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De leefomstandigheden van de inheemse
volkeren in Brazilië worden steeds
erbarmelijker, onder meer als gevolg van
ongecontroleerde ontbossing. Door zijn
aanhoudende strijd kon Raoni heel wat
gebieden laten beschermen, maar een nieuwe
generatie wereldleiders (van wie velen zich
afvragen hoe ze in godsnaam verkozen raakten)
ontkennen dat er ook maar iets aan de hand
zou zijn met ons klimaat. Sinds het recente
aantreden van de uiterst-rechtse president
Bolsonaro is de ontbossing in Brazilië massaal
toegenomen.
Jonge mensen wereldwijd maken zich terecht
zorgen over de gezondheid van onze planeet.
Ze zeggen het zo: “Een mens die geen respect
heeft, is een ramp voor onze planeet en hij
begrijpt niet welk immens geschenk ons ter
beschikking staat,” “Het is jammer genoeg
waar dat het percentage van onverschilligheid
hoog blijft, maar dat wil niet zeggen dat je
niet het verschil kunt maken,” “We moeten
goed nadenken waar we op inzetten, maar de
verandering zal op gang moeten komen door
de kleine acties van elke dag,”
“Als wij onze dagelijkse gewoontes niet
bijsturen, als niet ieder van ons zich bewust is
van de hoogdringendheid van de verandering,
zullen de politiek en de industrie weinig actie
ondernemen om in te grijpen.”

Deze jonge mensen komen op straat
om hun bezorgdheid te uiten. Ze willen
ons doen nadenken over de immense
verantwoordelijkheid die we met z’n allen
dragen voor de toekomst van de planeet. Als
we niet bereid zijn onze levensstijl bij te sturen
en bewuster om te gaan met Moeder Natuur,
zullen het vooral de jongere generaties zijn
die later de rekening gepresenteerd krijgen.
Het is dan ook goed dat jonge mensen hier
een breekpunt van maken en de samenleving
oproepen tot actie. Het zou niet salesiaans zijn
meewarig te doen over wat jonge mensen
wakker houdt. Don Bosco zelf zou zeker niet
nagelaten hebben om hen aan te moedigen
en met hen in gesprek te gaan over haalbare
actiepunten in het jongerenwerk.
Wie alvast een belangrijk standpunt innam, is
paus Franciscus met zijn ‘groene’ encycliek
Laudato Si (2015). Hij koppelt ecologie aan
rechtvaardigheid. Een paar citaten mogen dit
duidelijk maken: “Een echte ecologische aanpak
is altijd een sociale aanpak. Het ecologische
debat moet gaan over rechtvaardigheid en
zowel de schreeuw van de aarde als die van de
arme horen” (nr 49), of: “Een gevoel van diepe
eenheid met de rest van de natuur kan niet echt
zijn als ons hart geen tederheid, medelijden en
bezorgdheid voelt voor onze medemens. Alles
is verbonden.” (nr. 85)
Beste lezer, laten we gehoor geven aan de
dringende vraag van veel jonge mensen!

WILFRIED WAMBEKE SDB, PROVINCIAAL

Heeft u ook zo’n zin in de zomer? Met volop tijd om
te genieten van het mooie weer en de natuur. Het is
ook de tijd van de Don Bosco vakantiekampen voor
kinderen, in de agenda leest u waar en wanneer deze
plaatsvinden. In dit nummer leest u meer mooie
dingen. In de rubriek Werk in Uitvoering schenken
we aandacht aan het jeugdige kernteam van SAMEN
dat zich zo enthousiast inzet voor projecten voor
jongeren en straatkinderen.
En we besteden aandacht aan de missionarissen die
al zoveel jaren zoveel goeds doen in verre oorden
overzee. In de rubriek Jeugd van Tegenwoordig
komen jongeren aan het woord over het klimaat waar
de generatie van nu zich in heel Europa grote zorgen
over maakt. En verder in de rubrieken Agenda en
Nieuws.NL volop aandacht voor de activiteiten van
de diverse Don Bosco-werken in het land.
Tot slot is er ‘de inspiratie’ van Anita van den Berg,
vrijwilliger bij SAMEN. U ziet het: een hoopvolle en
inspirerende zomereditie van DON BOSCO NU!
De redactie wenst u een mooie zomer.
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Coverfoto: Jarno van Noort, deelnemer DeeBeetje
Jeugdkampen, zoon van bestuurslid Ina Bos. Jarno gaat
dit jaar weer mee op DeeBeetje kamp. Nu voor de tweede
zomer. Hij kijkt er weer erg naar uit. Hij is de derde generatie
die mee gaat op kamp. Zijn opa is ook altijd mee geweest.

"Ik ben Jarno en ik ben 8 jaar. Ik vind het leuk om op kamp te gaan
vanwege de spelletje. En omdat ik het heel gaaf vind om hutten te
bouwen. Kampvuur vind ik ook erg leuk. Ik vind het erg leuk om in een
stapelbed te slapen. Ik vind het zelfs leuk om de corvee te doen.
Dit jaar mag ik weer mee in de zomer. En ik heb er super veel zin in!"
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PROVINCIAAL KAPITTEL SALESIANEN
VAN VLAANDEREN EN NEDERLAND
Onze salesiaanse provincie, die Nederland en Vlaanderen omhelst, maakt deel uit van een wereldwijde
congregatie. De salesianen van Don Bosco zijn verspreid over 136 verschillende landen in alle continenten
van de wereld. Eens om de zes jaar komt een Algemeen
Kapittel samen. Deze vergadering, waar salesianen van
heel de wereld deel van uitmaken, heeft het hoogste
gezag binnen de congregatie. Het volgende Algemeen
Kapittel vindt plaats in het voorjaar van 2020 in Turijn.
Onze Algemeen Overste, don Àngel Fernández Artime, koos
als onderwerp “Welke salesianen voor de jongeren van
vandaag?”. Hij vraagt dat dit thema ook wordt voorbereid in de
verschillende Provinciale Kapittels, die wereldwijd gehouden
worden in voorbereiding op het Algemeen Kapittel. In zijn samenroepingsbrief voor het Algemeen Kapittel lezen we dat het ene
thema wordt opgedeeld in drie kernen:
1) prioriteit van de salesiaanse zending onder de
hedendaagse jongeren
2) profiel van de salesiaan voor de jongeren van vandaag
3) samen met de leken in de zending en in de vorming

