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Jozef wacht met vrouw en kind geduldig tot ze 
hun weg kunnen vervolgen, maar dat wil toch 
niet lukken. Geen mens die hen opmerkt of die 
wat ruimte vrij maakt voor hen. Te druk zijn ze, 
en dat arme stelletje met die ezel kan nog wel 
even wachten. 

Ieder jaar vieren we kerst met de grootste 
vanzelfsprekendheid en dat is prima: het brengt 
mensen samen, het is gezellig, een lichtpuntje 
in de donkerste dagen van het jaar. Hier of 
daar vinden mensen het romantisch om er 
nog een oud kerstlied bij te halen, maar een 
kerststalletje vind je haast nergens meer. En 
dat er ook echt aandacht gegeven wordt aan 
de goddelijke boodschap van Jezus, Maria 
en Jozef, is nog veel minder vanzelfsprekend 
geworden. 

Toch ben ik er zeker van dat velen van jullie, 
lezers van Don Bosco NU, geloven dat dit 
heilige gezin uit Betlehem ook in onze tijd 
best wel inspirerend werkt. Het kind Jezus is 
een knipoog van God naar de mensen. Een 
goddelijk Kind, met een naam en een gezicht, 
even weerloos als veel mensen, solidair, nabij. 
Maria, een jonge vrouw die ‘ja’ zegt wanneer 

God zich tot haar richt om zijn Zoon te dragen. 
Ze stelt haar hart helemaal voor Hem open. 

Jozef is de eenvoudige timmerman die een 
droom had over zijn toekomst. Hij had het zich 
wellicht anders voorgesteld, maar hij neemt 
moedig zijn taak op en ontfermt zich over 
zijn gezin. Hij staat eerder aan de zijlijn, doch 
trouw als geen ander, zonder beslag te willen 
leggen, zonder alles te begrijpen. Verder weten 
we weinig over hem. In de Bijbel zijn geen 
woorden van hem opgenomen. Hij loopt naast 
de ezel, stil en bescheiden. Hij wordt wel eens 
de rechtvaardige genoemd: de man die vrouw 
en kind tot hun recht laat komen. Zo zie je maar 
dat iemand die in alle stilte en eenvoud zijn best 
doet, toch een wonderlijke bijdrage kan leveren 
aan de komst van het Rijk van God.
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WILFRIED WAMBEKE SDB, PROVINCIAAL

Als u deze kersteditie van Don Bosco NU leest is 
de première van de documentaire over salesianen 
in Nederland en Vlaanderen achter de rug. Mooi dat 
de schat aan levenservaring en het vuur van deze 
oudere salesianen voor het nageslacht is vastgelegd 
en dankzij het internet nu overal ter wereld bekeken 
kan worden. Jongeren van Don Bosco Utrecht 
raakten onder de indruk tijdens twee weken 
vrijwilligerswerk in Marokko. In de rubriek jeugd van 
tegenwoordig laten we opnieuw vier jongeren aan 
het woord over stilte. In onze rubriek naamdragers 
staat dit keer het Johannes Bosco College in 
Heerhugowaard centraal, een grote school die een 
aantal belangrijke kernthema’s van Don Bosco nog 
ten volle waarmaakt. En verder in de rubrieken 
Agenda en Nieuws.NL aandacht voor de activiteiten 
van de diverse Don Boscowerken in het land. Tot slot 
is er ‘de inspiratie’ van Marlies Cuppen, bevlogen 
stuwende kracht bij Don Bosco Rijswijk. 
U ziet het: opnieuw een hoopvolle en inspirerende 
Don Bosco NU!

De redactie wenst u gezegende kerstdagen en een 
goede wissel naar 2019.

KOOS MEIJERINK

GEDACHTEN BIJ DE GEBOORTE VAN JEZUS

Waar U bent, Heer Jezus, is alles anders
Zoals toen U werd geboren
Die nacht konden de dieren praten
Wat bij ons onmogelijk is, is dat bij U niet
De herders gingen U zoeken,
De wijzen volgden een ster, hoe wonderbaarlijk
Het grootste wonder bent U
U heeft zich zo klein gemaakt,
zodat wij U kunnen zien.
Uw machteloosheid is Uw grootste kracht die er is,
daar kan niets tegenop.
Opdat wij U kunnen vinden in het kleine, het 
verborgene
Een nieuw leven gaat voor ons open
Dit is Uw Kerstboodschap voor ons.

Paulien Bakker
Hoogeveen GEEF DIT NUMMER 

NA LEZING DOOR 
AAN 

FAMILIE, BUREN, 
COLLEGA'S OF 

VRIENDEN.

INHOUD

Kerstmis doet me wel eens denken aan een oude cartoon - ik kan hem niet meer 
terugvinden - waar Jozef onderweg is met zijn gezinnetje. Hij loopt naast de 
ezel. Zijn vrouw Maria zit op het rijdier met het kind Jezus op de arm. Ze stappen 
richting toekomst met een boodschap die de wereld kan veranderen, tot ze aan 
een zebrapad komen waar massa’s kooplustigen de weg oversteken. Mensen 
sleuren met kerstbomen, kleurrijke pakjes en toestanden van velerlei formaat. 
Het lijkt wel een race tegen de tijd, want alles moet straks klaar zijn voor 
het feest. 

KERST 2018
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DON BOSCODON BOSCO BELICHT

 Dinsdag 20 november was bij Assel Don Bosco Centrum de 
première van de documentaire ‘Leven bezield door Don Bosco’ 
gemaakt door filmmakers Michel Agterberg en Rita Vermeltfoort. 
In de gemeenschap van de salesianen in Nederland en 
België is een schat aan levenswijsheid aanwezig. Omdat de 
gemeenschap in onze regio vergrijst worden salesiaanse 
ervaringen en inzichten kostbaar erfgoed. Vandaar dit initiatief 
om persoonlijke ‘getuigenissen’ van religieuze ouderen, die hun 
leven hebben gewijd aan Don Bosco’s voorbeeld, vast te leggen 
in deze documentaire. 
 De documentaire geeft in drie delen een inkijkje in hun 
drijfveren en welke keuzes zij maakten. Waarom kozen ze voor 
Don Bosco en wat zijn onmisbare elementen in een preventief 
pedagogische aanpak voor jeugd en jongeren?
In de documentaire vertellen salesianen over hun bronnen 
van levensvreugde en vertrouwen en over hun geloof in jonge 
mensen. Prachtige gefilmde portretten die getuigen van een 
groot vuur dat bij het klimmen der jaren niet gedooft is. Enkele 
korte reacties van bezoekers: ‘inspirerende uitspraken’, ‘heel 
boeiend’ en ‘goed bruikbaar voor jeugdwerk’.

STRENNA 2019

Elk jaar zorgt de salesiaanse Familie voor een Strenna, een jaarspreuk. 
Dit jaar is dat "Heiligheid ook voor jou", geïnspireerd door het bijbelvers 
“Zodat mijn vreugde in u moge zijn”(Joh 15,11). 

In het begin van een brief vanuit Rome (10 mei 1884) schrijft Don Bosco aan zijn jonge 
mensen en de salesianen: “Ik heb maar één wens: jullie gelukkig te zien, zowel in deze wereld als in de volgende.”Op het einde van 
zijn aardse leven vatten deze woorden de kern van zijn boodschap samen. Hij wil dat jongeren gelukkig zijn. Het is het doel waar elke 
jongere van droomt, van welke leeftijd ook, en waar ook ter wereld. Dat geluk in de eeuwigheid, vandaag, morgen, in de loop van de 
tijd, - zo geloven wij -, kan alleen Jezus voorstellen en bieden, namelijk “HEILIGHEID”. Het is het antwoord op de diepste honger en 
dorst naar geluk en volkomen vreugde ‘voor altijd’. Het leeft in elke mens. Voor Don Bosco was dit heel duidelijk. Zijn laatste woorden 
voor zijn jonge mensen waren: “Zeg tegen mijn jongens dat ik op hen wacht in het paradijs.” Het is zijn “Da mihi animas, cetera tolle.” 

