisteren onmo-
gelijk was, zal morgen werkelijkheid worden. Waar men 
gisteren een dorp verder ging, gaat men morgen een 
land verder. Er komen onvermoede mogelijkheden.

Ik heb ervan genoten dat ik tochtgenoot mocht zijn van 
veel jonge mensen bij hun ontdekking van de wereld en 
het leven. Ik was een gelukkig man als zij vertrouwen in 
mij schonken en bij mij te rade kwamen. Ik vond dat zo 
belangrijk dat ik mijn congregatie gesticht hebt waar-
door  ook in de toekomst jongeren vertrouwensperso-
nen kunnen hebben om gids en tochtgenoot te zijn door 
het leven heen. Wat is er mooier dan dat?

Waar ik het meeste vreugde aan be-
leefde, mijmert Don Bosco, was dat 
ik samen met hen op weg was. Het 
hield me jong, het deed me dromen, 
het scherpte mijn creativiteit aan, 
het deed me telkens opnieuw ini-
tiatieven nemen, het bracht vaart 
in mijn projecten. En ook, ik werd 
een gelukkige priester wanneer 
ik hen vooruit zag komen, op stap 

Onderweg 
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Matthew Saliba (27) doet aan Europees vrijwilligers-
werk (EVS) in Don Bosco Rijswijk, het project dat geor-
ganiseerd wordt door Don Bosco Youthnet Nederland. 
Eerder, in 2015, was Matthew reeds één maand te gast 
in Nederland, nu verblijft hij er één jaar 

Hoe ben je hier terechtgekomen? 
Thuis, in Malta, was mijn leven een sleur geworden, 
heb er mijn job opgegeven en ben naar Nederland ge-
reisd. Ik zocht naar nieuwe prikkels en emoties en die 
hoopte ik te vinden tijdens een korte EVS bij Don Bosco 
Rijswijk in 2015. Die ene maand vloog voorbij, ik vond 
het geweldig en wist al snel dat ik ooit zou terugkeren. 
Nadien heb ik in Malta twee jaar gewerkt voor Youths 
Engage Senglea (YES). Zij organiseren zomerkampen 
voor de plaatselijke jongeren in een vrolijke en veilige 
salesiaanse omgeving. De honger naar Rijswijk bleef 
en op 1 september 2017 ben ik teruggegaan. Ik deel nu 
een huis met 6 andere vrijwilligers van het EVS-team, 
wat voor een introvert persoon als ik, niet zo evident 
is. De verschillende culturen en mentaliteiten hebben 
mijn geest echter geopend voor de wereld en mezelf. 
Hoe meer ik andere mensen help, hoe meer hulp ik zelf 
ontvang.

Welke plaats heeft Don Bosco  
in jouw leven? 
Ik geloof in God en ben katholiek maar ik zou meer 
naar de mis en de biecht willen gaan. Vooral als ik an-
deren help en groeikansen grijp, voel ik me verbonden 
met mijn godsdienst. Dat is ook wat Don Bosco en de 
salesianen voor mij betekenen. Ze geven me de kans om 
iets goeds te doen, om mezelf waardevol te laten voe-
len. Natuurlijk maak ik ook fouten maar in een salesi-
aanse omgeving heb ik altijd troost gevonden, warmte 
en begrip. Ik geloof sterk dat ik, op een of andere ma-
nier, de weg bewandel waarbij ik kan blijven groeien en 
samen met anderen goede dingen kan doen. Dàt is het 
geschenk dat Don Bosco en de salesianen me hebben 
gegeven: een positieve kijk op en oprecht vertrouwen in 
de toekomst. 