Een delegatie van 34 salesianen uit Nederland en Vlaanderen
kwam van 3 tot en met 6 maart 2019 samen in Torhout (België)
voor de eerste sessie van het Provinciaal Kapittel. Tijdens deze
sessie bogen de kapittelleden zich over deze drie thema’s.
Elk thema werd eerst in verschillende gespreksgroepen
besproken met de heel duidelijke opdracht om minstens één
concrete doelstelling per deelthema te verwoorden. Tijdens deze
groepsgesprekken hielden de kapittelleden rekening met input die
ze op voorhand meekregen. Zo was er een uitgebreide enquête

waaraan honderden jongeren deelnamen. Ook was er in januari
een open denkdag, waar heel wat leden van de salesiaanse
familie hun inbreng hadden.
De voorstellen die uit de verschillende groepsgesprekken
kwamen, werden besproken in de plenaire vergadering, waarna
ze opnieuw opgenomen en verfijnd werden in de oorspronkelijke
gespreksgroep. Aan het einde van de eerste kapittelsessie
kwamen een aantal voorstellen naar boven. Op de tweede sessie
van het kapittel, op woensdag 1 mei, werden deze voorstellen
definitief ter stemming voorgelegd.
Aandacht voor kansarmen en geloofsverdieping
De kapittelleden kwamen over 18 besluiten tot overeenstemming.
Het is aan de provinciaal en zijn raad om deze de komende drie
jaar in praktijk te brengen. Hoewel de voorstellen heel gevarieerd
zijn, sluiten ze goed aan bij de context van onze provincie in
Nederland en Vlaanderen. Het zou in dit blad te ver leiden om
alle 18 voorstellen toe te lichten. Toch willen we graag een aantal
accenten verduidelijken. Zo kreeg de provinciaal met zijn raad de
opdracht om de wenselijkheid van een jeugd- en jongerencentrum
te onderzoeken en eventueel reeds uit te bouwen. Verder is
het ook aan de provinciaal om tegen 2022 samen met zijn raad
prioriteit te geven aan een vijftal centra waar gewerkt wordt voor
kansarmen en waar geloofsverdieping voor jongeren en gezinnen
een plaats krijgt.
Voor het leven van de salesianen zelf, legt het kapittel de nadruk
op permanente vorming van de salesiaan. Ook wordt de oproep
gedaan dat salesianen die een nieuwe benoeming krijgen, de
mogelijkheid hebben zich daar goed op voor te bereiden. In de
toekomst willen we als provincie ook verder op weg gaan met
salesiaans bewogen leken, die mee denken welke de weg
is die we als salesiaanse provincie moeten gaan. Deze zullen
samengebracht worden om van gedachten te wisselen en input
te geven aan de verantwoordelijken, zowel op provinciaal als lokaal
vlak. Verder wordt de komende jaren goed bekeken hoe leken
meer kunnen participeren aan het volgende provinciaal kapittel.
Tot slot wil het kapittel dat onze provincie op het volgend
Algemeen Kapittel een voorstel indient om een afdeling voor de
leken op te richten. Op die manier willen we dat onze congregatie
het belang van samenwerken met leken ook zichtbaar maakt in
haar structuur.
Het spreekt voor zich dat we als salesianen de komende jaren in
gesprek blijven gaan met jongeren en met de mensen die met
ons verbonden zijn. We zijn alvast blij en dankbaar dat velen in
Nederland en Vlaanderen Don Bosco mee gestalte willen geven.
Dieter Verpoest sdb

DON BOSCO BELICHT

DOORSTART DON BOSCO
MEDEWERKERS
Het heeft lang geduurd en veel avonden gekost om een
nieuwe vorm en perspectief aan Don Bosco medewerkers
in Nederland te geven. Dankzij de steun van de provinciaal,
de salesianen van Amsterdam en de zeer betrokken mensen
durven we opnieuw aan de slag te gaan met de Nieuwe Don
Bosco Medewerkers in Nederland. Hieronder het resultaat van
onze bijeenkomsten en gesprekken.
Missie en visie
De medewerker van Don Bosco zet zich in om naar het
voorbeeld van Don Bosco, in navolging van Jezus en het
evangelie, voor mensen en in het bijzonder voor jongeren,
een veilige plek te creëren, waar men zich thuis voelt en
geborgenheid ervaart.

Missie en visie
Nieuwe Don Bosco
medewerkers

Mei 2019

De medewerker van Don Bosco
engageert zich
Engagement heeft te maken met inzet,
verbondenheid met de groepen in de salesiaanse
familie en vraagt een blijvende betrokkenheid.

Naar het voorbeeld van Don Bosco
De spiritualiteit van Don Bosco houdt een levenswijze
en methode in om op een preventieve manier, in hartelijkheid
en geloof, jongeren een doel te geven in hun leven. Reisgenoot
te zijn op hun levensweg.
In navolging van Jezus en het evangelie
Naar het voorbeeld en de boodschap van Jezus opkomen
voor de kwetsbaren in de samenleving omdat God elk mens
liefheeft.
Voor mensen en in het bijzonder voor jongeren
Don Bosco had een speciale aandacht voor jongeren, in het
bijzonder de armste en de kwetsbare onder hen.
Een veilig plek creëren, waar men zich thuis voelt en
geborgenheid ervaart
In een familiair leefklimaat waar verbondenheid ervaren wordt,
krijgt de jongere voldoende vrijheid en verantwoordelijkheid
om zich te ontwikkelen. Hierbij is zingeving een belangrijk
onderdeel. Opvoeden in vrijheid, verantwoordelijkheid,
verbondenheid en zingeving.
Wat doet een medewerker van Don Bosco?
Individueel. Een medewerker van Don Bosco beleeft de
spiritualiteit van Don Bosco in zijn dagelijks leven en is op de
hoogte van het preventief systeem van Don Bosco. Hierbij is het
geloofsaspect belangrijk maar niet leidend. Als individu probeert
hij deze spiritualiteit uit te dragen, handen en voeten te geven.

De spiritualiteit van Don Bosco uitdragen kan op
verschillende manieren:
• In leven en werken beleeft en leeft de Don Bosco medewerker
de spiritualiteit van Don Bosco. Concreet: door het handelen en
spreken geïnspireerd door het opvoedingsproject van
Don Bosco.
• De medewerkers van Don Bosco inspireren de organisaties
en parochies waarin ze actief zijn.
• Door middel van verdieping. Het bijwonen van vormingsdagen,
bezoeken van projecten, het bezoeken van avonden rondom
een thema over Don Bosco.
• Niet alleen kijken naar wat de medewerker weet, het is ook
belangrijk om te kijken naar de kwaliteiten van de medewerker
en hoe deze kwaliteiten in te zetten.
• Voor priesters en diakens is het goed om te vertellen over de
spiritualiteit van Don Bosco aan collega priesters en diakens om
Don Bosco meer bekendheid te geven.
De groep van medewerkers van Don Bosco
De medewerkers van Don Bosco inspireren organisaties en
parochies waar zij actief zijn. Het is belangrijk dat de Don Bosco
werken ondersteuning en bevestiging kunnen krijgen voor het
werk wat zij doen. Er zijn diverse projecten in Nederland (www.
donboscowerken.nl). Als Don Bosco medewerkers zijn wij een
aanvulling op de salesianen van Don Bosco.
Tot slot
Als Don Bosco medewerker dragen wij de spiritualiteit van Don
Bosco uit naar de maatschappij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren
middels artikelen in Don Bosco NU, online via de digitale
nieuwsbrief in Nederland en in België, social media, flyer en
website. Met deze manier van communiceren bereik je veel
jongeren. Want goede promotie is nodig.
Aanmelding / Contact
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor een van de
bijeenkomsten? Stuur een mail met uw vraag of aanmelding naar
een van de volgende mailadressen:
- Simon Nongrum sdb:
simon.nongrum@donbosco.be
- Ronald van Berkel, medewerker:
medewerkersdonbosconl@gmail.com
- Facebook:					
Medewerkers Don Bosco NL

UITNODIGING
Wij nodigen jou uit voor de eerste bijeenkomst
van de medewerkers van Don Bosco.
Datum: zondag 15 september, 14:00 tot 17:00 uur.
Locatie: Pieter Calandlaan 196, 1069 LA Amsterdam.
Graag vooraf aanmelden op een van de bovenstaande
mailadressen.