“Heiligheid” iets voor ons, voor jou? Heiligheid vind je niet alleen in de beelden aan de muur. Het is niet nodig bisschop, priester, 
religieus of religieuze te zijn. Wij zijn allemaal geroepen om heilig te worden. Jezus nodigt er toe uit en wijst het pad aan. Heiligheid 
is een geschenk, een mandaat en een taak. Don Bosco presenteert zijn jongens zelf enkele modellen: Dominico Savio, Michele 
Magone, Francesco Besucco. Hij zelf en de heilige Maria Mazzarello zijn een model voor de salesianen, de zusters, de vele 
medewerkers. ‘Heilig zijn’ is geen ‘superheld zijn’ of kopieerwerk, niet iets ‘extra’ of een bijkomende optie. We hoeven er niet bang 
voor te zijn. Heiligheid is Gods’ plan over jouw leven, dat je als jouw levensproject mag vorm geven. Het is jezelf, de anderen, de 
wereld humaniseren en in een evangelische geest ten volle leven. Het is zoeken naar authenticiteit, transparantie, schoonheid, en 
bijdragen aan broederlijkheid en humaniteit, werken naar een ideaal en je verzetten tegen middelmatigheid. Het maakt je gelukkig, 
zodat je vreugde volkomen is. Naar Paus Franciscus in zijn brief aan de kerk: ‘Wees blij en juich’ (2018) en Don Ángel Fernández 
Artime, Algemeen Overste.

In Wenen vond deze zomer een studieweek plaats 
(Forum Salesiano 2018) die georganiseerd werd door 
de salesianen voor alle mensen die geïnteresseerd zijn 
in de opvoedingsideeën van Don Bosco. Met  
als thema: ‘Optrekken met jongeren op de diverse 
wegen van hun bestaan, naar het voorbeeld van 
Don Bosco.’ Als taakhouder vorming van Nederland 
was ik daar aanwezig en herkende me in de inzichten 
die er werden gedeeld. Ik licht er graag enkele uit die 
me blijven boeien.
 

Jeugd- en jongerenwerk volgens Don Bosco vereist een echte 
en authentieke aanwezigheid. Don Bosco vond het belangrijk dat 
de opvoeders die met jeugd en jongeren werken aanspreekbaar 
zijn op alle plaatsen waar de jongeren zich bevinden; tijdens sport 
en spel, muziek, studie, maaltijden, recreatie, enz. Je afzijdig 
houden van de activiteiten van de jeugd, je bijvoorbeeld voorna-
melijk in je kantoor bevinden, past niet in het beeld van ‘present 
zijn’, zoals Don Bosco dit voorstond. ‘Het geluk van jonge 
mensen en hun leven laat de opvoeder niet onverschillig. 
Hij toont een levendige interesse in hun leven’, leren we van 
Don Bosco. Hij verduidelijkt dat een ‘echt tastbare opvoed-
kundige aanwezigheid’ het verschil maakt voor jongeren en bij-
draagt aan een klimaat van pedagogische groei. Een open deur, 
zou je kunnen denken. Is dit niet een basale menselijke realiteit? 
Toch hebben de huidige jongeren hier nood aan. Juist nu hun 
leven zich voor een groot deel in de virtuele wereld afspeelt. 
Juist nu opvoeders druk zijn met administratie en protocollen in 
een oplossingsgerichte cultuur waar de nadruk ligt op maakbaar-
heid. Blijkbaar is zo’n aandachtige, waakzame attitude niet 
vanzelfsprekend, toen niet en nu niet. Sprekers uit diverse

Europese landen, zusters van Don Bosco, salesianen en le-
ken-professionals, gaven hun visie op de vraag: hoe ziet de kwa-
litatieve aanwezigheid er vandaag de dag uit? De uiteenlopende 
invalshoeken vanuit hun ervaring met diverse doelgroepen 
binnen het jeugd- en jongerenwerk (schooljeugd, straatjongeren, 
allochtone jeugd, tienermoeders, enz.) zetten aan het denken. 
Een Italiaanse docent aan de salesiaanse universiteit in Rome 
die zelf jaren met doorgewinterde straatjongeren had ‘gewerkt’ 
legt uit dat present zijn onder deze jongeren voor hem letterlijk 
betekent: dáár zijn waar de jongeren leven en elkaar ontmoeten. 
Dit betekende voor hem vooral: ‘volhouden’, ‘doorademen’, ook 
als het ongemakkelijk begint te voelen in de ‘straatlucht’ die 
vaak duister en bevreemdend is. Je ophouden bij jongeren die je 
wantrouwen en hen toch ’relatie’ aanbieden, in het ongewisse 
of je ooit aansluiting zult vinden. Je blijft present en benaderbaar. 
Het is een kwestie van uithoudingsvermogen. Net zo lang tot er 
misschien op een zeker moment een sprankje hoop ontstaat op 
relatie. En zelfs al zie je geen enkele verandering dan wil dat niet 
zeggen dat je aanwezigheid zinloos is. 

Hij benadrukt: “Je moet wel een goeie zaaier zijn. Dat is jouw 
verantwoordelijkheid. En of je wat ziet opkomen, dat weet je niet 
(en is wezenlijk niet in jouw hand). Maar je moet met zorg en 
aandacht zaaien! Wellicht hoor je pas jaren later iets terug.”
 Wat me bezig blijft houden zijn citaten van sprekers zoals:
‘In de aanwezigheid bij de jongere gaat het uiteindelijk om de 
vrijheid van de jongere, niet over waar ik hem/haar wil hebben 
in mijn pedagogisch project.’ Dat betekent dus dat we moeten 
respecteren dat jongeren in het stadium waarin zij staan (in 
hun groeiproces) hun eígen keuzes maken. Ook als jij als vol-
wassene dit niet de meest verstandige weg vindt, heb je dit te 
aanvaarden. In het proces van groeien in vrijheid van de jongere 
worden soms stappen vooruit gezet, soms een stapje terug of 
wellicht opzij. In dit proces blijf je als jongerenwerker aandachtig 
aanwezig. Om toch steeds de elementen van groei te kunnen 
blijven benoemen, de constructieve details. Het ‘kleine goede’ 
herkennen, samen stilstaan bij wat je hiervan kunt leren voor de 
toekomst. Het hoeft allemaal niet perfect of volmaakt te zijn; het 
leven is niet perfect. Een aansprekend voorbeeld van presentie 
vond ik het beeld van de opvoeder die naast de jongere gaat 
staan en helpt om zijn/haar leven als een verhaal te zien. Een 
verhaal dat telkens opnieuw en misschien anders verteld kan 
worden. Hoopvol. In een presentatie vanuit het perspectief van 
schooljeugd beluister ik dat teveel vrijheid destructief kan wer-
ken voor kinderen. Een jong persoon heeft richting nodig om zich 
adequaat te kunnen ontwikkelen. Niet afstand en gehoorzaam-

heid zijn daarin sleutelwoorden maar nabijheid en steun. Jij bent 
rolmodel als opvoeder. Wat je kunt doen is je eigen gedrag con-
troleren. Sterker nog, alleen door je eigen gedrag te veranderen, 
kun je het ongewenst gedrag van het kind veranderen. Je zoekt 
verbinding met het kind en stelt tegelijkertijd de noodzakelijke 
grenzen om het kind in staat te stellen om uit te groeien tot een 
uitgebalanceerde volwassene.
 
Wat mij heeft getroffen tijdens het Forum Salesiano in Wenen 
was de wezenlijke zorg van de deelnemers voor de opgroeiende 
jongeren op hun vele wegen in het leven. Het klonk door in de 
presentaties en in de uitwisseling in discussiegroepen. Hoe zij 
rekening willen houden met de jongeren. Met hun kwetsbaar-
heid, met hun zielsverlangen, met hun vrijheid in levenskeuzes 
en met het mysterie van het menszijn waar ieder zijn eigen 
levensweg gaat. Niet de maakbaarheid als uitgangspunt, de 
jongere niet in mijn project willen vangen, maar een cultuur aan-
bieden van aandacht en compassie. Jonge mensen de ruimte 
geven om zich echt te tonen, geen schijnbeeld op te hoeven 
houden, niet te worden beoordeeld op het aantal ‘likes’, zich 
thuis mogen voelen zoals ze zijn.

