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‘Don Bosco NU’ is het
driemaandelijkse contactblad
van de salesianen van Don
Bosco in Nederland. Het heeft
tot doel een breed publiek te
informeren over activiteiten
die geïnspireerd zijn door Don
Bosco. De congregatie van
de salesianen wijdt zich in
navolging van de stichter, de
Italiaanse priester Don Bosco,
aan jeugd- en jongerenzorg.
Een abonnement kun je gratis
aanvragen. Oplage: 4.000.

VALDOCCO, HEILIGE GROND
(‘TERRA SANTA’) VAN DE SALESIANEN
Turijn is momenteel in de ban van het Coronavirus. Het openbare leven ligt
gedeeltelijk lam. Kerken en scholen blijven voorlopig gesloten, maar in Valdocco
is daar weinig van te merken. Op deze plaats waar Don Bosco ooit zijn levenswerk begon, zijn 242 salesianen samen voor het 28ste Algemeen Kapittel.
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at in 1841 als een klein graankorreltje gezaaid werd, is
uitgegroeid tot een wereldwijde
organisatie, actief in 134 landen, verdeeld
in 90 salesiaanse provincies. Alle
provinciaals nemen deel aan dit Kapittel,
vergezeld door een tweede medebroeder.
Voor grote provincies kunnen dat drie
en zelfs vier medebroeders zijn. Onze
provincie ‘Nederland en Vlaanderen’ is
vertegenwoordigd door Eric Haelvoet en
ikzelf.
Een Algemeen Kapittel vindt iedere zes
jaar plaats. Deze keer duurt het zeven
weken: van 16 februari tot 4 april 2020.
De voorbije zes jaren worden grondig
geëvalueerd om uitdagingen en prioriteiten
vast te leggen voor de komende zes jaar.
De focus is deze keer het profiel van de
salesiaan voor de jongeren van vandaag en
morgen. Dit hoofdthema wordt uitgediept
in drie deelthema’s: de blijvende keuze voor
de armste jongeren, de vorming van de
salesianen, en ten slotte de samenwerking
met iedereen die bij het salesiaans project
betrokken is.
Een bijeenkomst met mensen van over de
hele wereld is behoorlijk indrukwekkend.
Je beseft dat je deel uitmaakt van een
wereldwijde beweging van mensen die
allemaal eenzelfde charisma beleven
en als religieuzen in de voetsporen
van Don Bosco het beste van zichzelf
geven voor jonge en gewone mensen,
in zoveel verschillende culturen. Je kunt

je de kleurrijke verscheidenheid van
medebroeders nauwelijks voorstellen. Je
hoort tientallen talen waar je niets van
begrijpt, en toch delen we hetzelfde geloof
en dezelfde salesiaanse stijl van hartelijkheid
en broederlijkheid.
Wat mij hier bijzonder treft, is hoeveel
kapittelleden medebroeders uit Nederland
en Vlaanderen kennen of gekend hebben
die mee aan de oorsprong liggen van de
salesiaanse aanwezigheid in hun land. Het
vervult velen met grote erkentelijkheid voor
de manier waarop onze missionarissen
het pastoraal-pedagogisch project van Don
Bosco vertaald hebben naar diverse landen
en culturen. Als we hier vertellen dat wij
nog steeds 36 missionarissen hebben in
alle continenten (12 uit Nederland en 26 uit
Vlaanderen), zijn velen onder de indruk.
Een werkweek loopt hier van zondagavond
tot zaterdagnamiddag. De pauzes zijn
momenten van ontmoeting, of om een
bezoekje te brengen aan het graf van Don
Bosco in de basiliek van Maria Hulp. Deze
voor mij heel dierbare plek is de ‘Terra
Santa’ van onze congregatie. Daar even
vertoeven, vervult mij altijd met grote
dankbaarheid. Vaak vraag ik me dan af wat
er van mijn leven zou geworden zijn als Don
Bosco nooit bestaan had. Toch een wonder
hoe zo’n man van de 19de eeuw inspirerend
was en blijft voor velen, ook bij ons in
Vlaanderen en Nederland. In een volgende
editie meer over de uitkomsten van dit
Algemeen Kapittel.

We zijn inmiddels al aan de 80e jaargang* van Don Bosco NU aangeland.
Het eerste nummer verscheen januari 1929 onder de titel ‘Salesiaansch
Tijdschrift’. In een volgende editie zullen we meer aandacht schenken aan
de historie van het blad dat - met een korte onderbreking – ons al tachtig
jaar op de hoogte houdt van de door Don Bosco geïnspireerde activiteiten in
Nederland en wereldwijd.
Pasen kenmerkt zich als een
verwachtingsvolle tijd. Enkele
jongeren uit Zoetermeer schreven
over wat Pasen voor hen betekent.
In de rubriek Werk in Uitvoering lees
je iets over de impact van het Don
Boscowerk in Utrecht op jongeren
in de afgelopen tien jaar. Het in
Deventer geplande jaarlijkse Don
Boscofeest werd vanwege storm
Ciara uitgesteld, in dit nummer lees
je de aankondiging dat het feest
nu op 14 juni gevierd gaat worden,
gecombineerd met het twintigjarig
bestaan van Don Bosco Deventer.
En zo valt er altijd wat te vieren, Don
Bosco zelf hield erg van feesten.
Voor dit jaar zijn weer tal van mooie
plannen jaar zoals het Vakantiebos in
Rijswijk en een mysterieuze editie
van de DeeBeetje vakantiekampen
in Assel.
De oud-leerlingen van Don Bosco
Leusden komen op 18 april 2020
massaal naar de laatste reünie
voor een prachtig programma. In de rubrieken NIEUWS NL en in de agenda
aandacht voor de activiteiten van de diverse Don Boscowerken in het land.
In Nederland kennen we anno 2020 veertien Don Boscostraten, op pagina
15 vind je een overzicht. Tot slot is er ‘de inspiratie van’ Bea van Doorn, in
december nam ze na elf jaar coördinatorschap afscheid van Don Bosco
Utrecht. Je ziet het, een kleurrijke en inspirerende Don Bosco NU!
* Het eerste nummer van de
‘Mededelingen der Salesianen’ verscheen
in 1928. Dat werd voorgezet als ‘Salesiaans
tijdschrift’ waarvan het eerste nummer
in januari 1929 verscheen. De directe
voorloper van Don Bosco NU is het
Salesiaans Nieuws dat voor het eerst in
1938 verscheen met een korte onderbreking
in de oorlogsjaren. Later werd het blad
omgedoopt tot Don Bosco NU'

Namens de redactie wens ik je veel leesplezier en goede Paasdagen!.
KOOS MEIJERINK

Verder wens ik alle lezers van
Don Bosco NU alvast een Zalig Pasen.

WILFRIED WAMBEKE
SDB, PROVINCIAAL
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Op de coverfoto: Vrijwilligsters van
Don Bosco Rijswijk uit Spanje,
Noorwegen, Barcelona en Nederland.
Vorige zomer werkten zij samen in de
kleutergroep van Vakantiebos en het
lukte hen alle kleintjes flink vies te
laten worden. Een vast onderdeel van
het jaarlijkse Vakantiebos is de altijd
succesvolle ‘verfdag’.
Foto: Rama Temmink

DON BOSCO BELICHT

als salesiaanse familie dat we verkondigers van
de verzoening moeten zijn met het getuigenis van
ons leven. Want waar men getuigt van gelovig-zijn
en waar jonge mensen een plaats vinden waar ze
gekend en gewaardeerd worden, kan men het leven
ook vieren en is er plaats voor vergeving.