DON BOSCO
 Het jeugdige kernteam van SAMEN: (zittend)
van links naar rechts: Simon, Famke, Lianne,
Fanny; (staand) van links naar rechts: Sanne,
Sarah, Jan-Gert, Fenny, Remi, Florine, (Lys
ontbreekt op de foto)

Remi Goossens
(Coördinator
van SAMEN)
Ik ben geboren en
getogen Amsterdammer, 33 jaar,
coördinator van SAMEN. Afgestudeerd
Social Work (opleiding CMV). Als
derdejaars stage heb ik 6 maanden
gewerkt bij een naschoolse opvang in
Kaapstad waar ik leuke en leerzame
activiteiten organiseerde, zoals
bijvoorbeeld ‘the News paper club’.
De afgelopen jaren heb ik bij meerdere
organisaties gewerkt. Bijvoorbeeld
als begeleider en coördinator van
belangenbehartiging dak- en thuislozen
jongeren in Amsterdam. Ook heb ik
gewerkt als programmamanager voor
meisjesrechtenprojecten in verschillende landen, waaronder
Nepal en Sierra Leone. Participatie van de doelgroep is voor
mij een uitgangspunt in mijn werk. Daarom ben ik ook zo
blij met het bestuur van SAMEN, waarin de jongeren vanuit
kennis en ervaring mij adviseren op alle vlakken van SAMEN.

35 JAAR ERVARING
'SAMEN - jongeren en straatkinderen' is een stichting
die Nederlandse jongeren in contact brengt met
projecten die zich inzetten voor straatkinderen en
straatjongeren. SAMEN is in 1984 opgericht door
Harrie Kanters en heeft sindsdien meer dan 1000
jongeren in contact gebracht met projecten in Afrika,
Azië en Latijns-Amerika.
SAMEN heeft veel expertise opgebouwd in het voorbereiden
en begeleiden van jongeren en het koppelen van jongeren aan
projecten. De activiteiten van SAMEN worden georganiseerd
door één programmacoördinator en een groep van jonge
vrijwilligers die zelf allemaal naar een project zijn geweest of
een achtergrond hebben binnen internationale samenwerking.
In 2019 bestaat SAMEN 35 jaar. Op 6 oktober vieren ze dit
jubileum met een groot feest.
Het kernteam van SAMEN bestaat uit 11 mensen met een
gemiddelde leeftijd – net als van het succesteam van Ajax –
van begin twintig. De redactie vroeg hen naar hun achtergrond
en beweegredenen.

Jan-Gert Zevenbergen (penningmeester)
Ik ben 20 jaar en kom uit Delft, later Enschede,
en studeer nu politicologie in Nijmegen.
Met SAMEN ben ik nu een dikke twee jaar
geleden naar India geweest. Mijn drijfveer
voor deelname aan het SAMEN bestuur is allereerst dat ik
SAMEN een organisatie vind waar ik veel waarde aan hecht.
Mijn ervaringen op mijn reis met SAMEN hebben een grote
impact op mijn leven gehad. Daarom wil ik helpen om het voor
SAMEN mogelijk te maken om meer mensen hier en in het
buitenland een mooie betekenisvolle ervaring(en) mee te geven.
Ook zit ik bij het bestuur omdat ik denk dat er ook dingen zijn
die verbeterd kunnen worden. Ik wil mijn tijd graag investeren
om van SAMEN een nog betere organisatie te maken.

Fenny Postma (voorzitter)
In het dagelijks leven werk ik als docent CKV op
een middelbare school en maak ik als freelancer
museumprogramma's voor scholen. Naast mijn
werk vind ik het belangrijk om ook vrijwilligerswerk te doen.
Met deze gedachte ben ik in 2017 begonnen als bestuurslid bij
SAMEN. Ik vind het bijzonder om bij te dragen aan een
organisatie die voor en door jongeren is. SAMEN biedt
fantastische en levensbepalende ervaringen aan jongeren.

Lianne van Dijk
Ik ben 20 jaar en studeer cultural anthropology
and development sociology aan de VU in
Amsterdam. In 2016 ben ik via SAMEN met de
groepsreis naar India geweest en in 2017/2018
ben ik voor een half jaar naar Swaziland
geweest. Ik zit bij SAMEN in het bestuur omdat ik het heel
interessant vind om mee te denken over de toekomst van
SAMEN en verantwoord vrijwilligerswerk!

WERK IN UITVOERING

Sanne Rijpkema
Ik ben 25 jaar oud en woon in Utrecht.
Momenteel ben ik bezig met het afronden
van mijn master Orthopedagogiek aan de
Erasmus Universiteit van Rotterdam. Ik ben in
Fries-land opgegroeid en ben voor mijn studie Pedagogische
Wetenschappen naar Utrecht verhuisd. Na het behalen van
mijn bachelor ben ik in 2015 vijf maanden met SAMEN naar
het Don Bosco Navajeevan project in Bhoiguda, India, gegaan.
Samen met mijn SAMEN-maatje heb ik daar vrijwilligerswerk
gedaan en ontzettend veel geleerd. Ik heb de verdeeldheid in
de wereld van dichtbij mogen meemaken, ik ben in aanraking
gekomen met een totaal andere cultuur en ik heb Don Bosco
en SAMEN in mijn hart gesloten.
Toen ik terugkwam van mijn reis ben ik daarom ook actief
gebleven bij SAMEN. Ik ben verliefd geworden op de organisatie, waarin jongeren zich inzetten voor andere (kansarme)
jongeren in de wereld. Ik heb gezien wat de inzet van jonge
vrijwilligers kan bieden aan projecten in het buitenland, en
andersom: wat het verblijven op een dergelijk project kan
bieden aan jonge vrijwilligers uit het ‘welgestelde’ Westen. Ik
wil me graag blijven inzetten voor dit doel en hoop dat SAMEN
nog lang – in deze of misschien net een andere vorm – kan
blijven bestaan.
Famke Swinkels
Hallo! Ik ben Famke, 23 jaar oud en ik studeer
pedagogische wetenschappen aan de VU. Ik heb
SAMEN leren kennen als een enorm warme
organisatie. Ik ontmoette er verschillende lieve
leuke en sociale mensen met het hart op de juiste plek. Het is
mij een eer om daar deel van uit te mogen maken en ik zet mij
graag in voor SAMEN.
Fanny van der Vooren
Ik ben antropologie studente in Amsterdam
en ben in 2016 en 2018 met SAMEN naar
Swaziland gegaan. Eerst voor lange tijd en toen
met de groepsreis met Straatvisie. Ik werk in de
horeca en vind het heel leuk om voor SAMEN in het bestuur
dingen te doen! Het meedenken over onderwerpen waar ik
met mijn studie veel mee bezig ben vind ik heel interessant.
Om mee te kunnen kijken in hoe een organisatie werkt, en
daar zelf een (kleine) rol in te hebben, daar kan ik heel veel
van leren. SAMEN vind ik een goede organisatie met een fijne
sfeer.
Sarah Beeftink
Sinds 2014 ben ik bij SAMEN betrokken. In het
dagelijks leven sta ik voor de klas en geef ik
trainingen rondom persoonlijke ontwikkeling. Bij
SAMEN heb ik de ruimte gevonden om mezelf