PRESENT ZIJN ONDER 
JONGE MENSEN

 “Want er is hoop, alles is hoop want 
het is het verhaal van de persoon.” ENTHOUSIASTE REACTIES 

DOCUMENTAIRE OVER SALESIANEN 
IN NEDERLAND EN VLAANDEREN

DON BOSCO

De drie delen van de 
documentaire zijn te 
bekijken via: 
www.donbosco.nl en 
www.donboscowerken.nl

door RITA VERMELTFOORT



DON BOSCO BELICHT

In de vorige editie stelden we de nieuwe manager 
Wietse de Boer van Don Bosco Apeldoorn kort aan 
de lezers van Don Bosco NU voor. De redactie ging 
dit keer bij hem op bezoek. Wietse is als operationeel 
manager verantwoordelijk voor de aansturing van de 
twee Don Bosco jongerencentra in Apeldoorn. 
Hans Stalknegt blijft nog een tijd meedraaien als 
directeur/bestuurder om Wietse de gelegenheid te 
bieden in de veelzijdige functie te groeien. 

Het totale team van Don Bosco Apeldoorn bestaat uit zes 
(parttime) jongerenwerkers, een administratieve medewerker, 
twee beheerders, enkele stagiaires en een hele grote groep 
vrijwilligers. “De vrijwilligers horen er helemaal bij, bij de 
Don Bosco familie. Sommigen komen hier bijvoorbeeld al 
twintig jaar en voelen zich meer vrijwilliger dan huurder. De 
jongerenwerkers zijn verschillend qua karakter en geven zo een 
eigen kleur aan hun werk. Ze hebben elk een enorm netwerk en 
heel veel relaties met wijkbewoners.”

Bij Don Bosco Zevenhuizen valt altijd wel iets te beleven. De 
activiteiten bestaan onder andere uit een Jongereninloop, 
muziekstudio, Formulierenbrigade, huiswerkhulp, 
kinderkookcafé, meidengroep en vakantieactiviteiten. 
Voor volwassenen zijn er ook veel activiteiten zoals een 
kaartclub, twee zangkoren, ouderensoos, een schilder- en een 
boetseergroep, yoga en gym en de Op Stap-groep voor moeders 
van jonge kinderen. “Als er iemand met een idee komt denken 
we graag mee. Door samenwerking met sleutelfiguren en 
buurtbewoners komen vaak prachtige initiatieven tot stand. 
We zijn een plek voor mensen uit de buurt en willen uitstralen 
dat we dingen in de wijk mogelijk maken. Vooral jongeren 
moeten voelen: dit centrum is van/voor óns. Een jongere wil 
ergens bij horen en tot bloei komen. Dat kan bij ons.”

Wat is het verschil tussen beide Apeldoornse Don Bosco centra? 

Don Bosco Zevenhuizen is een centrum voor jong én oud. 
De samenstelling van Zevenhuizen is anders, de wijk is zeer 
multicultureel en heeft meer te maken met achterstandsituaties. 
Dat biedt ons ook volop kansen, bijvoorbeeld met bijeenkomsten 
over opvoeden.
In het kader van ‘ambtenarenparticipatie’ kwamen afgelopen 
maand een aantal ambtenaren bij het Don Boscocentrum op 

bezoek om de sfeer te proeven en meer te horen over de 
activiteiten. De ambtenaren waren aangesproken door de 
gastvrijheid en de positieve sfeer rondom het centrum met 
een cultuur van ‘niemand is meer dan een andere’ en ‘ruimte 
maken voor elkaar’. We zijn een kleine spil in het welzijnsnetwerk 
en werken in Apeldoorn samen met grotere partijen zoals 
Stimenz, MEE en Verian. Als ‘penvoerder’ zijn we als een soort 
hoofdaannemer voor de gemeente het aanspreekpunt voor 
het welzijnswerk in bijvoorbeeld Zuidbroek, één van de wijken 
in Noord-Oost Apeldoorn. Omdat dit een jonge wijk is zijn de 
activiteiten nu meer gericht op kinderen. Als ze ouder worden 
zijn ze al vertrouwd met het jongerenwerk.”

“Als kleine organisatie genieten we veel vertrouwen in de 
wijk en bij de gemeente. We bieden continuïteit en we zijn 
wendbaarder dan de grotere organisaties. Ik houd er zelf ook wel 
van om de boel een beetje op te schudden. We zijn van plan in 
het voorjaar 2019 een Open Dag te organiseren omdat dat voor 
veel mensen drempelverlagend werkt en de gelegenheid biedt 
om hier eens binnen te stappen. Want we willen laten zien dat 
iedereen mee kan doen.”
www.donboscoapeldoorn.nl

DON BOSCO APELDOORN

Open Dag Don Bosco 

De Maten jongerencentrum op 

30 september 2018

Bezoek ambtenaren van de gemeente aan 

Don Bosco Zevenhuizen op  

6 november 2018

In een volgende editie stellen 
we de jongerenwerkers van 
Don Bosco Apeldoorn nader voor, 
ze geven dan een inkijkje in hun 
dagelijks werk.

Kom naar Apeldoorn en geniet van een prachtig lichtspektakel tijdens de Kerstlichtjestocht op Kerstavond! Wandel mee langs een 
route, verlicht door meer dan 2.000 kaarslichtjes en ontdek hoe het kerstverhaal op een wel heel bijzondere manier tot leven komt! 
Ontmoet de Romeinse soldaten, de herders en de wijzen. Kom kijken in de stal bij Jozef, Maria en het kindje Jezus en geniet 
onderweg van de prachtige kerstliederen in een unieke en gezellige sfeer. Na afloop staat er warme chocolademelk voor je klaar. Een 
goed begin van de kerst! De Kerstlichtjestocht start vanaf het kerkelijk centrum de Drie Ranken aan het Violierenplein in Apeldoorn, 
via het Matenpark en eindigt bij een levende kerststal in Don Bosco. De afstand is ongeveer één kilometer. De route is rolstoel 
toegankelijk. Jongerenwerker Marcel Berends: “De kerk heeft hierin de samenwerking met Don Bosco gezocht en wij vonden het erg 
leuk om mee te doen. Er is veel enthousiasme onder onze vrijwilligers en jongeren om mee te doen.”  
Maandag 24 december 2018. Tijd: 17.00 – 20.00 uur, deelname gratis.

Leerlingen Johannes 

Bosco College actief 

bij de Rollatorloop voor 

senioren

 “Don Bosco de Maten is qua 
inrichting en activiteiten écht een 
jongerencentrum.

In ons land zijn er zo’n vijftig organisaties en 
instellingen die hun naam ontlenen aan Don Bosco. 
Bij Don Bosco NU noemen we dat ‘de naamdragers’. 
Zo schreven wij bijvoorbeeld over het Jeugdcircus 
Don Bosco, het Don Bosco College in Volendam en de 
Don Bosco Speeltuin in Weesp. Dit keer aandacht voor 
het Johannes Bosco college in Heerhugowaard.
door KRISTEL ZEEMAN

Persoonlijke groei is de rode draad op het VMBO-college 
‘Johannes Bosco’ in Heerhugowaard. Graag ziet de school 
haar leerlingen opgroeien tot aardige, verantwoordelijke en 
respectvolle mensen. De docenten werken daar aan door hen 
het goede gedrag voor te leven. “Iedere les worden de jongeren 
bij de deur door hun leraar begroet met een belangstellende 
vraag, een compliment of een aai over de bol als dat nodig 
is”, vertelt directeur Bernadette Nouwen. “Ook de collega’s 
onderling proberen elkaar belangstellend tegemoet te treden, 
echte aandacht te geven.” Twaalf jaar geleden ontstond de 
Johannes Bosco door een fusie van de Don Bosco MAVO en de 
school voor basis-kader leerlingen. Graag wilden zij toen in hun 
nieuwe naam blijven verwijzen naar Don Bosco. Zij gaven zijn 
voornaam Giovanni een Nederlandse twist en kwamen zo uit 
op Johannes. Op de school vieren ze ieder jaar op 31 januari de 
sterfdag van Don Bosco. Nouwen: “Het is een kleine feestelijke 
herinnering, die we koppelen aan een actieve dag in het voorjaar, 
de ‘JB-doet dag’. Dan gaan de 700 leerlingen van de onderbouw 
zichtbaar iets doen voor een ander. Bijvoorbeeld sportterreinen 

schoonmaken, kerkboekjes vouwen of tuinen wieden van 
ouderen die dat zelf niet meer kunnen.”