Hoe zie jij onze toekomst? 
De ‘toekomst’ blijft voor mij iets 
vaags. Ik heb geen concrete toekomst-
plannen noch specifieke dromen of 
verlangens. Als ik op Facebook zit, 
merk ik dat al mijn vrienden een car-
rière uitbouwen, trouwen, kinderen 
krijgen, huizen of auto’s kopen, … En 
ik lig hier ouder te worden, zonder 
geld of enig idee over wat ik volgend 
jaar zou doen... Ik geloof dat het le-
ven zijn weg wel uitwijst. Wat we ook 
meemaken, we kunnen altijd kie-
zen hoe we er nadien mee omgaan. 
Hoewel mijn toekomstbeeld niet zo 
scherp is, zijn er toch twee fundamen-
tele richtlijnen die ik levenslang voor 
ogen wil houden: ‘behandel een ander 
zoals je zelf behandeld wilt worden’ 
en ‘probeer altijd het goede te doen, 
zolang dat mogelijk is’.

TE GASTTekst: Matthew Saliba - Europees vrijwilliger Don Bosco Rijswijk  Foto's: Biju Oledath - sdb
 

Wegen bewandelen 
om te groeien en het goede te doen



Kinderen opvangen 
is een roeping 
én een droom 

verwezenlijken

Vanuit de kijk van de jongeren

12

Op mijn tiende kwam ik voor het 
eerst bij Don Bosco Rijswijk, een 
kleurrijk jeugdcentrum in de bos-
sen tussen Rijswijk en Den Haag. 
Het was zomervakantie en ik vond 
het erg spannend, want ik kende 
er nog niemand. Stiekem wilde ik 
niet eens, ik vond het maar eng. Die 
ene dag is nu ruim 20 jaar geleden: 
ik ben coördinator jeugdwerk op – 
naar mijn mening – het mooiste 
plekje op aarde. 2  Een plek waar 
iedereen, ongeacht afkomst, religie  

of beperking, welkom is. We bieden activiteiten voor 
de jeugd tussen 4 en 16 jaar, zoals koken, dansen, 
sporten en vakantieactiviteiten 4 5 6 10 . Maar ook 
buurt evenementen, een jaarlijks sinterklaasfeest en de 
nieuwste traditie: een Halloweentocht. Op een doorde-
weekse dag ontvangen we zo’n 100 kinderen, in vakan-
ties loopt dat op tot het dubbele. 8

Ons jeugdcentrum ademt de Don Boscospirit 9 ; we be-
naderen elk kind als een uniek individu en bieden hun 
een luisterend oor, geven hun waar nodig verantwoor-
delijkheid en zorgen ervoor dat zij een onbezorgde, 
fijne tijd beleven. Met mijn team van 50 vrijwilligers –
onder wie Europese jongeren die hier een jaar mogen 
meedraaien- geven wij de dagen van onze bezoekers 
kleur 3 11 . Onlangs is een droom uitgekomen: we zijn 
een project gestart met kinderen uit het asielzoekers-
centrum. Elke donderdag stormen zij vanuit de bus 
naar Don Bosco Rijswijk om te komen spelen, sprin-
gen, plezier maken en genieten 1 7 . Het voelt aan 
als onze roeping deze kinderen op te vangen; ik denk 
dat Don Bosco niets liever had gewild en het geeft ons 
een gevoel van trots en voldoening, elke week opnieuw.  
Ik hoop hier tot mijn pensioen dromen te mogen waar-
maken. Zowel die van mij, als die van onze inspirator: 
Don Bosco. 

EIGEN-WIJZE-KIJK
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  Tekst & foto’s: Marlies Cuppen - Animator Don Bosco Rijswijk
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EEN WOORD WAARD

Niet klagen en zagen 
maar gewoon gaan
Mijn naam is Ilse, een jongvolwas-
sen leerkracht die met beide voe-
ten en veel goesting voor creatieve 
vormgeving, in het buitengewoon 
onderwijs staat. Jarenlang mocht 
ik speelplein Groene Zone van de 
zusters van Don Bosco mijn tweede 
thuis noemen. 