te ontwikkelen. In 2015 mocht ik voor het eerst naar een
internationale training en sindsdien probeer ik de kennis die ik
op internationaal vlak leer te delen en incorporeren bij SAMEN.
In onze kerngroep zitten mensen met een passie voor SAMEN
en samen bouwen we naar een nog mooiere toekomst voor
SAMEN!
Lys van der Zeeuw
Hoi, ik ben 22 jaar en sinds heel kort zit ik bij
het bestuur van SAMEN. Zelf werk ik in de
gehandicaptenzorg als begeleider van cliënten
met een zware verstandelijke beperking. Ik ben
begonnen met dit werk nadat ik in februari terug kwam uit
Kenia. Via SAMEN ben ik hier vier maanden geweest. Toen
ik terug was heb ik meteen besloten dat ik graag bij SAMEN
betrokken wilde blijven, ik vind het een prettige organisatie
met een fijne energie. Ik heb toen eens meegekeken bij het
bestuur en de thema's die besproken worden spraken me
dusdanig aan dat ik dit graag wilde blijven doen. Ik ben dan
ook blij hier deel van uit te maken!
Florine Stauttener
Ik ben 23 jaar en woonachtig in Haarlem.
Momenteel ben ik een fulltime docent in
het basisonderwijs en haal veel energie uit
meerdere ambities. Reizen, nieuwe culturen
en achtergronden ontdekken, theater en creatief bezig zijn,
zijn hier voorbeelden van. Sinds september 2018 ben ik
bestuurslid bij SAMEN, daarvoor ben ik zelf vanuit SAMEN
naar Kenia geweest. Ik ben blij dat ik met een mooie groep
mensen mij mag inzetten voor deze organisatie. Met bewuste
ogen wil ik de medemens ondersteunen. Welke krachten
kunnen we bundelen om SAMEN sterk te maken en hoe
kunnen we vrijwilligers op de juiste manier begeleiden voor
de interessante en mooie projecten? Met de bijdragen van
iedereen in de kerngroep proberen we SAMEN te laten
groeien. En daar ben ik trots op!
In de volgende editie van Don Bosco NU zullen we aan de
hand van enkele verhalen laten zien welke impact SAMEN
heeft gehad op oud-vrijwilligers.

DON BOSCO

VERHUIZING ACHTER DE RUG
De salesiaanse gemeenschap van Amsterdam is in
mei van de Apollolaan verhuisd naar Amsterdam
Nieuw-West. De Pauluskerk en de pastorie naast
de kerk zijn hiervoor helemaal vernieuwd en
gerenoveerd.
Met de toelating van het Bisdom AmsterdamHaarlem drie jaar geleden waren de mensen van
de parochie heel enthousiast over de komst van
de salesianen, die in hun regio komen werken en
wonen.
Het heeft bij elkaar drie jaar geduurd maar nu
kunnen de salesianen te midden van de parochianen
en jongeren van Nieuw-West hun werk doen. Met
de verhuizing zullen de salesianen niet alleen
zorgdragen voor de parochies van de vijf kerken
in Nieuw-West, maar vooral actief zijn met het
opzetten van het Oratorio voor de jongeren in de
buurt.

DE OVERGANG VAN LUCASKERK
NAAR PAULUSKERK

SAMEN BOUWEN AAN
EEN NIEUWE TOEKOMST!
De overgang van Lucaskerk naar Pauluskerk begon met een
eucharistieviering in de Lucaskerk, voor de laatste keer. Veel
mensen waren gekomen om afscheid te nemen van hun
dierbare kerk. Na de dienst in de Lucaskerk gingen ze met
allen in processie naar de Pauluskerk, met pijn en hoop voor de
nieuwe toekomst. Hieronder zijn de woorden van de pastoor:
26 mei 2019 was het zover. We verhuizen naar de vernieuwde
kerk. Het is een heel ingrijpende gebeurtenis die ons met
vreugde vervult. Maar er is ook pijn om het afscheid. Een plek
verdwijnt waar velen van ons de diepste momenten van het
leven beleefd hebben, waar gevierd werd om het geluk dat
hen ten deel viel, waar gehuild en gerouwd werd om de pijn
en het lijden dat hen overkwam. De kerk was vooral de plek
waar God ontmoet werd, waar Hij ervaren werd in het vieren
van de eucharistie en de andere sacramenten. Het was de plek
waar mensen elkaar konden ontmoeten en een gemeenschap
vormden waar iedereen zich thuis mocht voelen, verwelkomd
werd als kind van God, als broer of zus… Het verhaal op deze
plek zal hier nu stoppen. De realiteit dwingt ons hiertoe: de
rede zegt ons dat het moet, misschien zelfs dat het goed is zo.
Maar ons hart voelt de pijn en vreest de leegte.
Toch is het geen definitief einde van onze gemeenschap. We
gaan naar een vernieuwde Pauluskerk. Het wordt onze kerk,
de kerk van ons allemaal. Samen zullen we bouwen aan een
sterke, hechte gemeenschap. We zullen elkaar blijven dragen
en steunen in woord en daad en in gebed.
Bij het verlaten van de Lucaskerk nemen we het Heilig
Sacrament met ons mee. Christus, aanwezig in het Brood
gaat met ons mee. Hij zal ons verder begeleiden op onze
levenstocht. Hij zegt tot ons: ‘Weest niet bang, Ik ben met
jullie, voor altijd.’ Laten we daarom hoopvol de toekomst
tegemoet gaan, erop vertrouwend dat Hij met ons meegaat
en ons – doorheen alle gebeurtenissen – de weg toont die we
samen kunnen gaan.
Pastor Dominiek Deraeve sdb
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In Amsterdam zal salesiaan Andy Jebarus,
die reeds tot deze gemeenschap behoort,
in december de fakkel overnemen van
Dominiek Deraeve. Andy is daarmee de
eerste medebroeder-missionaris (afkomstig uit
Indonesië) die het ambt van directeur opneemt
in onze provincie. Dit mag zonder twijfel gezien
worden als een teken dat jonge medebroedersmissionarissen goed integreren in onze
provincie en dat ze een onmisbare bijdrage leveren aan de toekomst
van het salesiaans charisma in Nederland en Vlaanderen.

Dominiek Deraeve, huidig directeur en pastoor
in Amsterdam, is gevraagd om in december
een nieuwe opdracht op zich te nemen in Assel.
Dominiek is na zes jaar goed vertrouwd met
de Don Bosco-wereld in Nederland en zal met
zijn salesiaanse bewogenheid ondersteuning
verlenen aan de vele mensen die betrokken
zijn bij de salesiaanse werken in Nederland.
Dit is een bewuste keuze voor een blijvende
aanwezigheid van een gemeenschap van salesianen in Assel, dat
toch de thuishaven is van de Don Bosco werken in Nederland en
waar jongeren en Don Bosco werkers graag vertoeven.
Dominiek zal vicaris worden van de gemeenschap, ter vervanging
van Theo Roelofs die het omwille van zijn leeftijd rustiger aan mag
doen. Dominiek zal de zorg opnemen voor de gemeenschap en voor
de liturgie ter plaatse en in de naburige Heilige Geestkapel. Assel
Don Bosco Centrum, waar jaarlijks veel jongeren en volwassenen
over de vloer komen, mag op hem rekenen om samen met alle
vrijwilligers een goede gastheer te zijn en een aanbod te doen voor
groepen die rekenen op het getuigenis van een salesiaan.