Ook in de bovenbouw stimuleert de school het meedoen in 
de samenleving. Sportieve en creatieve vakken spelen daarin 
een grote rol. Iedere leerling doet examen in één vak extra 
dan strikt nodig op het VMBO, vaak kiezen zij voor muziek, 
handvaardigheid of sport. De jongeren organiseren dan 
projecten, zoals sportdagen voor basisschoolleerlingen of een 
rollatorloop voor senioren. 

Preventie van problemen zit verweven in de visie en missie van 
hun school. Daarmee doen ze hun naamgever eer aan. “We 
leggen de nadruk op positieve eigenschappen van leerlingen, 
stimuleren hen om hun talenten te ontwikkelen. Wanneer het 
toch misloopt geven we hen een nieuwe kans. En nog een en 
nog een. We denken dat het beter is om kinderen te verleiden 
mee te doen dan om te straffen. We investeren veel in de relatie 
tussen docent en leerling, proberen onderling vertrouwen op 
te bouwen. Dit kan doordat de grote school is opgedeeld in 
vier teams. Die kleine sub-schooltjes hebben ieder hun plek in 
het schoolgebouw. Binnen de teams kennen de leraren hun 
leerlingen en andersom. Resultaat is dat we weinig conflicten 
hebben.” Nouwen beschrijft ‘haar’ leerlingen als “doorsnee 
kinderen met het hart op de tong, betrokken, maar ook pubers 
die laten merken wat ze niet aanstaat. We zien het als onze taak 
om hen iets mee te geven als wereldburgers.”
jb.trinitascollege.nl

JOHANNES BOSCO COLLEGE HEERHUGOWAARD
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We wisten dat we naar het arme gedeelte in Marokko zouden 
gaan, het woord ‘cultuurshock’ werd in die twee weken vaak 
gezegd. Van openbaar plassen bij een muur op een markt tot het 
geconfronteerd worden met analfabetisme bij marktlui. Van kada-
vers met vliegen die bij een markt worden verkocht tot levende 
kippen en koeien waarover onderhandeld werd. Maar ook van 
het hard werken met de gehandicapte kinderen op het land en 
het moeten toegeven dat de kinderen het langer volhouden dan 
wij zelf. Met z’n allen hebben wij onze eigen grenzen opgezocht 
en vaak overschreden. We hebben onszelf beter leren kennen en 
dat heeft eenieder van ons sterker gemaakt. Met z’n twaalven 
hebben we dicht op elkaar geleefd. Gesprekken gevoerd die 
je normaal niet zou hebben gehad. Gehuild om wat de ander 
vertelde of gewoon puur uit blijdschap, verdriet of omdat je trots 
bent op de ander. De kinderen hebben ons een hoop geleerd. 
Tevreden zijn met wat we hebben en onbevooroordeeld kijken 
naar de ander. 
         
        
Bij het afscheid van de kinderen was het dan ook echt zichtbaar 
wat wij allen voelden maar moeilijk vonden om te zeggen. 
Sommigen van ons huilden van de overweldiging en liefde die 
we in de tussentijd voor hen voelden. Er waren kinderen die wel 
twintig keer terug kwamen om ons weer opnieuw te knuffelen. 
Wat een ervaring. Ik had niet verwacht dat het ons zó zou raken, 
ons allemaal..

 ALGEMEENDON BOSCO

Tijdens een vergadering bij Don Bosco U-2B Heard! hoorden wij 
van Malaaz Dafalla en Linda van Oudheusden dat wij vrijwilligers-
werk gingen doen in Marokko. Malaaz had gehoord dat dit dankzij 
Don Bosco Youthnet mogelijk was en heeft alles op alles gezet 
om de reis te laten gebeuren. En 14 oktober 2018 was het dan zo 
ver. Twee weken lang vrijwilligerswerk doen in en rond Sale, nabij 
Rabat, Marokko. Dat doen we wel even, dacht ik. Twee weken 
lang werken met onder andere gehandicapte kinderen. Wat voor 
handicap moet je dan verwachten? Vanaf de eerste ontmoeting 
met de kinderen was de klik er al en was hun handicap onbe-
langrijk. Wat een ongedwongen liefde hebben zij! De kinderen 
hadden geen gêne en hoe ongemakkelijk het in het begin voor 
sommigen was om de kinderen bij de eerste begroeting een kus 
te geven, des te vanzelfsprekender het later werd. Tijdens de 
zwemlessen kwamen we erachter dat de kinderen supergoed 
kunnen zwemmen. Maar eigenlijk deden ze alles wat we met 
hen deden met zoveel energie en wilskracht. Daar konden wij 
alleen maar van leren. We zwommen met de kinderen, speelden 
basketbal met ze, werkten op het platteland en aten bij een deel 
van de kinderen thuis. Hoe dubbel het ook was om bij de 
kinderen thuis te eten (ze hadden weinig), de gastvrijheid was 
overweldigend. Zo gastvrij dat een aantal jongeren lekker onderuit 
gezakt in de mooie zithoek vol kussens zat. Dit was niet 
onbeleefd, dit voelde als je thuis voelen. Zo gastvrij als de 
Marokkaanse moeders waren, 'zo gastvrij was ook het Neder-
landse echtpaar' Bep en Louis. Twee mensen die door God naar 
Marokko zijn gestuurd om daar goed werk te doen. Dit is de 
reden dat zij in Marokko terecht zijn gekomen, vertelde Louis.
Ze zijn in Marokko een stichting begonnen voor gehandicapte 
jongeren, om hen mee te laten doen en te laten inzien dat zij 
zoveel meer kunnen dan ze denken. Bep en Louis hebben hun 
huis ter beschikking gesteld en ik bewonder ze daarvoor.  

JONGEREN U-2BHEARD! OP REIS NAAR MAROKKO, EEN VERSLAG

 Zaterdag 12 oktober 2018 hebben wij, Renske (17), Arieke (19) en Felipe (21), meegedaan met de kloosternacht in Amsterdam. 
Jammer genoeg waren er te weinig aanmeldingen om de hele nacht door te laten gaan, maar in plaats daarvan werd er een 
avondvullend programma georganiseerd.  
 De avond begon met heerlijke kapucijnensoep gemaakt door broeder Fer en brood met allerlei culinaire smeersels. Als toetje was 
er yoghurt met walnoten en honing. Tegen de tijd dat we toe waren aan het toetje was de planning natuurlijk al ver uitgelopen en 
moesten we heel snel dooreten en afwassen om niet teveel achter te lopen op het schema. Toen de afwas klaar was, was het tijd voor 
een ‘officiële’ kennismakingsronde. Door middel van een paspoort stelden wij onszelf aan elkaar voor en leerden we alle verschillende 
gemeenschappen kennen die aan de avond deelnamen.  
 Het thema van de avond was ‘I have a dream’, natuurlijk kan Martin Luther King dan niet ontbreken. Naar aanleiding van de 
beroemde speech deelden we de passages/zinnen die ons het meest raakten. Op de laatste bladzijde van ons paspoort mochten we 
onze persoonlijke droom opschrijven, deze hebben we onderweg naar de Sacramentijnen met elkaar gedeeld.   
 Voordat we vertrokken richting de Sacramentijnen hadden we nog een kort gebedsmoment met Taizé liederen in La Verna. Terwijl 
we met ons kleine groepje door de binnenstad van Amsterdam liepen had een van ons enkele kaarsjes in een vaas met handvat vast. 
De vaas met licht werd vervolgens onder het lopen doorgegeven. Wat ik heel mooi vond was dat we allemaal graag willen bouwen aan 
een nieuwe kerk en ieder het verlangen had om de kerk weer aantrekkelijk te maken voor jongeren. Toen we ongeveer halverwege 
waren moesten we van gesprekspartner wisselen, zo werd je een beetje uit je comfortzone getrokken.  