Welke (dagelijkse) 
problemen trof je 
dagelijks op je pad aan? 
Mijn ouders hadden een vechtschei-
ding achter de rug en mijn broer 
en ik werden door de man die zich 
toen nog onze papa liet noemen, 
bruusk opzijgeschoven. Zo stonden 

we daar samen met enkel mama aan onze zijde. We 
hebben armoede van nabij ervaren. Toch was mama  
supersterk, ze hield vol en herontdekte de liefde. We 
verhuisden naar het Hageland; een nieuw begin!
Ik heb een zeer zware identiteitscrisis doorgemaakt. De 
nieuwe start en het verleden speelden hierin zeker hun 
rol. Er schoten existentiële vragen door mijn hoofd: ben 
ik het waard om hier te zijn? Zou ik niet beter naar de 
overkant gaan? Heb ik het leven hier nog iets te bie-
den? 
Naast deze crisis leed ik ook onder de last van mijn ver-
moeide lichaam. Toch wilde ik doorgaan. Later bleek ik 
aan een syndroom te lijden waardoor mijn lichaam niet 
naar behoren functioneert. Met de gepaste medicatie 
heb ik met mijn toestand leren leven.

Hoe ging je om met je beperking? 
Vanaf mijn 16de was ik zeer actief op het speelplein en 
leerde er omgaan met mijn issues. Het deed deugd om 
te ontdekken hoe goed ik in sommige dingen wel niet 
was; nieuwe wegen kwamen open voor mij, alsof Don 
Bosco zelve mij gidste. Ik kreeg het gevoel dat ik als 
kleine schakel in het geheel ook mijn bijdrage kon le-
veren. Vaak werd ik verlamd door angst maar op ons 
speelplein mocht ik mezelf zijn, groeien, en keihard op 
mijn gezicht gaan. Het was voor iedereen die er kwam 
een kostbare leerschool.
Bovendien kon ik met mijn zorgen terecht bij de zusters 
en mijn speelpleingenoten. De zusters hadden de gave 
om dwars door mijn stoer gedrag heen het bange, ge-
kwetste meisje te zien. Ik ben hun nog steeds dankbaar 
voor hun zorgzame ogen en handen.
Zuster Katelijn was toen nog animatrice en ons eerste 
moment samen was toen ze haar vinger verstuikt had: 

De zusters hadden de gave om 
dwars door mijn stoer gedrag 

heen het bange, gekwetste 
meisje te zien. Ik ben hun nog 

steeds dankbaar voor hun 
zorgzame ogen en handen.
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we raakten aan de praat en voor ik het wist, werd ik 
kind aan huis bij de zusters. Mijn beste vriendinnen 
zijn nog altijd die twee toffe madammen die ik toen 
op Groene Zone tegenkwam. Het speelplein was ook 
de plek waar ik de jongen ontmoette die vandaag mijn 
man is. Als dat geen plek is waar banden gesmeed wor-
den…
Op het speelplein ontdekte ik dat ik uitstekend kon om-
gaan met de speciale kapoenen. Ik wilde bijgevolg kleu-
terleidster gaan studeren. De studie was zwaar maar 
dankzij intense begeleiding op school, rondde ik ze met 
vrucht af. Ik studeerde nog een bijkomend jaar voor het 
buitengewoon onderwijs. 

Wat maakt je sterk?
Wat ik heb meegemaakt, heeft me gevormd en gesterkt. 
Zonder die ervaringen was ik maar een flauwe mie ge-
weest en had ik misschien zelfs niet kunnen werken. 
Vandaag weet ik dat er veel ergere dingen zijn maar als 
puber geraakte ik het noorden soms kwijt... 
Ik heb opnieuw leren geloven in mezelf. Ik kan iets be-
tekenen voor de ander, zinvol zijn. Mijn mama, broer 
en stiefvader zijn mijn eerste en sterkste rotsen in de 
branding. Samen met mijn vriendinnen herinneren ze 
me er dagelijks aan dat het geluk in kleine hoekjes ver-
scholen zit. Een kind dat me komt zeggen dat ik mor-
gen niet ziek mag zijn, of samen met je vingers in de 
verf zitten, dat zijn kleine momenten die me vullen met 
intens geluk.
Mijn nieuwe ingesteldheid luidt: “niet klagen en zagen, 
maar gewoon gaan”. Het gevoel als er opnieuw iets 
lukt, is immers zo fijn. Met wat omwegen en een goede 
wegwijzer naar de Don Boscospeelpleinen, mocht ik een 
mooi en leuk pad bewandelen. 