Elk jaar zorgt de
salesiaanse familie
voor een Strenna.
Voor 2020 is dat
‘Goede christenen

Spiritualiteitsdagen
Salesianiteit,
Spiritualiteitsdagen Salesianiteit,
een
verslag
een verslag.

& eerlijke burgers’,
geïnspireerd door
de Bijbeltekst uit
Mattheus 6:10
‘laat uw koninkrijk
komen en uw wil
gedaan worden,
op aarde zoals in
de hemel.’

GOEDE CHRISTENEN EN
EERLIJKE BURGERS....
Naar jaarlijkse gewoonte was het verzamelen
geblazen voor de salesiaanse familie. Uit
de hele wereld - van vijf continenten kwamen 350 vertegenwoordigers van de 31
verschillende deelgroepen van de salesiaanse
familie bij elkaar voor de spiritualiteitsdagen
in Valdocco (Turijn), de plaats waar Don
Bosco geleefd heeft en begraven is. De
tiende opvolger van Don Bosco, don Àngel
Fernandez zet de traditie voort om een
jaarspreuk toe te lichten voor de grote Don
Boscofamilie. De algemeen overste van de
salesianen leest het leven en werk van de
stichter en haalt een uitdagende zinsnede
aan om iedereen die met jeugd en gewone
mensen begaan is, wat te provoceren. Hoe
kunnen we in deze tijd, op de plaats waar
we leven en werken dat gedachtegoed
realiseren? Hoe krijgt het concreet handen
en voeten?
Toen aan Don Bosco gevraagd werd wat het
doel was van zijn werk tussen de jongeren
van de grote stad Turijn probeerde hij het
samen te vatten in één zin. Het was een
uitdagende tijd zowel op maatschappelijk
als op kerkelijk gebied. Hij vatte het als volgt
samen ‘dat men goede christenen moest
vormen voor de Kerk en eerlijke burgers
voor de maatschappij’. Ook al doet die
opsplitsing tussen burgers en christenen
voor onze moderne oren wat vreemd aan,
zo’n jaarspreuk wordt pas uitdagend als we
ze in deze tijd vorm geven. Turijn vervangen

we door Brussel, Antwerpen, Amsterdam
of een andere stad en we houden de
jongeren voor ogen die er hier en nu leven.
Zoals paus Franciscus het uitdrukte: “God
handelt in de geschiedenis van de wereld,
in de gebeurtenissen van het leven, in
de mensen die ik ontmoet en die tot mij
spreken.”
Tijdens de spiritualiteitsdagen vertelden
mensen over hun zoektocht om aan
opvoeding en onderwijs te doen in een land
waar je niet openbaar mag getuigen van je
geloof of hoe men de hoop probeert levendig
te houden in een oratorium in Aleppo. Of
hoe het een uitdaging is om christen te zijn
in een niet-christelijke omgeving, op plaatsen
waar veel culturen, religies en overtuigingen
samenleven.
Don Bosco zag in deze uitdrukking een
soort synthese tussen een soms zoekende
gelovige die in de lange traditie staat van
de Kerk en die tegelijk burger is in een snel
evoluerende maatschappij.
De priester Don Bosco staat aan de kant van
de jongeren en tegelijk aan de kant van het
visioen van het Rijk Gods. Voor hem gaat
het er niet alleen om te zeggen wie God is,
maar vooral om te laten ervaren wat Hij doet
voor mensen. Don Bosco, de jonge priesters
en leken gaven met hun leven een nieuw
antwoord op de vragen van hun tijd en zij
wisten: als God het gezicht van de liefde
krijgt, wordt Hij herkenbaar.
Voor Don Bosco was het duidelijk: We weten

Er zijn, leven delen en jongeren hoop en toekomst
geven. Don Bosco en zijn medewerkers stonden voor
die uitdaging in een veranderende wereld, in een
Kerk die zich moest inschakelen in een nieuwe tijd. Ze
moesten een antwoord geven op nieuwe vragen en de
sprong wagen… Het is nog steeds een uitdaging!
BART DECANCQ SDB
Namens de vertegenwoordiging uit Vlaanderen
met verder Carine D’Hondt, zr. Ann Meyvisch,
Mieke Poncelet, zr. Greta Vanhumbeek

HET ALGEMEEN KAPITTEL
Don Pascual Chávez (Italië): "Er zal geen andere
manier zijn om de maatschappij te veranderen dan
door middel van onderwijs."
Vertegenwoordigers van de salesianen uit de hele
wereld verzamelden zich in Valdocco (Turijn) voor
het 28e Algemeen Kapittel dat eens in de zes jaar
plaatsvindt. Dit belangrijk salesiaans gebeuren begon
zondag 16 februari 2020 en eindigt op 4 april a.s.
Ze spreken één taal en lopen met één gevoel: de
jongeren. Het salesiaanse charisma, de kansen voor
jongeren, het geschenk van een geweldige vader, Don
Bosco, klopt in hun hart. In een interview door pater
Daniel García sdb, beantwoordt don Pascual Chávez
Villanueva, emeritus Algemeen Overste, vragen
vanuit zijn ervaring na twaalf jaar dienst aan het roer
van de congregatie en van de laatste zes jaar over de
hele wereld, over kwesties die betrekking hebben op
het leven van de salesianen.
Zijn antwoorden nodigen de salesianen uit om vanuit
een actueel perspectief naar de congregatie te kijken
‘om werkzaamheid en waarde te blijven behouden als
salesianen van Don Bosco’, en om samen te werken
en om ‘antwoorden te geven aan een veranderende
samenleving en een wereld en een kerk die van ons
een antwoord verwachten ten gunste van jongeren’.
In de zomereditie van Don Bosco NU lees je meer
over de uitkomsten van dit Algemeen Kapittel.

Dagboek
Donderdag 16 januari
Met de congresmap in de hand stappen we het theater
binnen en installeren de Wifi-code voor de simultaanvertaling. We zijn wat te laat voor de openingsshow, maar
we pikken nog de uiteenzetting mee van de algemeen
overste over de jaarspreuk (de Strenna). We zoeken de
refter met de aangeduide kleur en genieten van het
Italiaanse avondmaal. In het theater worden nadien de
verschillende aanwezige groepen voorgesteld.
Vrijdag 17 januari
Mons. Sabastià
Taltavull, salesiaan
en bisschop van
Mallorca verdiept
zich in een aantal
elementen van de
jaarspreuk. Nadien
zoekt iedereen zijn
gespreksgroep op. Er
worden ervaringen
uitgewisseld hoe
men werkt in andere
landen of continenten. Het is duidelijk: soms moet men
werken in moeilijke omstandigheden, maar spreekt men
meestal hoopvol over wat men probeert te realiseren.
Geloof vieren; de Eucharistie in de basiliek van Valdocco,
dicht bij het graf van Don Bosco. Na de gebruikelijke
siësta zijn de meesten paraat om getuigenissen te
beluisteren van initiatieven die oud-leerlingen nemen
om te werken rond burgerschap en christen-zijn. Het
getuigenis van een salesiaan en twee monitoren van het
oratorium van Aleppo maakt indruk. Hoop en toekomst
bieden voor de jonge mensen van Aleppo.
Zaterdag 18 januari
De ochtend is gevuld met getuigenissen. Men vertelt over
het werken met families, over scholen die burgerschap
hoog in het vaandel dragen, een oud-leerling getuigt hoe
hij als christen zich laat inspireren in zijn werk als rechter...
De middag zijn enkele bezoeken gepland aan plaatsen die
in het leven van Don Bosco belangrijk waren. ’s Avonds
wordt voor de nodige animatie gezorgd door groepen uit
verschillende landen.
Zondag 19 januari
Samen Eucharistie vieren in de basiliek en een groet en
gebed aan het graf van Don Bosco. Terwijl de algemeen
overste de conclusies trekt uit de voorbije dagen,
vertrekken wij richting luchthaven.