SALESIAANSE ONTMOETINGSDAG NEDERLAND

Woensdag 3 oktober kwamen dertig salesianen uit Nederland en enkele medebroeders uit 
Vlaanderen in Soest bijeen voor de jaarlijkse ontmoetingsdag. 

Misschien vraag je je af wat doen de salesianen op die ontmoetingsdag? 
We kwamen rond 10.30 uur aan en daarna gingen we koffiedrinken, samen de eucharistie vieren 
en vervolgens gingen we middagmaal eten en elkaar ontmoeten en verbroederen. 

 Eenmaal aangekomen bij de Sacramentijnen werden we hartelijk verwelkomd en hebben 
we in Stille aanbidding voor het Heilig Sacrament gezeten. Na de aanbidding was er nog tijd 
voor wat chips en een drankje, en toen moesten we alweer rennen voor de tram om zo een 
van de laatste treinen richting huis te halen. Het was een bijzondere avond vol indrukken en 
gesprekken over dromen en hoop voor de kerk.

Renske, Arieke en Felipe   

TERUGKOMDAG EUROPESE 
VRIJWILLIGERS DON BOSCO 
YOUTH-NET NEDERLAND

Short- & longterm EVS-ers 
die via Don Bosco Youth-Net 
in Nederland terechtkwamen 
hadden begin november een 
terugkomdag bij Assel 
Don Bosco Centrum. Ze 
waren actief voor Don Bosco 
Rijswijk tijdens het Vakan-
tiebos en in de Meivakantie. 
Tijdens de bijeenkomst in As-
sel deelden ze herinneringen 
en werkten ze spelenderwijs 
samen aan promotiemateriaal 
voor de komende generaties.

Wat is bijzonder aan deze dag? 
In zijn algemeenheid is deze dag een bijzonder moment voor elke medebroeder. Bijzonder, want 
medebroeders zien elkaar door het jaar heen niet zo vaak of helemaal niet behalve op deze dag. 
Voor mijzelf was deze ontmoeting een unieke ervaring in mijn beleving als jonge salesiaan in 
Nederland. Ik kreeg de kans om alle medebroeders te zien en hen beter te leren kennen. De 
manier waarop afwezige of zieke medebroeders aandacht kregen van de aanwezige medebroers 
gaf mij het gevoel dat ik bij de salesianen nooit alleen zal zijn wat mijn toekomst ook zal brengen. 
Het aansteken van de kaarsen tijdens de misviering voor de zieke medebroeders bevestigt onze 
aandacht en zorg voor elkaar zoals we ooit beloofd hebben door onze geloften om elkaars broeder 
te zijn. Wat mij ook raakte was de aandacht van de oudere medebroeders voor de jongere mede-
broeders. Ondanks verschil in leeftijd, mentaliteit en nationaliteit voelde ik dat we over de grens 
heen gegaan zijn om naar elkaar toe te groeien. Dit soort ontmoetingsdagen helpt echt elkaar te 
beminnen en te waarderen. Onbekend maakt onbemind speelt ook onder ons. Hoe vaker we 
elkaar ontmoeten hoe sterker de band 
onder medebroeders wordt, vooral tussen 
de jongere en oudere medebroeders van 
de provincie.  
Simon Nongrum sdb

Deelnemers Kloosternacht 2018 met in het midden 

van links naar rechts: Arieke, Renske en Felipe

door RAQUEL SAHERTIAN
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BOEKBESPREKING 

Stoer, sportief, goedlachs en 
zelfverzekerd. Graciano Loswijk is een 
jongerenwerker met aantrekkingskracht. 
Hij spreekt de taal van de straat en maakt 
daardoor makkelijk contact met jonge 
mensen. Niet popiejopie, maar op hun 
eigen niveau. Als student al valt Graciano 
op bij gemeenteambtenaren en de lokale 
media door de manier waarop hij met 
jongeren in zijn wijk, Amsterdam Oost, 
omgaat. Kinderen hebben het leuk bij 
hem. Waar Graciano is, is actie. Hij laat 
kinderen dansen, hij is vol energie en 
humor. Hij lost problemen op tussen 
de rondhangende jeugd en de oudere 
bewoners door als intermediair op te 
treden. 

Hij krijgt zo vaak vragen over zijn manier 
van werken dat hij er een boek over is 
gaan schrijven: ‘Hart en Hoofd’. Hij gaf het 
de ondertitel:

Al lezend kom je te weten hoe en 
waarom hij jongerenwerker is geworden, 

hoe het is om te werken met jongeren 
in een grote stad en wat zijn motivatie 
en aanpak is. Niet dat het hem altijd 
makkelijk afgaat; hij komt vaak rottige 
dingen tegen. Bijvoorbeeld hoe verveelde 
jongeren de boel telkens kort en klein 
slaan in het buurthuis. Toch weet hij 
respect af te dwingen, ook door zijn eigen 
kwetsbaarheid te tonen.

Zijn oma en moeder zijn Graciano’s 
belangrijkste inspirators door de manier 
waarop zij hun grote gezinnen runden 
en er voor iedereen een plek was. “Bij 
mijn oma was er warmte, verbinding, 
een veilige haven”, schrijft hij in het eerste 
hoofdstuk, 

Een ander voorbeeld voor Graciano is 
Don Bosco. Hij zat vroeger op een 
Don Boscoschool in Amsterdam en daar 
kreeg de hele klas het stripboek van 
Don Bosco. “Als jongerenwerker kwam ik 
er in een veel latere fase achter dat er veel 
overeenkomsten zijn tussen Don Bosco 
en mezelf. De manier waarop hij sprak 

door KRISTEL ZEEMAN

‘HART EN HOOFD.
 

met jongens, hoe hij problemen oploste, 
hoe hij sport gebruikte in zijn werk. 
Hij had alle elementen van een goede 
jongerenwerker in zich.”

Het boek van Loswijk is een mix van 
ervaringsverhalen en adviezen voor 
andere jongerenwerkers. Het leest 
makkelijk weg en er spreekt vooral 
veel compassie uit: hij doet zijn werk 
overduidelijk met hart en ziel. Hij schrijft: 
“Wanneer een kind overspoeld wordt
door ellende is het goed te weten dat er 
een plek is waar iemand lief is, compassie 
heeft en luistert.” In de woorden van 
Graciano: 

 “Never give up your 
dreams.”

 “Mijn avontuurlijke reis 
als jongerenwerker.”

 “ze had people skills.”

Hart en hoofd, auteur Graciano Loswijk, 

De Boekdrukker, 214 pag. Prijs: € 17,50. 

ISBN 978-90-90-31265-1

JEUGD  VAN  TEGENWOORDIG 

In deze rubriek laten we jongeren van nu aan het woord. We leggen hen elke keer een vijftal vragen voor. Jongeren van 
Katholieke Scholengemeenschap de Breul uit Zeist gaan jaarlijks op bezoek bij Don Bosco in Assel. We vroegen de afgelopen 
keer een aantal van hen wat stilte voor hen betekent. 
door KOOS MEIJERINK

Maud van Dijk, 16 jaar, 
leerling VWO 5 klas 4 uit Driebergen.

Paul van der Horst, 16 jaar, 
leerling VWO 5 klas 4 uit Driebergen.

Souhaila el Maghnouji, 16 jaar, 
leerling VWO 5 klas 3  uit Driebergen.