  Tekst & foto’s: Ilse 
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ZINGEVING



17

De wind blies de woorden uit haar hoofd.
Ze stond daar maar. 
Zonlicht vulde de lucht,
geluk opende haar hart.
Straks kan ze weer de wereld aan. 

Tekst: Justine Ameye (5A2) uit Don Bosco Kortrijk schreef het gedicht in het kader van Gedichtendag.    

Beeld: Matthias Dupont, de leerkracht plastische opvoeding van deze school, maakte het kunstwerk op basis van haar tekst.
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GELAND 

El Camino de Santiago
Onze jonge missionarissen aan het woord  

Simon, Andy, Hoan, Cirilo en Jos 

niet meer bloemen dan kruisjes. De 
tocht was hard en pijnlijk, maar ik 
wou niet opgeven. Als je pijn hebt, 
kun je niet veel... Er is zoveel verlei-
ding om op te geven... Het slechte 
weer, de pijn in je voet, de zware 
rugzak... En ik zou zeggen, de dui-
vel is bereid om je de waarheid te 
vertellen, tot zevenmaal toe, en de 
zevende keer zal hij de grootste leu-
gen vertellen. Daarom bad ik: kom, 
Heilige Geest, en help me tot op het 
einde van mijn tocht.

“Laat jullie 
edelmoedigheid niet 
stelen” - Hoan
Twee zaken troffen me tijdens 
onze tocht. Eerst was er de uitleg 
waarom wij missionarissen naar 
Compostela gingen; een plek die 
de geschiedenis van het christelijk 
Europa heeft beïnvloed. Ten tweede 

Van 11 tot 18 februari trokken onze jonge mede-
broeders-missionarissen te voet naar St.-Jacob van 
Compostela in Galicië. Zij deelden hun verhaal.

We trokken erheen met drieëndertig (33) jonge missio-
narissen en enkele begeleiders. Ze kwamen uit diverse 
hoeken van Europa samen in Sarria. Regen en sneeuw-
vlagen zegenden onze tocht. Elke dag zo’n 20 km stap-
pen, hellingen op en af. Hoewel het buiten koud en nat 
was, bleef ons hart warm. Eenmaal aan de refugio’s, 
vergaten we onze vermoeidheid en verstijfde benen. Na 
de pelgrimsmis slingerde het grote wierookvat door de 
dwarsbeuk van de kathedraal. Een dankbaar teken. De 
volgende dag was de zon van de partij; ze gaf een boost 
aan onze salesiaanse Emmaüstocht.

“Niet opgeven” - Simon
De pelgrimstocht naar Compostela heeft mij geraakt en 
verrijkt. Het was voor mij een bron van zowel spirituele 
vernieuwing als van kracht voor onze zending. Vooraf 
had ik eigenlijk weinig tot geen verwachtingen. Maar 
het heeft mij echt deugd gedaan zodat ik weer moed 
en zin kreeg in alles wat ik doe. Ik leerde erbij dat ik 
het zomaar niet mag opgeven. De zware rugzak, de re-
gen, de pijn en de goedheid van de mensen die ik mocht 
ervaren zijn voor mij een diepe spirituele bron. Ik put 
daar inspiratie uit voor mijn dagelijkse weg met de jon-
geren. Zo heeft deze pelgrimstocht me dichter bij God 
en de mensen gebracht. 