Luc Sermeus sdb verhuist vanuit Vlaanderen
naar de salesiaanse communiteit in Amsterdam.
Als ietwat oudere medebroeder zal Luc vooral
ondersteuning bieden en een klankbord zijn voor
de jonge medebroeders van deze gemeenschap.
Met zijn gekende talenten zal Luc als econoom
de huiselijkheid en de gastvrijheid voor de
mensen van de parochie en het jeugdwerk
garanderen.

Roadtrip Don Bosco Rijswijk naar Oostende
Eind april bezocht een groep van dertien Don Bosco werkers
jeugdcentrum de Takel in Oostende. Een mix van professionals,
Europese en Nederlands vrijwilligers besloot een roadtrip
te maken richting België en zo vertrokken ze ’s ochtends
eerst met drie auto’s, veel koffie en gezellige muziek richting
Antwerpen. Na de lunch vervolgde de reis naar Oostende,
waar Biju een heerlijk Indiaas diner verzorgde. De groep
kreeg een rondleiding door de Takel: een typisch Don Bosco
jeugdcentrum, waar de drempel laag is en de sfeer goed.
Tekeningen aan de muur, vlaggen aan de ramen, kleurrijke
schilderingen in de tuin en her en der een afbeelding van Don
Bosco. Iedereen voelde zich direct thuis. De Takel werkt met
probleemgezinnen en organiseert inloop voor lokale jongeren.
Veel van hen zijn vluchtelingen. Het werk wordt gedaan door
professionals en (Europese) vrijwilligers. De dag erna was ook
het ontbijt tot in de puntjes verzorgd. Maar de reis moest door!
De dag werd doorgebracht in Brugge en Gent. Oftewel: een
mini werkvakantie die meer voelde als een bezoekje aan onze
Don Bosco-buren!
Schuldenspreekuur Don Bosco Utrecht
Don Bosco Spirit U-2B Heard! organiseert elke maandag van
15.00 tot 16.00 uur in samenwerking met de buurtteams een
schuldenspreekuur. Jongeren zijn welkom op de locatie van
buurtteam Kanaleneiland, op de Beneluxlaan 2.
Samen met de jongeren nemen ze post door, rangschikken
brieven en bellen naar schuldeisers. Op deze manier zorgen zij
er samen met jongeren voor dat schulden inzichtelijk worden.
Voor informatie tel. 06 39125619.

DON BOSCO JEUGD VAN TEGENWOORDIG

JEUGD VAN TEGENWOORDIG
OVER HET KLIMAAT
In deze rubriek laten we jongeren van nu aan
het woord. We leggen hen elke keer een viertal
vragen voor. Dit keer vroegen we hen hoe ze
denken over het klimaat.
Jonathan van
der Maal (11)

Denk je wel eens na
over het milieu en
klimaatverandering en waar
maak je het meest
zorgen over?

JONATHAN Ja ik maak
me er wel zorgen over. Vooral dat er te veel vlees wordt
gegeten en dat overal heel veel plastic afval rondslingert.
ELINE Ja, ik maak het meest zorgen over de grote fabrieken
die heel veel uitstoten, waardoor het te warm wordt op aarde,
het ijs smelt, we overstromingen
krijgen en ons land half onder water loopt.
RAMON Soms denk ik er wel over na dat de poolkappen
smelten en dat dieren uitsterven. Dat hoor ik op het nieuws.
Maar ik maak me er geen grote zorgen over.
LYS Als ik aan het klimaat denk, denk ik aan de prachtige
natuur waar we gelukkig van mogen genieten. Maar ik denk
ook aan de keerzijde, een groot probleem voor deze generatie
en een probleem waar veel verdeeldheid over is ontstaan. Ik
ben bij veel problemen voor een gezamenlijke aanpak, samen
staan we sterk en iedereen draagt zijn steentje bij. Ik vind het
dan ook lastig dat niet iedereen hierover zo denkt, of in dit
geval, dat men zelfs denkt dat er helemaal geen probleem is.
Hier kan ik me dan ook erge zorgen over maken.
Met wie praat je erover?
JONATHAN Met mijn ouders het meest. Ook op school
hebben we het wel eens over het klimaat.
ELINE Met mijn ouders en mijn vriendinnen. Ik ben samen
met mijn vriendinnen naar de klimaatmars gegaan, omdat
we ons zorgen maken. We spreken elkaar er ook op aan als
iemand onnodig veel gebruikt van bijvoorbeeld papier. Mijn
vriendin gebruikt heel veel schriften en gebruikt de helft van
de pagina’s niet. Dat is zonde en belast het milieu onnodig.
RAMON Op school zeggen ze er soms wel wat over maar
dan houdt het op.
LYS Ik praat hier het meest over met mensen die er
hetzelfde over denken als ik, mensen die ook zien dat het

klimaatprobleem een
groot probleem is en
een probleem is dat zich
alleen maar uitbreidt en
vergroot, ook steeds
heftiger wordt en
riskanter. Soms praat ik
met mensen die geen
probleem zien of het probleem niet belangrijk vinden. Meestal
duren deze gesprekken niet lang, want hoe langer ik met hen
praat hoe meer mijn zorgen groeien. Zien die mensen dan
niet dat wij, de mensheid, de aarde aan het verwoesten zijn?
Met onze industrie, vliegverkeer, landverkeer, zeeverkeer,
vervuiling, verspilling en verwoesting?
Eline van der
Maal (13)

Wat heeft volgens jou het meest effect om het milieu te
verbeteren en klimaatverandering tegen te gaan?
JONATHAN Minder spullen kopen bij de Action, want dat is
allemaal plastic troep. En minder met het vliegtuig gaan.
ELINE Dat grote fabrieken duurzamer worden. Ze moeten
minder gaan produceren. Door met de klimaatmars mee te
doen hoopten we de regering te beïnvloeden, zodat zij daar
regels over kunnen maken. Minder produceren betekent ook
dat mensen minder spullen moeten gaan gebruiken, minder
verspilling, spullen minder vaak weggooien bijvoorbeeld.
RAMON Fabrieken kunnen iets doen aan de stoffen die ze
uitstoten. En ik vind dat auto’s meer elektrisch of op een
andere brandstof moeten gaan rijden.
Ramon
Carretero (11)

Wat doe je zelf voor
milieu?