WAT IS STILTE VOOR JOU? WAAR KUN JE 
HET VINDEN?
Maud: stilte is geen geluid en veel tijd. Ik 
vind mijn stilte in totale ontspanning, geen 
school en even tijd voor jezelf. Wandelen 
bijvoorbeeld of vooral: op vakantie, dat je 
niks hoeft.
Paul: het moment dat ik niet na hoef 
te denken over deadlines maar me 
gewoon kan concentreren op een 
probleem dat me interesseert of gewoon 
nutteloos tijdverdrijf. Dit is vaak in de 
computerkamer of mijn eigen kamer.
Souhaila: stilte voor mij is rust en een 
manier om na te denken over dingen die 
belangrijk voor mij zijn, om antwoorden 
te vinden. Een tijd waar ik kan dromen 
en met Allah kan praten. Stilte vind ik 
tijdens het gebed en in de avond wanneer 
iedereen slaapt.
Anoniem:  stilte kan voor mij erg prettig
zijn op bepaalde momenten. Dit zorgt voor 
rust. Ik vind stilte buiten of op mijn kamer.

WE VOELEN ONS VAAK NIET OP ONS 
GEMAK ALS ER STILTES VALLEN. VIND JE 
STILTES FIJN OF WORD JE ER ONRUSTIG 
VAN? 
Maud: ik vind het heerlijk, maar het ligt 
aan de situatie. Ongemakkelijk = als je 
stiltes in gesprekken krijgt en dan de 
drang voelt om iets (boeiends) te moeten 
zeggen.
Paul: ik vind het vervelend wanneer de 
docent een vraag stelt en de klas gewoon 

zwijgt, maar vaak vind ik het juist fijn.
Souhaila:   soms, na een langdradig
belangrijk/serieus gesprek gevoerd 
te hebben vind ik het goed om even 
stil te zijn en alles op te nemen. Maar 
voor de rest zijn vallende stilte best 
ongemakkelijk.
Anoniem: als ik alleen ben of met 
mensen ben waar ik me vertrouwd mee 
voel kan dat juist heel fijn zijn.

HOE ONTSNAP JE AAN ALLE DRUKTE EN 
GELUID, WAAR VIND JE STILTE IN JOUW 
STAD?
Maud:  ik woon rustig tegenover het bos.
Ontspannen in de tuin of op de bank / 
mijn kamer is heerlijk!
Paul: ik woon in een dorp dus heb 
eigenlijk geen last van geluid.
Souhaila: het luisteren van muziek of 
wandelen in het bos.
Anoniem: op school word ik 
tegenwoordig echt gek van alle geluiden. 
Ik vind het moeilijk om me hiervan af te 
sluiten. Als ik thuis ben maak ik daarom 
gebruik van de stilte en geniet ik hier extra 
van. Door me soms even af te sluiten van 
bijvoorbeeld social media. Door een stukje 
te wandelen of de afgelopen uren nog 
eens over te gaan met je gedachten. Door 
vogeltjes in de tuin te gaan fotografen 
bijvoorbeeld.

WAARVAN/WAARBIJ KOM JIJ TOT RUST?
Maud: vakantie en leuke dingen doen, 
met relaxte rustige dingen om me heen 
om te doen.

  

  

Reactie van een oud-jongerenwerker:
 

 
 

 
 

Souhaila: bidden.
Anoniem:  als ik bijvoorbeeld met mijn
familie wandel in het bos, als ik creatief
bezig ben, muziek luister of met goede 
vriendinnen ben.

STILTE, WAT HEB JE ERAAN?
Maud: moment voor jezelf ‘opladen’ 
nadenken over het leven.
Paul: het kan de brein focussen. Muziek 
kan vaak dezelfde focus brengen maar het 
kan je ook juist afleiden.
Souhaila: zie vraag 1.
Anoniem: ontspanning, nadenken. Soms 
heb je even een stop nodig om na te 
denken en tot realisatie te komen.
De stilte en rust gaven me de tijd om 
gewoon echt even bij mezelf na te gaan 
hoe gelukkig ik eigenlijk ben, maar ook 
om bepaalde heftige dingen te verwerken 
waar ik nooit echt de tijd voor nam. 
Wat ik mee naar huis heb genomen is het 
feit dat alles af en toe wel even stil mag 
staan. 
Even niemand om je heen, geen stress en 
gewoon even nadenken vond ik heel fijn.
Ik heb geleerd hoe waardevol bewuste 
stilte kan zijn. (..) dat wil ik ook zeker 
vasthouden. Ik wil elke avond voor ik ga 
slapen even een kwartier stil zijn om na te 
gaan hoe mijn dag verlopen is…. Ik denk 
echt dat dit iets kan toevoegen…
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STUDIEDAG DON BOSCO VORMING & 

ANIMATIE

IN GESPREK MET DON BOSCO

Zaterdag 26 januari 2019 is er van 
09.45 tot 16.00 uur een studiedag in 
Oud-Heverlee. Deelname € 25,- 
inclusief maaltijd en koffie.
INHOUD

Voor Don Bosco was religieuze 
ontwikkeling een wezenlijk deel van 
zijn opvoedingswerk. Kan je in deze 
multiculturele context de religieuze 
ontwikkeling van jongeren stimuleren? 
Hoe doe je dat? Hebben jongeren daar 
behoefte aan? In deze studiedag buigen 
inleider en deelnemers zich over deze 
boeiende vragen.
DOELGROEP 

Iedereen is van harte welkom: 
leerkrachten, opvoeders, salesianen, 
zusters van Don Bosco, medewerk(st)- 
ers vrijwilligsters van Don Bosco, oud-
leerlingen, ouders en sympathisanten.
Meer info over het programma: 
www.donboscovorming-animatie.be

DON BOSCO FEEST NEDERLAND IN 

ASSEL

Zondagmiddag 10 februari 2019 is er 
weer een geweldig feest in Assel voor 
iedereen die betrokken is bij de
Don Boscowerken in Nederland. 
Uiteraard is er weer wat lekkers te 
eten en te drinken wat zo kenmerkend 
is voor Don Bosco’s gastvrijheid. We 
zien uit naar het Don Bosco feest, want 
natuurlijk staan ontmoeting, gezelligheid 
en verbondenheid ook dit jaar weer 
centraal in de kampschuur in Assel. Je 
bent van harte uitgenodigd en welkom. 

Tijd: 14.00 – 16.30 uur, inloop vanaf 
13.30 uur. Locatie: Kampschuur van 
Assel Don Bosco Centrum, 
Pomphulweg 104, Hoog Soeren/Assel
Aanmelding: per mail via
donboscowerken@donbosco.nl of 
telefonisch 055-5191535.

DON BOSCO FEEST IN AMSTERDAM

Donderdag 31 januari 2019 om 
19.00 uur Don Bosco Feest in Parochie, 
De Vier Evangelisten, Osdorper Ban 
130, 1069 ZR Amsterdam, Nieuw-West. 
Misviering met aansluitend een receptie 
voor alle aanwezigen.
Zaterdag 2 februari 2019 van 
14.00 - 20.00 uur is er een Familiedag 
in de Parochie, De Vier Evangelisten, 
Osdorper Ban 130, 1069 ZR  
Amsterdam, Nieuw-West.
www.devierevangelistenamsterdam.nl

VERZAMELD/AGENDA 

KLOOSTERFESTIVAL 2019

De 2e editie van het Kloosterfestival vindt 
van 22 – 25 augustus 2019 plaats in Nieuw 
Sion, Diepenveen. www.jongerenklooster.nl/
kloosterfestival

GESLAAGDE REÜNIE OUD-LEERLINGEN 

DON RUA

Zaterdag 27 oktober was in Assel de reünie van 
de oud-leerlingenbond Don Rua.

HERDENKING OVERLEDEN 

NEDERLANDSE SALESIANEN

Zondag 25 november was in de Petrus en 
Pauluskerk in Soest de herdenking van de 
overleden salesianen.

DON BOSCO FEEST RIJSWIJK

Zaterdag 26 januari 2019, van 
12.00 - 16.00 uur, wordt het 
Don Bosco feest in Rijswijk gevierd.