“Elke dag is nieuw” - Andy
Het leven is een pelgrimstocht. Vertrek en je zult jezelf 
vinden. Begrijp het en je zult elke dag merken dat de 
tocht van je leven nooit met hetzelfde beginpunt her-
begint. Elke dag brengt een nieuw begin, een nieuw 
offer,..., en nieuwe vreugde. Als missionaris ontvang ik 
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  Tekst & foto’s: Jos Claes, Simon Nongrum, Hoan Pham en Cirilo de Deus - salesianen van Don Bosco

was er het avondwoordje van pater Basanes, algemeen 
raadslid voor de missies. Hij had het over de edelmoe-
digheid van missionarissen. Zij zijn dat omdat ze hun 
familie, vrienden, hun land en hun cultuur achterlaten. 
Dat mag niet het einde zijn van onze edelmoedigheid, 
de paus zei nog tot ons: “Laat jullie edelmoedigheid 
niet gestolen worden.” 
Deze pelgrimstocht leerde me dat een missionaris ge-
evangeliseerd wordt voordat hij zelf aan de verkondi-
ging begint. Dat gebeurt door de mensen van het land 
waar hij terecht komt. Ik ben hun dankbaar omdat ze 
me heel goed hebben opgevangen. Ze helpen me om ie-
dereen te leren kennen en bovendien voeden ze mijn 
roeping, mijn geluk en mijn edelmoedigheid. Tijdens 
onze tocht heb ik ze niet vergeten in mijn gebed.

“Met het hoofd in de hemel en de 
voeten op de grond” - Cirilo
Naast een rugzak droeg ik enkele intenties mee. Ik bad 
voor mijn persoonlijke roeping als missionaris in onze 
geseculariseerde Westerse wereld. Ik geloof dat via het 
gebed en op voorspraak van St.-Jacob, apostel-martelaar, 
de goede God mij de genade zal schenken die ik nodig 

heb voor een goede inculturatie. 
Daarnaast bad ik voor jongeren die 
het moeilijk hebben en nood heb-
ben aan Gods genade en nabijheid. 
Onderweg heb ik vaak op het hart 
van Jahwe geklopt met deze beden. 
Ik heb veel gekregen en enkele 
woorden zijn me bijgebleven. Ik 
draag ze verder mee: ‘lees de teke-
nen van de tijd’ en ‘wees creatief’. 
Op onze weg baden we vooral samen 
met anderen, want we zijn salesia-
nen. Ongeveer 30 minuten kletsten 
we met God en de rest met elkaar. Ik 
hoorde heel veel van de medebroe-
ders die langs mij liepen. Ik bewon-
der de creativiteit die zij in hun mis-
sie aan de dag leggen en hoe zij de 
tekenen van de tijd lezen. 
De camino leerde me te maxima-
liseren wat ik heb en dat naar het 
woord van Don Bosco: ‘met de hoofd 
in de hemel en voeten op de grond’.  
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BIDPLEK        Tekst & foto: Patrizia Paolino - hoofdanimator speelplein Heidevreugde

Hallo, ik ben Patrizia Paolino,  
21 jaar en hoofdanimator op 
Speelplein Heidevreugde te Genk. 
Ik wil jullie vandaag meenemen 
naar een plekje dat mij zeer dier-
baar is. Nou, ik moet eerlijk zijn: 
dat was geen gemakkelijke keuze. 

Er zijn veel plaatsen waar ik naartoe ga en rust vind. 
Ik denk aan rustige plekken zoals Turijn, Banneux en 
Scherpenheuvel. 
Het beste en meest dichtbij gelegen plekje is aan mijn 
nachtkastje op mijn slaapkamer. Hier liggen een aantal 
voorwerpen die heel belangrijk zijn voor mij om tot rust 
te komen elke avond. Belangrijk om tot rust te komen 
is de sfeer. Hiervoor heb ik het ideale nachtlampje. Dat 
heeft namelijk verschillende standen. Als ik bid voor het 
slapen, staat mijn lampje op de laagste stand. 
Hiernaast heb ik 3 belangrijke voorwerpen: een bijbel 
(gepimpt met roze kaftpapier) en twee rozenkransen. 
Dat zijn spullen die je niet op elk nachtkastje van een 
21-jarige terugvindt. Met mijn grote blauwe rozenkrans 
maak ik elk avond een kruisteken voor het slapen gaan. 
Mijn kleine paarse rozenkrans gaat altijd met mij mee 
op vakanties en weekendjes. Dat zorgt ervoor dat ik elke 
avond toch nog mijn kruisteken kan maken voor het sla-
pen gaan. Dit geeft mij dan ook een fijn en veilig gevoel. 
In mijn Bijbel lees ik niet elke avond. Maar op sommige 
avonden vind ik het wel leuk om er wat in te lezen en 
me te laten inspireren.
Het laatste voorwerp is mijn grijs notitieboekje en pen. 
Dat is iets nieuws in mijn avondritueel: elke avond 
schrijf ik 3 dingen op die goed zijn verlopen in de loop 
van mijn dag. Soms ben ik onzeker en door positief te 
denken en te schrijven, focus ik me op mijn talenten en 
de goede dingen in het leven. 