WERK IN UITVOERING

heeft mij vooral vrolijker gemaakt!
In december stond Don Bosco Spirit / U-2B Heard! met
een speciaal programma in het Oude Stadhuis van
Utrecht stil bij haar 10-jarig jubileum. Dit alles onder
leiding van dagvoorzitter Kamran Ullah.

 

Bea van Doorn (r)
met haar opvolger
Linda Zengerink

O

nder de ca. tachtig aanwezigen waren vertegenwoordigers van de gemeente, uit de
politiek, mensen van de armoedecoalitie,
buurtwerkers, jongerenwerkers en vertegenwoordigers van het Ministerie van VWS en Hans Spigt,
voorzitter Jeugdzorg Nederland. Het werd een
interactieve middag, de aanwezigen gingen onder
andere met elkaar in discussie over een aantal
kernthema’s en deden mee aan een kennisquiz.
Coördinator Bea van Doorn bij haar inleiding:
“we zetten de ervaringsdeskundigheid van onze
jongeren in, we zijn een belangenbehartiger
voor de jeugd. Bij ons werk hanteren we de vier
kernwaarden uit de Preventief Pedagogische
Aanpak van Don Bosco: gastvrijheid, verbondenheid, verantwoordelijkheid en zingeving. In die
tien jaar hebben we ruim 150 jongeren begeleid,
waaronder ook MBO-stagiairs. U-2B Heard! als
cliëntenplatform is géén eindstation maar een
tussenstation.” Wegens gezondheidsredenen was
dit de laatste officiële daad van Bea, aan het eind
van de middag droeg zij het stokje symbolisch
over aan haar opvolger Linda Zengerink.

Linda richtte zich tot Bea met een persoonlijk
dankwoordje:“Bea is een warm persoon voor
iedereen die in die tien jaar binnenkwam. Ze
heeft een groot hart voor jongeren. Ze geeft
ze op een positieve manier feedback, jongeren
zijn weg van haar”.
Bea werd met een staand ovationeel applaus
bedankt en geprezen voor ‘100% hart en passie
en het kernwoord VERTROUWEN’.
Wethouder Maarten van Ooijen,
met in zijn portefeuille o.a.
Maatschappelijke Ondersteuning, Sport en Welzijn: ik
kom er graag op bezoek, het
is een superpositieve club, dat
voelt als een warm bad. Het
is er nooit saai en het is zeker
géén eenheidsworst. Mooi dat
jongeren hun eigen ervaring
kunnen inzetten voor verbeteringen in de stad.
Hun adviezen zijn voor ons heel waardevol, ze
worden daarom steeds vaker gevraagd,
Wat heeft Don Bosco Utrecht jongeren
gebracht?
Hajar: ik heb nu een baan, ik heb ontdekt
dat kennis macht is en dat ABN (Algemeen
Beschaafd Nederlands) spreken zeker helpt
om bij overleggen serieus genomen te
worden. Dankzij U-2B Heard! heb ik mijn
persoonlijkheid ontwikkeld. Via U-2B Heard!
mag je als jongere deelnemen aan een
maatschappij die al verder is dan jij bent.
Jozsef: dankzij U-2B Heard! heb ik in het
openbaar leren spreken, leren improviseren
en grenzen en regels aangeven! Ik heb geleerd
dat ik mag zijn wie ik ben en dat ik fouten mag
maken. Ook heb ik meer inzicht gekregen in de
politieke wereld.
Malaaz: ik heb van U-2B Heard! een heleboel
geleerd. Ik ben zelfverzekerder geworden en
heb geleerd dat ik er mag zijn. Vooral ook hoe je
je mening kan uiten. Ik geef door de Don Bosco
methodiek anderen altijd een extra kans. Soms
zelfs wel een 3e of 4e kans.
Danny: voorheen gleed ik af in foute gewoontes.
Maar hier zeiden ze tegen mij: je moet fouten
maken want daar kun je van leren. Nadat ik bij

U-2B Heard! kwam ben ik mezelf gaan ontwikkelen met
computers. Ik ben hiervoor zelfs naar Utrecht verhuisd.
Na 13 jaar vrijwilligerswerk heb ik sinds 2013 mijn eigen
internetservicebedrijf opgezet.
Shanice (stagiair): ik ben dankzij U-2B Heard! veel
zelfstandiger geworden, ik was voorheen chaotischer en
was een stille muis. U-2B Heard! leert je zelfvertrouwen
ontwikkelen, ik heb ontzettend veel geleerd!
Jesse (heeft nu een baan als kok): ik heb bij U-2B Heard!
heel veel handvatten gekregen om de problemen van
toen (schulden) aan te pakken.
Sarah: ik heb geleerd dat iedereen een 2e of 3e kans
mag krijgen. En dat iedereen zijn eigen ervaringen in kan
zetten. Alles wat jij geleerd hebt kun
je gebruiken.
Illiasse: ik leer veel van de Nederlandse taal, vooral van Lia van
Ouwerkerk (vrijwilligster en ouddocente). Ook leer ik over politiek
en hoe ik mijn eigen documenten
kan schrijven. U-2B Heard! heeft
mij vooral vrolijker gemaakt.
Marvin: mijn perspectief is verbreed. U-2B Heard!
was mijn opstap naar een beter leven. Ik heb er zelfvertrouwen opgebouwd en ben mentaal zelfverzekerder.
De eigen ervaringen zijn van veel toegevoegde waarde
in plaats van theoretisch beleid. Dankzij opgedane
nieuwe inzichten ben ik een rijker mens.
Coördinator U-2B Heard! Linda Zengerink: drie jaar
geleden was ik klaar met de opleiding Maatschappelijk
Werk. Ik kwam 3,5 jaar geleden binnen als een onzeker
meisje. Het viel mij meteen op dat iedereen elkaar bij
binnenkomst een knuffel gaf. Ik heb veel geleerd
over de Don Bosco methodiek: naast iemand
gaan staan in plaats van erboven. En het is heel
fijn om af en toe een compliment of waardering
te krijgen. Want hoe vaak krijg jij een compliment?
Complimenten blijven geven brengt zoveel
positiviteit. Maar ik heb het meest geleerd van
de jongeren zelf!