JONATHAN Ik eet weinig
vlees en we vliegen bijna
nooit als we op vakantie
gaan.
ELINE Ik probeer zo min
mogelijk warm water te gebruiken, zoals minder vaak en
minder lang douchen en ik probeer ook minder vlees te eten.
Dat laatste is best moeilijk, want het is lekker en als je bij
anderen eet koken ze ook vaak vlees. Dat zijn kleine dingen,
maar als iedereen het doet kom je een heel eind.
RAMON Nog niet zo veel. Ik ga vaker ergens op de fiets
naartoe, waar ik vroeger met de auto naar toe ging. Mijn
vader zegt dat we op die manier wel íets kunnen doen.
LYS Als mensen aan mij vragen wat ik doe voor het milieu

vind ik die vraag moeilijk
te beantwoorden. Ik ben
een heel stuk minder
gaan vliegen, ik eet
minder vlees, probeer
mijn afval te scheiden
(hoewel dat in een
studentenhuis nog niet
zo lekker loopt). Maar het tofste wat ik gedaan heb voor het
milieu, al zeg ik het zelf, is op mijn Don Bosco project in Kenia
een milieuproject opgezet.
Wij zijn met studenten de straten gaan opruimen, letterlijk,
het vuil ligt daar overal, je kunt het zo gek niet bedenken of
het ligt daar op de straat. Voordat we met de jongeren op pad
gingen probeerden we een algemeen stukje educatie over te
brengen, wat gebeurt er met de aarde, wat doen wij daaraan
en is dit wel echt? Tijdens het opruimen ging ik veelal in
gesprek met jongeren over dit onderwerp, maar ook wel over
andere onderwerpen. Ongeveer drie maanden na terugkomst
kreeg ik een berichtje van een van de studenten, de laatste
vrijwilligers waren naarhuis gegaan. “Lys nu kan het project
niet meer door gaan, nu kunnen we de straat niet meer
opruimen.”
Lys van der
Zeeuw (22)

Als ik aan het
klimaat denk,
denk ik aan de
prachtige natuur

Miljoenen kinderen in ontwikkelingslanden moeten het stellen
zonder veilig thuis. Ze wonen in een kinderhuis, leven op
straat of krijgen thuis niet de zorg die ze verdienen. Duizenden
Nederlanders bekommeren zich om het lot van deze kinderen en
willen graag iets voor hen doen.
Daarbij stuiten ze op vragen en dilemma’s: hoe kun je kwetsbare
kinderen in ontwikkelingslanden het beste helpen? Is een
kinderhuis wel de beste oplossing of zijn er alternatieven? En
hoe kun je als vrijwilliger een positieve bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van kinderen?
Het boekje ‘Kinderen zonder thuis’ staat stil bij deze en andere
vragen. Het is een praktische gids voor iedereen die zich inzet
voor kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden. In acht korte
hoofdstukken komen de belangrijkste vragen rond de zorg voor
deze kinderen aan de orde.
Het uitgangspunt van het boek is dat elk kind het recht heeft
om op te groeien in een liefdevol gezin. De inzet van stichtingen
en vrijwilligers zou zich moeten richten op steun aan (pleeg)
gezinnen en pas in de
laatste plaats op de opvang
in kinderhuizen. De gids
vertelt hoe je dat, samen
met organisaties en
betrokkenen in landen zelf,
het beste kunt aanpakken.
In het boekje staan veel
ervaringen uit de praktijk
en hoe stichtingen
veranderen door nieuwe
inzichten. Bijvoorbeeld
van de stichting BOSCO
uit Bangalore, India. Een
jongen had jarenlang in hun
shelter home gewoond,
trouwde en werd vader van
vier kinderen. Plotseling overleed zijn vrouw. De vader bracht zijn
kinderen vervolgens naar instituten. BOSCO realiseerde zich dat
de vader niet voor zijn kinderen kon zorgen, ook al hield hij van
ze: in het tehuis had hij niet geleerd om affectie te geven.
De organisatie zag in dat tehuizen, zoals eigen shelter homes,
kinderen niet de individuele aandacht konden geven die ze nodig
hadden. BOSCO richt zich nu meer op het plaatsen van kinderen
in (pleeg)gezinnen.
Kinderen zonder ‘thuis’ is GRATIS te downloaden of te bestellen
via: www.bettercarenetwork.nl een netwerk van organisaties
die zich inzetten voor kinderen in ontwikkelingslanden zonder
adequate ouderlijke zorg.
Kinderen zonder ‘thuis’, auteur Mirjam Vossen, Uitgeverij
Wereldpodium, 54 pagina’s
 Mirjam Vossen is onderzoeker

en journalist en schrijft over
maatschappelijke onderwerpen
als armoede, migratie en de
invloed van technologie.
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Waterfestival Don Bosco Rijswijk
Zaterdag 13 juli organiseert Don
Bosco Rijswijk van 12.00 tot
16.00 uur een waterfestival. Die
dag maken kinderen kennis met
alles wat Don Bosco te bieden
heeft en krijgen de gelegenheid
de leukste en meest beroemde
vakantie- en waterspellen uit te
testen. Jong en oud kan struinen
over de rommelmarkt, meedoen met het waterparcours,
sporten en spelen of een kansje wagen op de bingo. Ook voor
de inwendige mens wordt gezorgd, er zijn verschillende hapjes
en drankjes te koop, zoals roti, wraps en ijsjes. En er is een
speciale fototentoonstelling over vrijwilligerswerk bij Don Bosco,
georganiseerd door een Europese vrijwilligster uit Hongarije. Van
harte welkom! www.donboscorijswijk.nl

Vakantiebos 2019
Wow! Wat een spetters! Dit is het team Nederlandse
begeleiders dat van 13 t/m 30 augustus het Vakantiebos in
Rijswijk dagelijks gaat neerzetten met als thema Waterbos. Na
een intensief en gezellig trainingsweekend gaan zij aan de slag
om de leukste activiteiten voor de zomer voor te bereiden. Het
programmaboekje staat inmiddels online.

Reserveer 6 oktober in agenda:

JUBILEUM SAMEN

Misschien heeft u het al gehoord, maar SAMEN bestaat 35 jaar!
Al sinds 1984 gaan er jongeren via SAMEN naar Don Bosco
projecten over de hele wereld. 35 jaar SAMEN betekent 35
jaren aan herinneringen, ervaringen en een heleboel mensen die
betrokken zijn geweest.

Foto van de groepsreis in het jaar 2000, ze gingen toen naar Kenia
en Tanzania. SAMEN-oprichter Harry Kanters sdb staat 2e van links
achteraan op de foto.

In het kader van deze bijzondere gelegenheid is er zondag 6
oktober feest in de Kampschuur in Assel, Pomphulweg 106,
Hoog-Soeren. Met én voor iedereen die ooit betrokken is
geweest bij SAMEN. Of dit nou recentelijk was of decennia
geleden. Het jubileum is van 12:00 tot 17:00 uur, inloop vanaf
11:30 uur.

MIDDELEEUWEN THEMA DEEBEETJE KAMPEN 2019
Dit jaar reizen de kinderen tijdens de DeeBeetje kampen terug naar de
Middeleeuwen. Zin om mee te gaan op een tocht tussen de ridders,
jonkvrouwen, draken, kastelen en koningen?
In Assel dient de grote kampschuur met slaapzalen en activiteitenruimte
als uitvalsbasis. Er is volop tijd voor sportieve en spannende spellen 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 en een
aanmeldformulier. Je bent van harte welkom, dus geef je snel op!
Data en kosten:
• 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,-

VERZAMELD/AGENDA

Het programma staat in het teken van SAMEN in het verleden,
het heden en de toekomst. Zo zijn er onder meer korte
presentaties van (oud-) vrijwilligers van SAMEN. De rest is
nog geheim, maar er zal genoeg ruimte zijn om bij te praten
met vrienden en kennissen, nieuwe mensen te ontmoeten,
ervaring uit te wisselen, etc. Voor een hapje en een drankje
wordt gezorgd.Mocht u SAMEN kennen en het leuk vinden
om hierbij te zijn, kijk dan op: www.samen.org waar u
zich ook kan aanmelden. Voor vragen kunt u mailen naar
jubileumsamen@gmail.com

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

Met feestelijke groetjes: de jubileumcommissie van SAMEN
(Remi Goossens, Lin Hovenga, Lianne van Dijk, Lys van der
Zeeuw, Marga Baas en Petra van Ruitenbeek).