Op het nachtkastje 
van Patrizia ligt een gepimpte  

bijbel en twee rozenkransen
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Mario Winters werkt al 20 jaar als maatschappelijk as-
sistent bij het OCMW van Meeuwen-Gruitrode. Hij is op 
12-jarige leeftijd naar het Don Boscocollege in Hechtel 
gegaan. Hij zat er 6 jaar op het internaat en heeft voor-
al toen de Geest van Don Bosco ervaren. 

Hoe ervaar ik jongeren in mijn (werk)
omgeving? Wat zie ik?
Vanuit mijn job in een typische plattelandsgemeente, 
kom ik vaak in contact met jongeren die opgroeien in 
moeilijke omstandigheden. In eerste instantie, als ik 
niet goed kijk, zie ik een (soms heel) jonge persoon die 
broos en getekend is, die om zich heen slaat en stampt, 
die alleen maar problemen op tafel legt of ze veroor-
zaakt. Als ik dieper kijk en écht luister zie ik een jongere 
die een rugzak aan talenten en krachten, kwetsuren 
en ingrijpende ervaringen met zich meedraagt. Dan 
zie ik door de vaak ruwe bolster van ‘de strijd om te 
over leven’ heen een zachte binnenkant die vraagt om  
gezien, erkend en geliefd te worden.  

Welke positieve dingen  
zie ik daar door jongeren gebeuren? 
Wat voor goeds zie ik?
Het verrast me keer op keer hoe jonge mensen, on-
danks de soms zeer diepgaande kwetsuren, in staat 
zijn om vertrouwen te geven, hun verhaal te vertellen 
tegen de zoveelste hulpverlener en de intentie hebben 
om een nieuwe start te maken. Geregeld loopt het mis 
maar telkens geloven ze dat het anders, beter kan. Dit 
getuigt van een enorme veerkracht die jonge mensen in 
zich hebben. 

Welke goede raad wil ik meegeven  
aan jongeren? Welke boodschap  
wil ik delen?
Ik wil geen goede raad geven, ik wil wel een oproep 
doen. 

Tekst & foto: Mario Winters - Oud-leerling van Don Bosco Hechtel VRAGEN STAAT VRIJ

3 vragen aan: 

Mario Winters  

Aan jongeren wil ik vragen: blijf mensen 
om je heen aanspreken, roep desnoods 
maar geef niet op. Vroeg of laat luistert er 
écht iemand naar jou en jouw verhaal. Aan 
volwassenen die jongeren in hun kwets-
baarheid begeleiden: loop naar de pomp! 
Dat is een bekende uitspraak van Don 
Bosco. Ga – vaak figuurlijk – naar de plek 
waar de jongere zich bevindt, laat je raken 
door de binnenkant en toon ook jouw bin-
nenkant. Van daaruit groeit vertrouwen, 
met vallen en opstaan. Van daaruit kan de 
deur altijd op een kier blijven staan. 
Als ik zelf soms tijdens gesprekken of 
overleg momenten de neiging vertoon om 
negatief te gaan denken of eerder controle-
rend word, dan laat ik Don Bosco - zoals ik 
hem heb beleefd in mijn tienerjaren op het  
internaat - in mijn hart aan het woord: 
“durf vertrouwen, ondanks tegenspoed… 
en toch geloven dat het kan.” 
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CULTUURPAGINA 

Leer Don Bosco kennen 
tijdens de vakantie!