U-2B Heard! werd tien jaar geleden in
opdracht van de Gemeente Utrecht opgericht
en ondergebracht bij Stichting Don Bosco
Spirit. De eerste jaren was het platform een
belangenbehartiger en vertegenwoordiger voor
zwerfjongeren in Utrecht.
Met de transitie Jeugd in 2015 is de doelgroep
breder geworden en betreft nu alle kwetsbare
jongeren in Utrecht. U-2B Heard! is een cliëntenplatform voor en door kwetsbare jongeren tussen
16 en 27 jaar die in aanraking zijn gekomen met
wooninstanties, jeugd-zorg en andere organisaties,
doordat ze bijvoorbeeld schulden hebben of
problemen in de familiekring.
De jongeren komen drie dagen per week samen,
doen onder begeleiding van de coördinatoren onderzoek naar de huidige situatie en denken na over
toekomstperspectieven. U-2B Heard! staat in goed
contact met de gemeente en diverse instellingen en
durft actuele thema’s aan te snijden.
De groep U-2B Heard! onderscheidt zich door de
actieve participatie van jongeren uit Utrecht, allen
afkomstig uit verschillende wooninstellingen en
achtergronden. Ze geven gevraagd en ongevraagd
advies aan Gemeente Utrecht, diverse woon- en
hulpverleningsinstellingen en zelfs aan verschillende
Ministeries.
Door de grote inzet en betrokkenheid van
de jongeren van U-2B Heard! is het platform
opgenomen in het beleid van de Gemeente Utrecht
onder cliëntparticipatie. Ook vertegenwoordigen ze
jongeren die aan cliëntparticipatie doen in de stad.

U-2B Heard! wil het welzijn van jongeren
in de leeftijd van 16 tot 27 jaar bevorderen
en richt zich op jongeren in kwetsbare
omstandigheden, die (tijdelijk) niet mee
kunnen doen. Ze bieden jongeren een plek
met ruimte om zichzelf te zijn, even te
ontspannen van de complexe uitdagingen
waar ze dagelijks voor staan. U-2B Heard!
stimuleert hen te leren en hun vaardigheden
te vergroten. Ze bereiden jongeren voor op
hun rol van zelfstandige, verantwoordelijke
en solidaire leden van de samenleving. Door
het vrijwilligerswerk bij U-2B Heard! doen
ze ook veel voor hun eigen persoonlijke
ontwikkeling.

VERZAMELD

College Tour ‘Don Bosco verdiept’
in Assel
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Sinds 18 november ben ik een nieuwe bewoner van Don Bosco
Assel. Na zes jaar in Amsterdam gewoond en gewerkt te hebben (zie
hierover een mooi artikel van Nicole van Soest in het vorige nummer
van Don Bosco NU) ben ik, na een tussenstop van vijf weken in
Engeland, in Assel beland.
Het leek de redactie van dit blad een aardig idee als ik in de vorm
van een column een regelmatige bijdrage zou leveren over mijn
belevenissen, ervaringen en plannen in en met Assel.
Laat me van start gaan vanuit een ervaring die niet direct in Assel ligt,
maar die ik toch aangegrepen heb om de omgeving en initiatieven uit
de omtrek te leren kennen.
Tussen Kerst en Nieuwjaar was ik te gast op het Winterkloosterfestival
in de abdij Nieuw Sion in Diepenveen. Vele jongvolwassenen kwamen
daar heen om van 27 tot 29 december zich onder te dompelen in
het kloosterleven. Er was plaats en tijd voor gebed, uitwisseling,
workshops, muziek en ontmoeting. Ik had de gelegenheid om er een
workshop te geven met het Godly Play-verhaal van de grote familie.
Godly Play is een speelse methode om geloof door te geven.
Je vertrouwt op de kracht van verhalen. Een verhaal wordt heel
sober verteld en tegelijk ondersteund met eenvoudige gebaren
en eenvoudig materiaal. Het verhaal dat ik vertelde ging over het
levensverhaal van Abraham als aartsvader van een hele grote
familie waar wij, christenen, ook toe behoren. Na het verhaal is er
tijd voor verwondering. Met een aantal vragen gaan we dieper in
op het verhaal, op zoek naar wat het voor elk van ons persoonlijk en
vandaag betekent. Dan is er een creatieve verwerking, waar men kan
schilderen, schrijven, boetseren, … Tenslotte eindigt de bijeenkomst
met een feest: we eten en drinken een kleinigheid, maar doen dit op
een dankende en feestende manier.
Heel bijzonder was mijn ervaring dat de deelnemers, allen twintigers,
helemaal meegingen in het verhaal, er als het ware ingezogen waren
en voelden hoe dit verhaal ook in hun leven ervaren werd. Op het
einde waren allen unaniem: een prachtige ervaring!
Ik hoop dat ik deze ervaring ook in Assel nog vele malen mag
meegeven aan jongeren en aan al wie op een creatieve manier op
zoek wil gaan naar God in zijn of haar leven.

In College Tour worden personen
geïnterviewd die wat te vertellen
hebben. Die met hun kennis en rijke
ervaring anderen kunnen inspireren en
richting geven.

Zaterdag 18 januari was provinciaal
Wilfried Wambeke de College Tourgast in Assel, die de toehoorders
trakteerde op een boeiend gesprek.
Hij beantwoordde alle vragen die er
onder de dertig aanwezigen leefden.
Van geschiedenisfeiten tot persoonlijke
spirituele bewogenheid en alles daar
tussenin. Met Don Bosco als centrale,
charismatische en verbindende figuur
die het voorbeeld geeft hoe jeugd en
jongeren kansen krijgen om gelukkige
mensen te zijn.
Negen spirituele talen
Gesterkt door taart en drankjes in de
pauze, onderzochten de deelnemers
daarna in welke van de negen spirituele
talen ze zichzelf herkenden. Met als
leidende vraag: wanneer gaan in jouw
geval hemel en aarde elkaar raken? En:
hoe blijf je in contact met anderen die
verschillen in hun voorkeuren?
Mensen van uiteenlopende leeftijden en
functies gingen met elkaar in gesprek
en onderzochten waar hun spirituele
vuur wordt aangewakkerd.
Het werd een geslaagde middag.
Volgend jaar is er dus zeker weer een
‘Don Bosco verdiept' bijeenkomst!
Rita Vermeltfoort, stafmedewerker
vorming

Hoog bezoek jongerencentrum Don Bosco De Maten / Apeldoorn
Onlangs werden de jongeren en jongerenwerkers van Don Bosco twee
keer verrast.Op 22 januari werd het jongerencentrum in De Maten verrast
door een bezoek van de nieuwe burgemeester Ton Heerts. Samen met de
wijkmanager kwam hij op bezoek om te kijken wat er allemaal gebeurt in
dit jongerencentrum. Ze kregen tijdens een rondleiding verteld wat er hier
allemaal gebeurt. En natuurlijk werden er nog even wat foto’s gemaakt.
Op 27 januari bracht de burgemeester een bezoek aan het Don Bosco
centrum in Zevenhuizen.

Wetenswaardigheidje:
dertien Don Bosco straten
Er zijn – voor zover bekend
– in Nederland dertien Don
Boscostraten, -lanen en een
-plantsoen in de volgende
plaatsen: Amstelveen (Don
Boscolaan), Amsterdam,
Eindhoven, Etten Leur (Don
Boscoplantsoen), Heemskerk,
Landgraaf/Lauradorp, Lisse,
Ossendrecht, Renkum
(Don Boscoweg), Rijswijk
(Don Boscolaantje), Tilburg,
Ulestraten en Venlo.
Valkenswaard kent een Don
Boscopark op de plek waar
vroeger de LTS Don Bosco
stond.