7 tot 13 april 2019 
Voor wie? jongeren (16 – 26 jaar) die 
een link hebben met Don Bosco via 
school, scouting of.... Voor iedereen die 
geïnteresseerd is in het leven en de 
bezieling van Don Bosco opnieuw een 
inspirerende reis naar Turijn, Becchi en 
Chieri. De plaatsen waar Don Bosco 
werd geboren, opgroeide, leefde, 
werkte en zijn jeugdwerk ontwikkelde. 
Het programma bestaat uit diverse 
rondleidingen en er is uiteraard ruimte 
voor uitwisseling en plezier.
Waar: Castelnuovo Don Bosco, Turijn, 
Italië. Vertrek op zondagavond 7 april, 
terug op zaterdagmiddag 13 april 2019
Met de bus. De reis en accommodatie is 
echt gericht op jongeren, reizen 
’s nachts, slapen in slaapzalen, 
verplaatsen te voet enz.
Deelname: € 390,-

Meer info en aanmelden: 
koen.timmermans@donbosco.be
www.jeugddienstdonbosco.be

Don Bosco 
Kalender 2019

FILMPROJECT ‘OPEN VIZIER’ 
DON BOSCO STRAATVISIE
Op 28 november was in Cinetol in Amsterdam 
de feestelijke première van Open Vizier, het 
filmproject van Don Bosco Straatvisie. Via 
prachtige filmportretten heeft Straatvisie het 
leven van een aantal streetwise jongeren 
op hun weg naar zelfstandigheid in beeld 
gebracht. Weg uit de maatschappelijke 
opvang, weg van een verleden, op zoek 
zijn naar de waarde van hun verhaal uit hun 
dossier. Voor veel jong volwassenen, die 
hun jeugd hebben doorgebracht binnen het 
jeugdzorgsysteem, symboliseert de stapel 
dossiers hun geschiedenis. Maar ben jij het 
verhaal uit je dossiers? En welk verhaal wil je 
vertellen als je dossier is gesloten en je totaal 
zelfstandig bent.
Het werd een toffe première avond, met 
allerlei acts, rappers en een dj die er na afloop 
een groot feest van maakten.
Via crowdfunding is er voldoende geld binnen 
gehaald om dit project mogelijk te maken, alle 
gevers reuze bedankt!
www.donboscostraatvisie.nl

POSTERS NAAR AANLEIDING VAN DE SWAZILAND REIS

Dit voorjaar gingen tien jongeren van SAMEN en Straatvisie naar 
Swaziland. Samen met jongeren uit Swaziland hebben zij workshops 
gevolgd rond het thema zelfstandigheid. Wanneer ben je zelfstandig en 
wat heb je nodig om zelfstandig te zijn? Een groot gedeelte van de groep 
had ervaring in de jeugdzorg en het leven op straat. Hoe werk je na zo’n 
situatie aan een zelfstandig bestaan? Als eindresultaat heeft de groep 
twee posters gemaakt, één met tips voor jongeren en één met tips voor 
jeugdwerkers. Deze posters zijn vanaf nu te bestellen bij SAMEN. Voor in 
je klaslokaal of kantoor als geheugensteuntje, of als startpunt voor een 
gesprek over zelfstandigheid. Wil jij een poster ontvangen? Mail dan naar 
info@samen.org.

DON BOSCO GEZINSKALENDER 2019
De huiskalender bij uitstek voor vrienden 
van Don Bosco, mooi en nuttig.
Formaat 21 x 30 cm. Kosten € 5,- plus 
verzendkosten. 
Te bestellen via www.donbosco.nl/webshop

WELKOM IN DE MIDDELEEUWEN
DEEBEETJE KAMPEN 2019

Dit jaar reizen de kinderen tijdens de DeeBeetje kampen in Assel terug naar de 
Middeleeuwen.
Zin om mee te gaan op een tocht tussen de ridders, jonkvrouwen, draken, kastelen 
en koningen?

GA MEE NAAR DE ROOTS VAN 

DON BOSCO

Je bent van harte welkom, dus geef je snel op! Neem een 
kijkje op www.deebeetje.nl voor alle informatie en om je aan 
te melden.
Data en kosten:
Voorjaarsweekend 3 t/m 5 mei 2019 voor 
kinderen van 8 t/m 11 jaar; deelname € 65,-
Zomerkamp, 21 t/m 27 juli voor jongeren van 
13 t/m 16 jaar; deelname € 130,-
Zomerkamp, 28 juli t/m 3 augustus voor 
kinderen van 8 t/m 10 jaar; deelname € 130,-
Zomerkamp, 4 t/m 10 augustus voor jongeren 
van 10 t/m 13 jaar; deelname € 130,-
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 NIEUWS WERELDWIJD

De Kerstactie 2018 is voor één van de projecten voor 
straatkinderen van de salesianen in Noordoost-India, 
Don Bosco Snehalaya, Guwahati.  
 

NOORDOOST-INDIA 
Noordoost-India ligt in het meest oostelijke deel van India en 
bestaat uit acht staten. De meeste van deze noordoostelijke 
staten zijn heuvelachtig en vol met natuurlijke hulpbronnen. 
De regio heeft een gunstig klimaat, waardoor het één van de 
mooiste regio's van India is. Assam, de meest prominente 
staat van de noordoostelijke regio, ligt ten zuiden van de ooste-
lijke Himalaya langs de valleien van de Brahmaputra (de groot-
ste rivier van India) en de Barak. Het is een historische plaats, 
met ook grote natuurgebieden. Guwahati is de hoofdstad van 
Assam en de meest populaire stad van het hele noordoosten 
met 950.000 inwoners. Het is de poort naar het noordoosten 
en het commerciële centrum van de regio. Pater Herman 
Laarhuis sdb heeft zestig jaar lang in NO India gewerkt en daar 
veel gedaan op gebied van onderwijs.

DON BOSCO, SNEHALAYA (HUIS VAN LIEFDE) 
Het leven in een grote stad is onderhevig aan problemen als 
werkloosheid, uitbuiting, armoede, straatkinderen, drop-outstu-
denten en kinderarbeid. Er heerst ook veel sociale en econo-
mische ongelijkheid. Zoals zo vaak zijn de kinderen de meest 
kwetsbare groep in de maatschappij en vaak slachtoffer van 
de omstandigheden. Om hen een veilige plek te geven, een 
kindvriendelijke omgeving, hebben de salesianen van 
Don Bosco een huis geopend in de stad met de naam 
Snehalaya: huis van liefde. 
 
Snehalaya is een kindertehuis dat in 2001 door de salesia-
nen van Don Bosco opgericht is voor kwetsbare kinderen en 
jongeren: straatkinderen, weeskinderen, kinderen van arme 
alleenstaande ouders, kinderen met een beperking, seksueel 

misbruikte kinderen. Deze kinderen zijn afkomstig uit de 
sloppenwijken van Guwahati. 
Sindsdien biedt het huis van liefde onderdak, rehabilitatie, 
bescherming, beroepsopleiding, scholing, enzovoort. Omdat de 
salesianen van Don Bosco geloven dat elk kind recht heeft op 
een veilig thuis en op goed onderwijs. Sinds 2001 hebben ze 
meer dan 6000 kinderen uit de stad op weg geholpen. 
www.snehalayaghy.org

Op dit moment zijn er 200 kinderen die een warm en veilig 
thuis vinden in Don Bosco, Snehalaya, in vijf verschillende 
centra in Guwahati. Het eerste huis voor jongens werd in 
Dhirenpara opgericht en het wordt Snehalaya Boy’s Home ge-
noemd. De andere huizen zijn Auxilium Snehalaya (voor kleine 
meisjes); in Noonmati; Jyoti Snehalaya (voor oudere meisjes) in 
Beltola; ILA Snehalaya (voor kleine jongens) in Betkuchi en het 
Snehalaya centrum voor kinderrechten (voor oudere jongens) 
in Paltan Bazar.  
 
In deze centra zijn er grote uitdagingen om deze kinderen en 
jongeren een toekomst te kunnen geven omdat de kosten voor 
voeding, medische zorg, studie en opleiding en het onderhoud 
van de gebouwen sterk gestegen zijn. Ook hogere studies zijn 
duur in India; de salesianen kiezen er voor om jongeren die de 
capaciteiten hebben om te studeren of een hogere beroeps-
opleiding te volgen die kans te geven. Om zo hun talenten te 
kunnen ontplooien en een actieve bijdrage te leveren aan 
de samenleving. 
 