N50: Don Boscospel
De spelers moeten tijdens het 
spel ‘Don Boscogeld’ verdienen 
om een bouwgrond te kopen 
en daarop een oratorio (Don 
Bosco’s eerste huis) op te rich-
ten, bestaande uit een kerk, 
een school, een internaat en 
een speelplaats (grote zetstuk-
ken in geschaafd beukenhout). 
Wie daarin slaagt en het eerst 
de wereldbol (vak 72) bereikt, is 
gewonnen. 

Ontwerp: DBTI Gent, in sa-
menwerking met Don Bosco 

Vorming en Animatie
Prijs: € 25,00 (+ € 5,00 port)

N36: Don Boscostrip
Op dit boek is het Don Boscospel 
gebaseerd. Het is een ware 
goudmijn aan gegevens over 
Don Bosco, niet droog en saai 
verhaald, maar meeslepend, 
boeiend en humoristisch gete-
kend. 

Prijs: € 15,00 (+ € 3,00 port)

Uitzonderlijke prijs  
voor een duopakket  
N50 + N36 in juli en 

augustus 2018!
Betaal voor spel en 

strip samen:  
€ 33 + € 7,00 euro portkosten 

= € 40 (of € 7,00 korting).

Een waardevol Don Boscogeschenk bij het einde  
van het schooljaar: een Don Bosco-reliëf
Deze bronzen Don Bosco-reliëfs van Egino G. Weinert uit Keulen zijn be-
schikbaar in vier formaten, rechthoekig of rond. Het zijn ideale geschenken 
om een Don Boscovriend(in) aangenaam te verrassen, of bijvoorbeeld als 
dank voor afscheidnemende leerkrachten, directieleden…

1.  Klein DB-reliëf: 5 x 4,7 cm – rechthoekig
 Prijs: € 11,00  bestelcode: N041
2.  Middelgroot DB-reliëf: 9 x 8,5 cm – rechthoekig
 Prijs: € 22,00  bestelcode: N042 
3.  Groot DB-reliëf: 20 x 16 cm – rechthoekig
 Prijs: € 64,00  bestelcode: N043
4.  Groot DB-reliëf: 19 cm – rond
 Prijs: € 70,00  bestelcode: N045

Voor deze producten is port inbegrepen.
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 Tekst en foto’s: Centrale Propaganda en Marleen Deruyver

De Jonghe Frans
Salesiaan van Don Bosco
°1935   +2018

Geboren en getogen in een herdersgezin, stond het bij Frans vast, ook hij zou herder wor-
den. Als kind had hij gezien hoe vader, in weer en wind, voortdurend met zijn schapen 
onderweg was. Moeder was niet alleen de vrouw in de keuken maar ook een zorgzame, luis-
terende en gelovige vrouw. Waarden voor het leven werden in dit gezin gegeven en beleefd. 
Zo ontdekte Frans er de Herder met een hoofdletter.
Bij Don Bosco kreeg zijn herdersdroom gestalte. Hij zou herder worden van een grote kud-
de. Missionaris zou hij worden. Naar Congo werd hij gezonden. 
Grote structuren waren zijn wereld niet. Zoals een herder was hij steeds onderweg op weg 
met mensen. Kleinen, zwakken, kwetsbaren en zieken genoten zijn voorkeur. Hij maakte 
hun duidelijk hoe groot en kostbaar zij zijn in de ogen van God.
Ziek kwam hij terug naar België en vond een nieuwe thuis in WZC De Regenboog te 

Zwijndrecht. Rust kende hij echter niet en het herderen zat hem in het bloed. Wat hij altijd als missionaris 
had gedaan, deed hij onverdroten verder: het leven van mensen delen en hen laten voelen hoe kostbaar zij 
zijn voor God ondanks datgene wat ze doormaken. Gods liefde maakte hij zichtbaar. Die liefde heeft hij nu 
zelf gevonden.