KloosterBoerderijFestival bij Abdij Koningshoeven
(bij Tilburg) 9 – 16 augustus

Don Bosco Experience zomerkamp
Iedereen is welkom op de gezellige en afwisselende
zomerkampen van Don Bosco Experience, een onvergetelijke
ervaring! Er zijn twee leeftijdsgroepen:
- Experience Adventure is voor kinderen van 7 t/m 11 jaar.
- Experience Adventure XL is voor jongeren van 12 t/m 15 jaar.
Beide kampweken zijn van 21 t/m 27 juli 2019, deelname kost
€ 100,Het kamp is ook dit jaar weer op een boerderijlocatie. De tenten
worden opgezet op het terrein van de boerderij in de buurt van
Lelystad, Knarweg 14. Veel spellen en activiteiten zijn in de
bossen in de omgeving. Meer info en een aanmeldformulier is te
vinden op: www.donboscoexperience.nl
Groepsreis SAMEN zomer 2019
Spelenderwijs leren is het thema van de groepsreis van SAMEN
naar Makuyu en Boys Town, Kenia, van 14 juli t/m 4 augustus
2019. www.samen.org
Vooraankondiging
Van 11 t/m 16 mei 2020 wordt door Don Bosco Werken
Nederland weer een prachtige reis naar Turijn aangeboden.
Een compleet verzorgde groepsreis, met gids, naar de Roots
van Don Bosco. Prijsindicatie ca. € 350 euro.
Houd hier met je vakantieplannen alvast rekening mee.
In volgende edities volgt nadere informatie.

Het KloosterBoerderijFestival is een ontmoetings- en
inspiratieweek met een op het klooster geïnspireerd ritme
van gebed, stilte en praktisch werk. Er is veel ruimte voor
verdieping en discussie door workshops en lezingen
over thema’s als duurzaamheid, sociale gerechtigheid,
vredeswerk, gemeenschapsleven en spiritualiteit.
En ’s avonds lekker eten, muziek en kampvuurtjes!
Info: https://2019.kloosterboerderijfestival.nl
Tentoonstelling Kloosters op een keerpunt
De Nederlandse kloosters maken een duizelingwekkende verandering door. Sinds 1960 daalde het aantal
kloosterlingen van 50.000 naar minder dan 4.000.
Honderden kloostergebouwen hebben een nieuwe
bestemming gekregen of zijn afgebroken. Wat was de
betekenis van het kloosterleven in de afgelopen eeuwen?
Wie zijn de kloosterlingen van de toekomst? Het kloosterleven bevindt zich op een keerpunt. De tentoonstelling
toont de resultaten van de erfgoedprojecten en laat
tevens mensen aan het woord die aan het kloosterleven
op eigentijdse wijze invulling proberen te geven.
Voor meer Informatie en openingstijden:
www.kloostersintagatha.nl
Klooster Sint Agatha,
Kloosterlaan 24, Sint Agatha
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MENS VOOR DE MENSEN ZIJN,
HERDER ALS GOD,
TROOSTER VOOR GROOT EN KLEIN,
ZO LIEF ALS GOD
Maar liefst vijf van de twaalf Nederlandse salesianen-missionarissen vieren in de komende
maanden een jubileum. Zij sloten zich in hun jeugd bij Don Bosco aan in eigen land en
hebben een rijke ervaring in verre landen. Ieder van hen beleeft op intense wijze de tekst
van het bovenstaande lied. Graag stellen wij dit kwintet aan u voor.
Door Gerard Schoorl, missieprocurator

Arnold de Groot, sinds 1947 in China, is
75 jaar geprofest als salesiaan-coadjuteur.
Tot op hoge leeftijd was hij leraar in de
technische school “Don Bosco Hong Kong”.
Met zijn 95 jaar wordt Arnold nog altijd door
zijn oud-leerlingen op handen gedragen, figuurlijk, maar ook letterlijk want oud-leerling
Symon is daar zijn trouwe mantelzorger.
Harry van der Velden verblijft sinds 1956
in de VS. Hij viert zijn 65 jaar professie met
medebroeders in Stoney-Point bij New York
waar hij als salesiaan-coadjuteur werkzaam
was in het technisch onderwijs. Op zijn
21ste voor een verdere opleiding tot missionaris naar de VS uitgezonden, heeft Harry
zich met grote ijver en levenslust ingezet
voor jongeren in Amerika.
Johan Visser, salesiaan-priester, viert op
16 augustus zijn 65 jaar professie. Als priesterstudent werd Johan in 1956 uitgezonden
naar Thailand. In de loop van jaren heeft
hij daar talrijke scholen gebouwd, onder
meer in de steden Bangkok, Banpong en
Hua Hin. Na de val van het wrede regime
van Rode Khmer deed hij hetzelfde in het
buurland Cambodja. Onder zijn leiding is
daar het werk van Don Bosco stevig gevestigd en verspreid.
Het missiewerk van pater Johan en zijn medebroeders wordt
vanuit Nederland krachtig ondersteund door acties in de provincie
Zeeland.

Wim Boksebeld viert binnenkort in Haïti
zijn gouden priesterjubileum. Kort na zijn
wijding op 13 september 1969 in zijn geboorteplaats Raalte is hij naar Haïti uitgezonden. Als pastoor, econoom en teamleider
van de medebroeders heeft hij daar woelige
tijden doorgemaakt. Armoede, strijdgeweld, politieke onrust, natuurrampen, niets
is het volk van Haïti bespaard gebleven. Wim staat bekend als
een doorzetter en ‘voor-de-duvel-niet bang’, ook als iemand met
hart voor de jeugd. Door een ongeval in eigen huis werd hij vorig
jaar gevloerd en zag hij zich gedwongen naar Nederland over te
komen voor operaties en revalidatie. Na een lange periode van
hulpbehoevendheid en herstel kon hij in mei van dit jaar naar zijn
missie terugkeren. Met dit alles is voor Wim het vijftigste jaar van
zijn priesterschap wel een bijzonder jaar geworden. Hij zal hij nu
ongetwijfeld in Haïti als een Gouden Jubilaris worden ontvangen
en gevierd. Op onze beurt zijn wij hem dankbaar voor de wijze
waarop hij zijn missie heeft volbracht.
Nico Castelijns viert eveneens 50 jaar
priesterschap. Nico werd in 1962 uitgezonden naar Australië. Meerdere salesianen
uit Nederland emigreerden destijds naar
Australië om zich daar verder op een missiebestemming voor te bereiden. Nico werd
door de Australische oversten benoemd
in de missie van West Samoa. Salesiaan
- en ook missionaris- zijn is werken in een team. En dat vereist
beschikbaarheid. Pater Castelijns heeft dat in de jaren van zijn
priesterschap getoond. Zo is Nico op veel plaatsen als een “Goede Herder” bekend geworden. Gewijd op 27 december 1961,
verwachten wij dat onze “Gouden Herder” rond de jaarwisseling
op verlof naar ons land zal komen.