Met onze kerstactie willen we een steentje bijdragen voor de 
zorg voor en de opleiding van de straatkinderen in Don Bosco 
Snelahaya. De kinderen in Guwahati zien uit naar onze hulp 
want ze dromen van een beter leven en willen werken voor een 
goed diploma. Ze hebben ook recht op goed onderwijs en het 
bouwen aan een mooie toekomst, net zoals alle kinderen overal 
ter wereld. Opleiding en studies zijn een belangrijke sleutel voor 
een goede toekomst voor hunzelf en hun kinderen. 
In hun naam onze warme dank voor uw inzet en milde bijdrage 
voor deze kinderen en jongeren. 

U kunt uw bijdrage overmaken naar rekening 
NL88 INGB 0000 7140 05 
t.n.v. Stichting Don Bosco 
o.v.v. Kerstactie 2018

JUBILEUM STICHTING MUTOTO

Op 9 december van dit jaar werd in Bladel (NB) het 10-jarig bestaan gevierd van 
de Stichting Mutoto. Het woord Mtoto betekent ‘kind’ in het Swahili. Deze stich-
ting, die in Congo nauw samenwerkt met de salesianen van Don Bosco, zet zich 
in voor een duurzame verbetering van de leefomstandigheden van kansarmen, 
speciaal jongeren in die Afrikaanse staat Congo. Met projecten die zijn  
samengebracht onder de naam van Maman Marguerite (de moeder van 
Don Bosco) wordt aan deze kinderen en jongeren onderwijs en een vakopleiding 
om uiteindelijk in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. Naast financiële 
ondersteuning biedt Mutoto tegelijk mogelijkheden van daadwerkelijke inzet,  
onder meer van specialistische gezondheidszorg in Congo. Dragende kracht van 
dit missiewerk zijn de vele vrienden, bestuur en actieve medewerkers in Bladel 
en omstreken. Terecht zijn zij trots voor wat zij tezamen tot stand hebben 
gebracht. Met de missionarissen van Congo dankt hen de missieprocuur van 
Don Bosco. 

GERARD SCHOORL SDB

Missieprocurator

Meer info over dit project en de geschiedenis vindt u op: www.mutoto.nl
www.mutoto.nl/nieuwsbrieven

KASBOEK VAN DON BOSCO

In de maanden juli t/m september 2018 is 
ruim € 23.000,- ontvangen voor de 
Don Boscowerken buiten Europa.

BOLIVIA

Straatkinderproject 
van Henk Erdhuizen  242,50

CAMBODJA

Onderwijs en adoptieprojecten 
van Johan Visser                7.221,07 
      
COLOMBIA

Melaatsenzorg in Agua de Dios 405,00

CONGO

Onderwijs in Kinshasa, 
projecten van Kees Smeele              3.191,00 
         
Parochie en jeugdzorg: 
Dik Zwarthoed               8.334,08 
                 
HAÏTI

Projecten van Wim Boksebeld e.a.    3.168,24    
              
INDIA EN PAKISTAN

Projecten in verschillende provincies 600,00
Missiewerken algemeen     90,00
Straatkinderenprojecten    75,00
Overige      30,00
      
                                ________
TOTAAL IN EURO’S              23.356,89  

Hartelijk dank aan alle 
gulle gevers!
Wilt u het werk van Don 
Bosco financieel steunen? 
Dat kan door een bijdrage 

te storten op rekening NL88 INGB 0000 
714005 t.n.v. Stichting Don Bosco, De 
Wiekslag 2c, 3871 AS Hoevelaken met 
een korte vermelding van de bestemming. 

GERARD SCHOORL, sdb 
MISSIEPROCURATOR/
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Marlies Cuppen is de bevlogen drijvende kracht achter veel van de 
activiteiten bij Don Bosco Rijswijk. Ze is een energieke duizendpoot 
want zo staat ze voor de camera haar verhaal te doen, dan zie je haar 
snel in een hazenpak schieten om aan kinderen speelgoed uit te delen, 
telefonisch een moeder te woord staan die vragen heeft over de BSO, 
om tussendoor in haar kantoortje het werk achter de schermen te doen 
zoals subsidies aan te vragen en persberichten te schrijven.
Het afgelopen jaar ontving Don Bosco Rijswijk de Inspiratieprijs van het 
Kansfonds en kreeg van diverse media aandacht voor het vluchtelingen-
werk. We vroegen Marlies Cuppen naar haar beweegredenen.
door KOOS MEIJERINK

 “Vaak vragen mensen mij: ‘hoe werven jullie bij Don Bosco 
Rijswijk de vrijwilligers?’ Het antwoord is simpel: dát is de magie van 
Don Bosco Rijswijk. Dezelfde magie die mij greep in de zomer dat ik elf 
jaar werd. Het was Vakantiebos en ik deed voor het eerst mee aan het 
activiteitenprogramma van Don Bosco. Ik had er geen klap zin in en voel-
de me nieuw en alleen. Maar op dag één maakte ik direct vriendinnen. 
De begeleiding barstte van de energie en we deden hele toffe spellen. Ik 
was om, dit was een plek waar ik graag wilde zijn. En dat is nu, ruim 20 
jaar later, niet veranderd. Toen ik geen tiener meer was, werd ik 
vrijwilligster. Ik besteedde al mijn vakantiedagen aan het werken bij 
Don Bosco en zeven jaar geleden werd dat beloond. Ik werd coördinator 
jeugdwerk, een droombaan. Destijds werkte ik met een aantal 
salesianen. Zij leerden mij waar Don Bosco voor staat. Niet alleen 
door het verhaal van Don Bosco te vertellen, maar ook door het goede 
voorbeeld te geven. Doordat zij me altijd welkom lieten voelen, wist ik 
dat kinderen zich welkom hoorden te voelen. Door naar me te luisteren, 
realiseerde ik me dat we ons goed in het verhaal van een kind moeten 
verdiepen. En door mij verantwoordelijkheid te geven, leerde ik dat dit is 
wat ieder individu nodig heeft.

DE INSPIRATIE VAN 

 

“De belangrijkste levensles die Don Bosco mij heeft 
gebracht is dat de jeugd de toekomst is. Wanneer wij 
hen iets meegeven, zal dit later vruchten afwerpen. 
Elke dag moet een nieuwe dag zijn; we nemen geen 
negativiteit of irritatie van gisteren mee naar vandaag. 
Was een kind gisteren vervelend, vandaag beginnen 
we met een nieuwe kans. Luister naar ze, geef hen 
de ruimte zich te ontwikkelen. Wij kunnen daarin voor 
hen – en hun toekomst - het verschil maken. Mijn 
wens is dat ik dit, samen met mijn team, nog vele 
jaren kan doen.”

MARLIES CUPPEN

Werken met kinderen houdt je jong. Elke dag is anders. En het kost veel 
energie. Die energie haal ik uit verschillende dingen. Allereerst is mijn 
werkplek de allermooiste. Het jeugdcentrum ligt in een park. Er lopen re-
gelmatig pauwen, eenden en ganzen het gebouw in. De ooievaars heb-
ben een vast stekje en heel soms spot ik een fazant voor mijn kantoor. 
Daarnaast zijn we continu op zoek naar nieuwe uitdagingen. Zo zijn we 
vorig jaar gestart met het werken met vluchtelingen. Enorm dankbaar 

werk; zoals ze elke week de bus uit stormen met een lach 
op hun gezicht, daar doen we het voor. Tot slot heb ik een 
geweldig team vrijwilligers. Zij maken ons werk mogelijk. 
Buiten dat zij de sfeer op het centrum fantastisch maken, 
hebben ze veel talent. Komt er één met het idee voor 
een tekencursus, dan maken we dat waar. Wil iemand 
een moestuin aanleggen? Doen we! We investeren veel 
in deze mensen. Ik trakteer ze graag op lekkere koffie, 
beloon ze met een etentje en geef ze zoveel mogelijk 
persoonlijke aandacht. Het is een continu spel van geven 
en nemen. Ze komen hier graag en geven op hun beurt 
weer alle liefde aan het centrum. Oftewel: 