Op 13 februari kwam oud-Ajaxied en voetbalinternational Andy van der Meijde
(2e van rechts) naar het jongerencentrum om er een video op te nemen.

— Ingezonden gedicht —
The Colourful Circle on Tour
Het project The Colorful Circle van Don Bosco Deventer heeft sinds kort een
eigen bestelauto. Dankzij een geweldige donatie van Rotaract Deventer voor
het seizoen 2018/2019 was er nog wat geld over om deze mooie Opel aan te
schaffen. Hiermee is het heel handig om workshops op diverse locaties te
houden in en om Deventer. Het project komt op verzoek ook graag een keer
bij andere Don Bosco Werken in Nederland. Pprojectleider Elsa Rothengather
met haar assistenten zijn reuze blij met de prachtige aanwinst. De bestelauto
is recent gepimpt en nu rijdt deze kleurrijke en opvallende promotie-auto in
Deventer en omgeving rond om workshops te verzorgen.

TROUWE GOD
IN HET VERBORGENE VAN MIJN HART
BENT U AANWEZIG
ZOALS IN IEDER MENS
MAAR VAAK LUISTER IK NIET
EN DOE IK MIJN EIGEN WIL
HOEWEL IK WEET
DAT HET NIET UW BEDOELING IS
IK SMEEK U HEER, OPEN MIJN OREN
ZODAT IK UW STEM HOOR
MAAKT U MIJ VOL MET UW LIEFDE
DIE BERGEN KAN VERZETTEN
TOEN, NU EN ALTIJD
AMEN

DOMINIEK DERAEVE SDB

PAULIEN BAKKER, HOOGEVEEN

AANBEVOLEN ARTIKEL

Saverio

JEUGD VAN
TEGENWOORDIG
OVER PASEN

Esther: vroeger voelde Pasen voor mij als het moment
waarop de lente begon. Met mijn moeder kocht ik van
tevoren altijd een vrolijke jurk speciaal voor Pasen.
Op paasavond zong ik altijd om 17.00 uur tijdens de
kleuterviering en daarna om 19.00 uur tijdens de
gezinsviering.
Tegenwoordig vier ik Pasen toch wat minder uitgebreid
en vind ik het lastig om te begrijpen wat het precies
inhoudt. Toch wil ik het dit jaar op een nieuwe manier
aanpakken,Priscilla
zo doe ik dit jaar op mijn eigen manier mee
aan de veertig dagen tijd. En ben ik van plan om naar
verschillende vieringen te gaan tijdens Pasen en de
veertigdagentijd. Ik ben toch wat meer op zoek naar
bezinning en de betekenis van Pasen.
Maarten: als ik terugdenk aan hoe ik vroeger Pasen
gevierd heb, schiet als eerst de feestdag Palmpasen
te binnen. Persoonlijk vind ik dat een heel interessant
onderdeel van het paasfeest, omdat die dag het
contrast weergeeft tussen twee belangrijke onderdelen
die gevierd worden tijdens Pasen: het feestelijke onthaal
van Jezus in Jeruzalem, en de veroordeling van hem
door hen die hem zo feestelijk hebben begroet.

3 VRAGEN AAN...
In deze rubriek laten
we jongeren van nu
aan het woord. We
leggen hen elke keer
een aantal vragen voor.
Dit keer vroegen we
twee jongeren van de
H. Nicolaasparochie
in Zoetermeer hoe ze
denken over Pasen.

 

Esther (19 jaar, uit Zoetermeer)
werkt in een dameskleding
zaak in Zoetermeer.

Mijn Meester. Het inspiratieartikel van Rien van den Heuvel.
Stichting NIVOZ publiceert via het online ‘platform het kind’ regelmatig
zeer aansprekende artikelen in de sfeer van de ‘Don Bosco-pedagogie’.
Ook dit artikel ‘Mijn Meester’.

Pasen, wat voor herinneringen heb je er aan
en hoe beleef je Pasen nu? Wat betekent
Pasen voor jou? Betekent het een moment van
bezinning voor jou?

Tegenwoordig beleef ik Pasen wel anders dan
vroeger. Ik merk dat ik mij tegenwoordig niet
meer focus op het paasverhaal zelf, maar
op de boodschap die erin verweven zit.
Ook merk ik dat ik een link zoek tussen
het verhaal en het hedendaagse. Ik zoek
naar verschillen en overeenkomsten
tussen situaties waarin ik mijzelf laatst
heb bevonden.
Pasen betekent voor mij niet alleen
een tijd van bezinning. Bezinning is
belangrijk omdat men af en toe moet
terug kijken naar de keuzes die men
heeft gemaakt, of ze juist waren en wat
voor impact die hebben op je omgeving.
Verder is Pasen voor mij een bepaalde
periode van het jaar waarin het bijzondere paasverhaal
past. Pasen is ten slotte altijd rond het voorjaar, wat ook
de periode is dat de natuur weer begint op te leven.

 

Maarten (20 jaar, uit Zoetermeer)
is student aan de TUD
(Technische Universiteit Delft)

Wat vind je belangrijker Pasen of Kerst,
en waarom?
Esther: kerst heeft voor mij een grotere
betekenis, de maanden rondom Kerst zijn erg
donker waardoor het soms moeilijk is om het
licht te zien. Kerst geeft mij het gevoel van
licht en warmte, precies hetgeen waar ik op
dat moment naar zoek. Sinds dit jaar begin ik
Pasen wat beter te begrijpen en zie ik in wat
het inhoudt, vorig jaar had ik daar nog veel
moeite mee.
Maarten: ik vind geen van beide feesten
belangrijker. Ik vind ze wel compleet
verschillend. Kerst is voor mij meer een tijd van
samen zijn en genieten van elkaars gezelschap.
Pasen daarentegen is een wat rustiger feest
waar het niet zozeer gaat om gezelschap, maar
waarin bezinning centraal staat.

Weet je al wat je gaat doen met Pasen?
Esther: ik ben van plan om op paaszaterdag
naar de Paaswake te gaan. Op eerste paasdag
is het bij mij thuis de traditie om op bezoek te
gaan bij de familie van mijn moeder, wij eten
dan met heel de familie bij mijn oudtante.
Maarten: ik weet nog niet precies wat ik ga
doen tijdens Pasen. Dit jaar heb ik het erg
druk rondom het paasfeest. Dat is onpraktisch,
maar ik vind het toch belangrijk om ook in een
drukke periode een moment rust te nemen.