MISSIE

OPBRENGST KERSTACTIE 2018: € 3.810,Beste Weldoeners en lezers van Don Bosco NU,
Don Bosco Snehalaya, het project voor straatkinderen in de stad van Guwahati,
India is zeer dankbaar voor de giften die jullie geschonken hebben. Jullie hulp
en steun voor de straatkinderen van het project is zeer gewaardeerd en voelbaar. Veel jongeren hebben van de giften geprofiteerd en ze zijn dan ook zeer
dankbaar voor jullie teken van liefde en meeleven door jullie goedheid.
Het project heeft het geld aan verschillende noden van jongeren kunnen besteden. Zoals bijvoorbeeld voor schoolkosten en - uniformen, voeding, medische
kosten, toiletartikelen, reiskosten om naar school te gaan, onderhoud van de
jongerenruimte enzovoort.
Het project zorgt voor alles
De jongeren van het project hebben verschillende achtergronden. Zoals
gebroken en arme gezinnen, weeskinderen, semi-weeskinderen, en vooral
de kinderen die letterlijk van de straat bij Don Bosco terecht komen heeft het
project steun nodig om voor al deze kinderen te kunnen zorgen en hen op een
menselijke manier te laten opgroeien.
Jullie bijdrage en goedheid helpt het project om deze kinderen een nieuwe
toekomst te bieden. Ze zullen altijd dankbaar ook als ze jullie niet persoonlijk
kennen of ontmoeten.
Dhanyabad (dankjewel)
Groetjes van alle kinderen.
THANKS and GOD BLESS YOU.
Fr. Thadeus Kujur,
Director Snehalaya, Guwahati.

Zaterdagmiddag 27 juli wordt in
Boortmeerbeek de jaarlijkse missiefamiliedag gehouden waarbij familieleden van de
missionarissen welkom zijn.

KASBOEK VAN DON BOSCO
In de maanden oktober t/m december 2018
en januari t/m maart 2019 is bijna € 48.000,ontvangen voor de Don Boscowerken buiten
Europa.
BOLIVIA

Straatkinderproject22,50
CAMBODJA

Onderwijs en adoptieprojecten
van Johan Visser		

14.497,40

COLOMBIA

Melaatsenzorg in Agua de Dios

843,00

CONGO

Onderwijs in Kinshasa,
projecten van Kees Smeele
Parochie en jeugdzorg:
Dik Zwarthoed

1.493,00
7.327,70

HAÏTI

Projecten van Wim Boksebeld e.a. 5.098,24
INDIA EN PAKISTAN

In Memoriam Henk Baltus sdb
Op 24 april 2019 overleed op 89-jarige leeftijd salesiaan-priester Henk Baltus
in Leuven. Hij werd op 9 april 1930 geboren in Amsterdam. Als jonge bakker
ging hij werken in de keuken van een huis voor jongens die door de jeugdbescherming geplaatst werden. Na een intense zoektocht besloot hij op 33jarige leeftijd zijn verdere leven te wijden
aan de toekomst van kwetsbare jonge
mensen, maar dan als salesiaan en priester.
Hij werd op 12 september 1970 tot priester
gewijd te Oud-Heverlee. Henk heeft vele
jaren het beste van zichzelf gegeven in de
sector van de Jeugdhulp, in de Don Bosco
huizen van Vremde en Eeklo en later ook
nog in Rijswijk in Nederland. Hij was voor
velen een inspirerende persoonlijkheid.
Op 80-jarige leeftijd schreef hij: “Ik ben nog steeds blij en dankbaar dat ik
Don Bosco heb leren kennen en in zijn spoor iets voor anderen heb mogen
betekenen.” Volgens de uitdrukkelijke wens van Henk stond de uitvaartdienst
in het teken van de verrijzenis “omdat ik geloof”, zo schreef hij, “dat Jezus als
de Levende een heel grote plaats heeft gehad in mijn leven.”

Projecten in verschillende provincies13.600,00
Missie in Venezuela
500,00
Missiewerken algemeen 		
150,00
Straatkinderenprojecten605,00
Overige260,00
Kerstactie t.b.v. een project in India 3.810,00
________
TOTAAL IN EURO’S

48.206.84

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/

DE INSPIRATIE VAN

DON BOSCO

ANITA VAN DEN BERG

“VIA DON BOSCO KON IK MIJN
DROOM WAARMAKEN IN KENIA”
Anita van den Berg (25 jaar) wordt helemaal blij van het samen zijn en werken
met mensen. Ze werkt momenteel als flexer in de gehandicaptenzorg/psychiatrie/
jeugdzorg/verslavingszorg. Na haar reis naar Kenia ging ze - naast haar betaalde
baan - zelf als vrijwilliger voor SAMEN aan de slag. Eerst begon ze met het geven
van een presentatie op het straatkinderenweekend en vervolgens begeleidde ze
meerdere koppeltjes van jongeren in hun traject.

“In 2013 begonnen bij
mij de kriebels om na
school het buitenland
te gaan ontdekken“
De zoektocht begon, wat wil ik graag gaan
doen en vanuit welke intentie doe ik dit?
Via het internet startte ik mijn onderzoek
en al gauw stuitte ik op de website van
SAMEN. Hier kwam ik voor het eerst te
weten over Don Bosco.
Het verhaal over Don Bosco raakte mij
meteen. Wat ik met name mee nam uit
dit verhaal is dat waar je ook vandaan
komt, wat jouw achtergrond ook is of wie
je dan ook bent, iedereen heeft wel iets te
bieden waar hij goed in is… en dat maakt
ons samen een!
Door de warme en open houding van
SAMEN voelde ik mezelf al snel op mijn

gemak en was de keuze snel gemaakt…
Ik ga via SAMEN naar het buitenland met
als doel te gaan ondersteunen op een
van de projecten van Don Bosco! Toen ik
mezelf meer begon te verdiepen in Don
Bosco kwam ik er achter dat zijn visie
bijna naadloos bij mij aansloot.
Het inspireert mij om altijd te proberen

naar de mens achter het verhaal (het
gedrag) te kijken. Je aandacht te richten
op iemand zijn kracht en niet op zijn
tekortkoming. Echt luisteren naar elkaar
en samen een ruimte creëren waarin
iemand zichzelf mag zijn.

Ik wilde een andere cultuur ervaren,
mezelf verder gaan ontwikkelen door
mee te leven in een communiteit, maar
bovenal wilde ik iets kunnen bijdragen
voor een ander. Deze droom kon ik via
Don Bosco waarmaken in Kenia, hier
heb ik uiteindelijk zes maanden mijn
unieke bijdrage kunnen leveren en een
onbetaalbare ervaring mogen beleven!
Ik ben heel tevreden met mijn leven,

met wat ik heb en kan doen. De vele
glimlachen en het geluk dat ik in Afrika zag
en ervaarde stimuleert mij telkens weer
als ik het moeilijk heb met mijn eigen
situatie en leven. De ervaringen die ik in
Kenia bij Don Bosco Project gehad heb
helpen mij om een beter mens te zijn en
dankbaar voor wat ik heb en wat ik al heb
kunnen realiseren.
Na inmiddels al weer 5 jaar terug te zijn in
Nederland merk ik nog steeds regelmatig
dat het mij weer een stukje meer
gevormd heeft. Zo ben ik me bewuster
geworden van alles om mij heen en heb
geleerd even stil te staan en te waarderen
wat er is.”

Benieuwd naar de reiservaringen van
Anita? Lees het reisverslag over haar
tijd in Makuyu (Kenia) in 2014 via:
https://anitaberg.waarbenjij.nu