IN MEMORIAM

“In dit boek spreekt Marleen ronduit. Ze 
benoemt de zaken, open en bloot. Ook hier 
stelt ze zich bijzonder kwetsbaar op. Marleen 
vertelt waar eigenlijk geen woorden voor 
zijn. En net dat is de grote kracht van dit 
boek. Haar positivisme en levenslust werken 
aanstekelijk en kunnen veel mensen inspi-
reren. Dit is een boek dat iedereen moet  
lezen. Hopelijk zullen we dan met z’n allen 
wat minder ‘kankeren’. ”

Dr. Johan Swinnen, kankeronderzoeker, papa van een 
zoon met kanker, ‘Post-voor-Compostela’-loper, auteur 
van ‘Een lange tocht’. 

Marleen Deruyver is gehuwd met Rudy en mama van 
Jonas en Jolien. Ze studeerde godsdienstwetenschap-
pen en bijzondere jeugdzorg, was 25 jaar zuster van Don 
Bosco, werkte als opvoedster, begeleidster en verzorgster 
waar kinderen samenkomen.

Prijs: € 17,5 (+ € 5 port)
Per e-mail: marleen.deruyver@gmail.com of via bol.com.
Meer informatie op www.marleenderuyver.com.

Bestellen kun je bij:
Centrale Propaganda
Fr. Gaystraat 129
1150 Brussel
Tel. 02/ 771 21 00
e-mail: centrale.propaganda@donbosco.be

Bij je bestelling steeds de code van de bestelde 
producten vermelden.

N14: Eucharistie:  
een feest met God!  
een leer- en werkboekje
Jonge mensen (7 - 12 jaar) weg-
wijs maken in de eucharistie, zo-
dat zij blij en verlangend uitkijken 
naar de kindvriendelijke gezins-
viering. Een geschikte aanvulling 
bij de godsdienstlessen, een han-
dig werkboekje bij de communie-
catechese.
Auteurs: M.-J. Cuira e.a., Vertaling: Myriam De Keyser
48 blz: 15 x 21 cm; softcover.
Prijs: € 7,00 (port inbegrepen).
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RUGGESPRAAK Tekst: Firmin Vanspauwen Foto: Gabriella Demczuk

Soms kom je op je levenstocht op een plek 
die je zo aangrijpt dat je er blijven wilt. 

De natuur, het uitzicht, de stilte, … 
hebben je zodanig beroerd dat je er niet weg kunt. 

Soms ontmoet je op die weg iemand 
die je zo diep geraakt heeft 

dat je er geen afscheid van wilt nemen.

Het leven heeft helaas geen permanente haltes,
hoe graag je ook zou blijven,
je moet je tocht voortzetten,

hopend op rustplaatsen en oases onderweg.
Backpackend trekken jongeren de wereld rond

op zoek naar identiteit, authenticiteit,
onderweg naar onvermoede oorden,  

naar toekomst.

De route laat hen wegdromen op idyllische plekken,
laat hen interessante mensen ontmoeten, 
geeft hun zicht op wereldnoden.
Hun pad kruist helaas ook
de duistere hoeken van het leven,
zoals het scholieren van Stoneman Douglas High
overkwam op Valentijnsdag.

Schietend viel een negentienjarige jongen 
de school binnen, doodde zeventien mensen.
Het afschuwelijke drama lokte  
hevig jongerenprotest uit.
Op hun ‘March for our lives’ in Washington DC 
eisten ze strengere wapenwetten  
in ontroerende speeches, 
van onder meer Yolanda Renee King, 
de negenjarige kleindochter  
van Martin Luther King.

Het protest wakkert het geloof in jongeren aan;
Het drama doet ons gelijktijdig beseffen
dat jongeren onderweg nood hebben aan degelijke, 
verantwoordelijke gidsen en tochtgenoten 
om hun op hun levenspad steun en geborgenheid  
te bieden,
om hen zo veilig mogelijk 
door de schimmige kanten van het leven te loodsen.

Jongeren 
onderweg