Een meester is werkelijk aanwezig: tot in alle
uithoeken vult hij de klas met zijn gemoed
'Meester Verhoeven had altijd pret in de ogen. Ogen, die nog op een
oorspronkelijke wijze keken. Zijn zintuigen waren niet verstopt. En zij keken
diep.' Vertrekkend schoolleider Rien van den Heuvel reikte een tekst van
een artikel aan, dat hem al die jaren tot steun was: zó wilde hij leraar en
schoolleider zijn. In dat artikel blikt onderwijsinspecteur Dorus Gerritse
terug op zijn eigen favoriete leraar, uit het schooljaar 1937-38! Hopeloos
gedateerd? Nee, deze tekst sprankelt van pedagogische levenslust,
iedere alinea vol lichtvoetige wijsheid en even sprekend als de dag dat het
verscheen. Als je dit voorjaar inspiratie wilt, zoek dan niet verder…
Leermeester of Meester?
Wat maakt de leermeester tot Meester? Twee hoedanigheden springen
onmiddellijk in het oog. De eerste: hij leeft. Hij leeft nog met zintuigen. Hij
ziet niet alleen wat er volgens de boeken te zien valt, maar hij kijkt met eigen
ogen, ruikt met eigen neus. Hij wordt geboeid door de wereld of door een
bepaald facet daarvan. Zijn interesse heeft hem gedreven tot studie. Wie
niet uit interesse heeft gestudeerd, maar bijvoorbeeld uitsluitend omwille
van een carrière, kan daarom ook geen leraar worden.
De tweede hoedanigheid van de Meester is diens betrokkenheid met
de leerling. Daarmee bedoel ik niet dat de man goed zijn best doet voor
zijn leerlingen; niet dat hij lange vergaderingen uitzit om tot een goed
schoolwerkplan te komen; niet dat hij ijverig nascholing volgt; niet dat hij
uitvoerige rapporten schrijft. Ik ben zelfs geneigd om te zeggen: daarmee
bedoel ik het tegendeel van dit alles. Namelijk, dat hij geest en gemoed fris
houdt om in de klas tot een werkelijk contact met zijn leerlingen te komen.
Want de Meester wordt daardoor gekenmerkt: dat hij in de klas wérkelijk
contact heeft met zijn leerlingen. Onder de blik van zijn leerlingen vond
Meester Verhoeven de schaduwen in de klas als een intrigerend iets…
voor de leerlingen. Kijkend met hun ogen, daar ter plaatse. Hij heeft het niet
‘bedacht’ door psychologisch gepieker, evenmin door kosmografieboeken
na te vlooien. Een meester ‘vindt’, onder de blik van de leerlingen. Doordat
hij ook kijkt met hun blik. Doordat hij ook leeft in hun huid.
Dit is een kort extract van het artikel ‘Mijn meester’. Oorspronkelijk gepubliceerd in JSW
in 1991 en in 2019 in het Jenaplanblad Mensenkinderen en het NIVOZ platform het kind.
Als u het hele artikel wilt lezen stuur dan een mail naar communicatie@donbosco.nl dan
sturen wij het u per mail toe.

AGENDA

Nieuws van Don Bosco Medewerkers

Vakantie-medewerkers gezocht

De volgende bijeenkomst is op zondag 19 april 2010 van 14
uur tot 17 uur, Pieter Callandlaan 196 in Amsterdam. Je bent
van harte welkom. Geef je op via: medewerkers@donbosco.nl
De laatste bijeenkomst voor de zomer is 14 juni 2020.

Don Bosco Rijswijk organiseert van 10 t/m 28 augustus
het Vakantiebos: met een dagelijks programma waar ruim
2000 kinderen aan meedoen. Om de leeftijdsgroepen te
begeleiden zoeken ze mensen met hart voor kinderen, veel
energie en leuke spel-ideeën. Interesse? Meld je aan bij
isabel@donboscorijswijk.nl.

DeeBeetjekamp 2020 en het
geheime Mysterie
In de zomer van 2020 organiseert DeeBeetje
van 19 juli t/m 8 augustus weer drie geweldige
kampweken voor kinderen van verschillende
leeftijdsgroepen in Assel.

Internationaal vrijwilligerswerk voor jongeren
Heb jij interesse in internationaal vrijwilligerswerk? Wil jij
meer weten over de achtergrond van straatkinderen en
straatjongeren? Wil jij weten tegen welke uitdagingen je
als vrijwilliger kan aanlopen? Grijp dan nu DE kans om
deze uitdaging aan te gaan. Tot en met april 2020 kun je je
nog aanmelden om voor drie maanden naar een van onze
partnerprojecten te gaan om hier vrijwilligerswerk te doen.
SAMEN heeft contact met projecten in Azië, Latijns-Amerika
en Afrika en biedt jongeren de mogelijkheid om daar voor een
periode van drie tot zes maanden als vrijwilliger of stagiaire te
werken. Je gaat dan een echte meeleef ervaring aan, waar jij
er zult zijn voor de jongeren op de projecten en je ontzettend
veel zult leren van de andere cultuur en de mensen om je
heen. Voor meer informatie en ervaringen van mensen die
zijn weg geweest check je onze site www.samen.org of
onze facebook (SAMEN) en instagram (SAMEN_db).

KLEURRIJK
DON BOSCO
FEEST

UITNODIGING
Kleurrijk Don Bosco feest
Nederland - 14 juni 2020

Durf jij het aan? Uitdagend voorjaarsweekend voor
kinderen 8 t/m 11 jaar
Voor kinderen van 8 t/m 11 jaar organiseert Don Bosco
Jeugdkampen van 24 t/m 26 april een voorjaarsweekend
met een uitdagend programma in de prachtige omgeving
van Assel, nabij Apeldoorn. Deelname kost 65 euro inclusief
overnachtingen en maaltijden. www.deebeetje.nl

ZATERDAG 18 APRIL 2020 LAATSTE REÜNIE
OUD-LEERLINGEN DON BOSCO LEUSDEN IN LEUSDEREND

Dit jaar zijn er verschillende
mysteries die opgelost
moeten worden tijdens de
DeeBeetje kampen. Ben jij
avontuurlijk, creatief, dapper,
nieuwsgierig, slim, sportief, vrolijk? Dan
kunnen we jouw hulp goed gebruiken!
In Assel dient de grote kampschuur met
slaapzalen en activiteitenruimte als uitvalsbasis. Er is volop tijd voor sportieve en
spannende spelen op de sportvelden en in
het bos. En tijd om even lekker op de bank
te chillen of op picknicktafels bij te kletsen
en nieuwe vrienden te maken.Op de website
www.deebeetje.nl staat alle informatie over de
jeugdkampen 2020 en een aanmeldformulier.
Geef je snel op!

VOLLEDIG VOLGEBOEKT!!
De opkomst is groot. Veel oud-leerlingen
hebben deze unieke kans aangegrepen om
hun oud klas- of jaargenoten te ontmoeten
op de plek waar ze jarenlang lief en leed
hebben gedeeld. In de volgende editie van
Don Bosco NU krijgt u een (foto)impressie
van deze bijzondere reünie.
Contact: oudsleusden@donbosco.nl

 Groepsfoto oudleerlingen uit 2012,
bij Don Bosco Apeldoorn

Data en kosten:
Voorjaarsweekend, 24 t/m 26 april 2020 voor
kinderen van 8 t/m 11 jaar; deelname € 65,Zomerkamp 1, 19 t/m 25 juli 2020 voor
jongeren van 13 t/m 16 jaar; deelname € 130,Zomerkamp 2, 26 juli t/m 1 augustus 2020
voor kinderen van 8 t/m 10 jaar; deelname
€ 130,Zomerkamp 3, 2 t/m 8 augustus 2020 voor
jongeren van 10 t/m 13 jaar; deelname € 130,Najaarsweekend, 16 t/m 18 oktober 2020 voor
jongeren van 15 t/m 17 jaar; deelname € 65,-

Ben jij erbij?
Zondagmiddag 14 juni 2020 vindt nu het - wegens de storm
Ciara - uitgestelde feest plaats voor iedereen die betrokken is
bij het Don Boscowerk in Nederland.
Dit jaar zijn we te gast op de nieuwe locatie van
Don Bosco Deventer, de middag is extra feestelijk vanwege
het 20-jarig bestaan van Don Bosco Deventer.
Er zal wat lekkers te eten en te drinken zijn en uiteraard staan
ontmoeting, gezelligheid en verbondenheid ook dit jaar weer
centraal. Onder het motto ‘Kleurrijk Don Bosco’ presenteert
Deventer haar succesvolle project ‘The Colourful Circle’.
Je bent van harte welkom en uitgenodigd!
Locatie: Don Bosco Deventer
(goed bereikbaar met openbaar vervoer)
Adres: Koningin Julianastraat 89, Deventer
Tijd: 14.00 – 16.30 uur.
Voor info en aanmelding:
donboscowerken@donbosco.nl
of telefoon 06 174 981 24
(bereikbaar op maandag-, woensdagen vrijdagochtend).

Doorgang genoemde activiteiten onder voorbehoud van
de ontwikkelingen rondom het coronavirus in Nederland.
Check vooraf de website donboscowerken.nl

MISSIE

‘OEUVRES
MAMAN
MARGUERITE’
De Werken van
Mama Margerita.
Een hart voor
kinderen van de
straat.

WEES AL ONZE
MISSIONARISSEN
EN ZIEKE
MEDEBROEDERS
BIDDEND NABIJ.

In Lubumbashi, de tweede grote
stad van de Democratische
Republiek Congo, worden de
werken van de salesianen ten
behoeve van de ‘kinderen van
de straat’ gecoördineerd onder
de naam van Don Bosco’s
moeder, Mama Margerita. Een
zeer toepasselijke keuze, die
naam. Don Bosco’s moeder heeft
destijds immers stevig de hand
gehad in diens activiteiten voor
hulpbehoevende jongeren. Ook zij
had een hart voor de kinderen van
de straat die bij hen aanklopten.

Zij zijn er meestal tot het eind van hun
leven gebleven en hebben er daarom
vele roerige perioden meegemaakt.
Door hun toedoen is “Don Bosco” in
Lubumbashi een begrip geworden. En
dat zal ook zo blijven, want van hun
optreden gaat aantrekkingskracht uit.
In de jaren na de onafhankelijkheid

Bij de hulpverlening aan de ‘straatkinderen’ volgt men een duidelijke
strategie. Een verkeerde opvang
in de straat zou ertoe leiden dat de
kinderen in hun situatie gaan berusten.
Kinderen moeten beseffen dat de
straat geen plaats voor hen is om op te
groeien. Een specifieke en aangepaste
aanpak van het probleem is dan ook
noodzakelijk. Daarom verdeelt men
geen voedsel of kleding op straat, maar
men is er wel aanwezig voor hen die
de straat willen verlaten. De kinderen
van de straat plukken en hen in een
opvangtehuis onderbrengen is voor
Mama Marguerite echter geen ideale
oplossing. Steeds wordt gestreefd
naar een mogelijke re-integratie in de
familie. De knelpunten in de ouderkindrelatie worden opgespoord en
ouders en kind worden zoveel mogelijk
gesteund bij hun herenigingsproces.
Ook de vorming van de jongeren is
een punt van sterke aandacht, want die
blijkt vaak een doorslaggevende factor
te zijn in het re-integratieproces.

D

e nood van de jeugd in Lubumbashi komt ook sterk overeen
met die van de stad Turijn in
Don Bosco’s tijd. Verschil is wel dat
men er hier alles in veel grotere mate
aantreft: het gaat in deze Afrikaanse
miljoenenstad om duizenden kinderen
en jongeren, in een land dat tot de
armste van de wereld wordt gerekend.
De nood is beslist ook veel ernstiger,
de oorzaken veelvuldiger, de bevolking
wordt reeds jarenlang geteisterd door
etnische spanningen, oorlogen, plunderingen, economische malaise, armoede
en werkloosheid. De familiestructuur is
er sterk aangetast, kinderen komen in
veel opzichten tekort en worden door
vele gevaren bedreigd. Vaak komen
ze letterlijk ‘op straat te staan’ met alle
kwalijke gevolgen daarvan.
De salesianen van Don Bosco zijn
talrijk aanwezig in en rond Lubumbashi.
Reeds in het jaar 1911, toen men nog
sprak van Belgisch Congo en de bouw
van Elisabethville - het huidige Lubumbashi - nog maar juist was begonnen,
werden vanuit België salesianen als
missionarissen naar Afrika uitgezonden.
Zij kregen toen deze stad en de wijde
omgeving als missiegebied aangewezen. De volgelingen van Don Bosco
hebben er groots werk verricht, vooral
op gebied van evangelisatie, pastoraal
en onderwijs.
Tal van salesianen uit België en
Nederland hebben zich in de loop
van jaren met hart en ziel voor
Congo ingezet.

worden dan ook voornamelijk verricht
door volgelingen van Don Bosco uit de
directe omgeving en die goed bekend
zijn met de situatie van de hulpbehoevende jeugd. De Vlaamse pater Eric
Meert is als missionaris onder hen
werkzaam en inmiddels is ook hij zeer
goed met de situatie bekend want hij
werkt er nu al bijna 45 jaar.

 

Eric Meert, salesiaan van Don Bosco, met een aantal
straatkinderen in Lubumbashi, die de Katanga Award
vasthouden. Dat is een belangrijke prijs in het Afrikaanse
land Congo die hij in 2018 kreeg voor zijn project
Bakanja Ville met straatkinderen. De uitreiking van de
prijs werd integraal uitgezonden op de Congolese tv.

(1960) hebben zich veel jonge Congolezen bij Don Bosco aangesloten. De
beide congregaties van de Salesianen
en de Zusters van Don Bosco tellen
nu tezamen ruim 300 leden en een
twintigtal missionarissen. De leiding is
dan ook vrijwel geheel in handen van
Congolese leden. Met de medewerkers
en oud-leerlingen is de Salesiaanse
Familie talrijk aanwezig.
De Werken van Mama Marguerite

Er is dus sprake van structurele ondersteuning en duurzame ontwikkeling.
De verschillende onderdelen van het
project vormen één geheel:
#‘Bakanja Ville’ is gericht op het actief
opsporen en uitnodigen van de naar
schatting 3000 straatkinderen in de
stad.
#‘Bakanja Centre’ biedt ondersteuning
aan jongeren die op de uitnodiging
ingaan.
#‘Magone’ vormt het derde niveau.
Hier wordt aan jongeren, afhankelijk
van hun mogelijkheden, een bescheiden beroepsopleiding geboden met
mogelijkheden om naar een officiële
beroepsschool over te gaan.

Opbrengst Kerstactie 2019
De Kerstactie 2019 waarvoor
wij in het decembernummer
van Don Bosco NU uw aandacht
vroegen heeft 560 euro
opgebracht. Een mooi bedrag
bestemd voor een project
voor onderwijs aan straatarme
kinderen in de stad Battambang,
Cambodja, van de Stichting
Sawasdee. Die stichting doet
al lange tijd heel goed werk
voor het werk van Don Bosco in
Cambodja om de initiatieven van
pater Johan Visser sdb verder
uit te bouwen en op gang te
houden. www.sawasdee.nl
Alle gevers namens de
straatkinderen in Battambang
hartelijk bedankt!!

Voor meisjes wordt vooral met gezinsvervangende tehuizen gewerkt. Een
moeder die een aantal meisjes bij zich
opneemt en begeleidt in hun schoolbezoek en de sociale integratie in de wijk.
De Werken van Mama Marguerite
bieden een aangepast vormingsprogramma aan ongeveer 1000
jongeren in veertien centra. Bij het
werk zijn ca. 120 medewerk(st)
ers – opvoeders, sociaal assistenten,
leerkrachten, enz. – betrokken. Het zal
duidelijk zijn dat voor dit werk veel geld
nodig is. Gelukkig zijn er particulieren,
bedrijven, organisaties en overheden
die erachter staan en de projecten
ondersteunen, maar financiële steun uit
onze kringen blijft noodzakelijk. Gaarne
zullen wij ‘Mama Marguerite’ gaan
vermelden in het Kasboek van Don
Bosco.
GERARD SCHOORL SDB
MISSIEPROCURATOR

KASBOEK VAN DON BOSCO
In de maanden oktober t/m december
2019 is ruim € 24.000,- ontvangen voor
de Don Boscowerken buiten Europa.
BOLIVIA
Straatkinderproject
van Henk Erdhuizen
300,00
CAMBODJA
Onderwijs en adoptieprojecten
van Johan Visser
4.404,08
COLOMBIA
Melaatsenzorg in Agua de Dios
540,00
CONGO
Onderwijs in Kinshasa,
projecten van Kees Smeele
3.930,00
Parochie en jeugdzorg:
Dik Zwarthoed
6.313,62
RWANDA
Onderwijsprojecten
Gatenga en Muhazi
500,00
HAÏTI
Projecten van
Wim Boksebeld e.a.
4.625,25
Overige projecten
1.500,00
INDIA EN PAKISTAN
Projecten in verschillende
provincies650,00
MISSIEWERKEN ALGEMEEN412,00
STRAATKINDERENPROJECTEN370,00
KERSTACTIE
voor onderwijs in Cambodja
560,00
_________
Totaal in euro’s 
24.104,95

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 7140 05
t.n.v. Stichting Don Bosco,
De Wiekslag 2c, 3871 AS Hoevelaken, met
een korte vermelding van de bestemming.
GERARD SCHOORL SDB
MISSIEPROCURATORL

DE INSPIRATIE VAN

BEA VAN DOORN

HET PLEZIER MET EN VAN DE
JONGEREN GEEFT ENERGIE
Bea van Doorn was elf jaar begeleider, coördinator bij Don Bosco
Spirit / U-2B Heard! in Utrecht. Eerst als begeleider van het
toenmalige buurthuis, waar allerlei activiteiten waren zoals een
kinderkookcafé, klaverjasavonden, inloop voor jongens uit de buurt
enz. Na een half jaar kreeg ze van de gemeente de vraag of ze een
cliëntenplatform voor zwerfjongeren in Utrecht wilde opzetten. Bea
vond dit goed, onder voorwaarde dat het na de opzet zou blijven
en een activiteit van Don Bosco Spirit zou worden. En dat is gelukt!
Afgelopen december vierde U-2B Heard! het 10-jarig jubileum.

  Bea beschildert de stoelen van het vliegtuig dat nu in het meditatiebos in Assel hangt.

H

et is wonderlijk hoe ik bij Don
Bosco terecht ben gekomen.
Ik ben mijn hele leven al een
workaholic, wat ik ook deed, ik ging er
helemaal voor. Zo heb ik jarenlang bij
tal van bedrijven gewerkt. Een kennis
heb ik tijdelijk onderdak geboden toen
ze dat nodig had. Toen ze vertrok kreeg
ik als dank een week vakantie met
een schilderclub van de school waar
zij werkte. In die week werd door haar
en haar collega’s op mij in gepraat
om te komen solliciteren als facilitair
manager. Zo ging ik daar aan de slag.
Ik vond het contact met de leerlingen
fantastisch en heb een ontzettend
leuke tijd gehad. Helaas werd ik voor de
derde keer getroffen door borstkanker.
Omdat mijn herstel te lang duurde werd
mijn contract niet verlengd wat ik heel
jammer vond.

Na mijn revalidatie zag ik een kleine
advertentie in de Volkskrant van Don
Bosco Spirit, waarop ik dacht: dit is
het. Na een telefoontje met Jurja
Steenmeijer, de toenmalige coördinator,
solliciteerde ik. Maar ik werd afgewezen
omdat ik uit het bedrijfsleven kwam en
geen opleiding als jongerenwerker had.
Maar ik wilde wel héél graag, dus belde
ik en heb toen gezegd dat het jammer
was voor Don Bosco, omdat ik mezelf
het beste vond voor die baan. Na een
paar weken werd ik gebeld en na een
middagje meegelopen op de inloop
werd ik alsnog aangenomen.
Ik ben een groot fan van de methodiek
van Don Bosco en vind het leven van
Don Bosco zeer inspirerend. Mijn
oma, een echte katholieke dame, zit
op haar wolkje vast gelukkig te zijn dat

ik bij deze organisatie mocht werken.
Het mooie is dat in de gesprekken
van de jongeren van U-2B Heard!
met wethouders, raadsleden en zelfs
ministers Don Bosco altijd ter sprake
komt en ze ook heel duidelijk willen dat
ze met deze methodiek werken.
Doordat ik in de afgelopen periode
helaas voor de vierde keer borstkanker
kreeg en daar niet meer helemaal van
zal herstellen heb ik moeten besluiten
dat het voor mij beter is om te stoppen
met werken. Mijn lijf trekt het niet meer.
Op dit moment gaat het redelijk met
me, ik ben erg zoekende naar de balans
met revalideren en rust nemen. In april
heb ik weer een controle, dus dat zal
weer spannend worden. Gelukkig heb
ik een goede opvolger waar ik veel
vertrouwen in heb.
Ondanks de tien jaar van U-2B Heard!
waarin we hard gewerkt hebben
aan heel veel onderwerpen, zoals
dakloosheid, schulden en discriminatie
bij jongeren, moet er nog heel veel
gebeuren. Wat mij de laatste tijd is
opgevallen is dat we zaken tien jaar
geleden al op de agenda hadden gezet.
Bijvoorbeeld: de bejegening vanuit Werk
en Inkomen, daar is nog steeds niet
heel veel in veranderd, maar we blijven
hoop houden.
De ‘Klodderclub’ bestaat nog steeds en
de laatste jaren is onze schilderweek
in Assel Don Bosco Centrum. Jullie
kunnen er verschillende kunstwerken
van mijn hand zien o.a. in de huiskamer
en in het meditatiebos.
Ik heb bij Don Bosco de leukste
baan ooit gehad. Op de achtergrond
blijf ik als vrijwilliger nog betrokken
en ga mee met het U-2B Heard!
weekend en met de Turijnreis. Het
plezier met en van de jongeren geeft
energie en het is heerlijk om op een
belangrijke bijeenkomst te zien dat
de professionals onder de indruk zijn
van onze jongeren.

