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Vakantie: een geschenk
uit de hemel?
Door Brecht Nuyts

Wil je nieuwe dingen ontdekken?
Zwemmen in de prachtige natuur?
Alle aandacht krijgen van wie bij je
is? Of wil je uitrusten op de mooiste
plekken die — goddank — op jouw
weg liggen? Wel, ga de wereld in zoals
oermensen dat elke dag deden. Het
klinkt een beetje gek, want als we bij
iets 'oer' voegen, denken maar al te
vaak aan iets onverstandigs, en toch
dromen velen van zo’n prehistorische
vakantie … euh … leven!
In het evangelie duiken gelijkaardige
oerverhalen op over Jezus. Ook Hij
kuiert wat rond en neemt tijdens zijn
carrière opvallend vaak pauze. Pauze
werkt! Terecht maakt Hij zich niet te
pas en te onpas zorgen over wat er
allemaal kan gebeuren. Jezus staat
juist hélemaal open voor om het even
wie zijn pad kruist. Niet zomaar noemen christenen zich ‘mensen van de
weg’!

Als ik met mijn vrienden op stap ga,
verliezen we wel eens iemand uit het
oog. Nadien horen we straffe verhalen
over hun ‘wonderlijke’ terugkeer. Niet
toevallig gaan dergelijke verhalen het
langst mee, wordt er bij een frisse pint
nog steeds op teruggeblikt en heel
hard gelachen, hoe vaak we ze ook
vertellen. Ik vraag me soms af of ook
de evangelisten met net zoveel plezier
over Jezus schreven, Jezus die zo
vaak met zijn vrienden optrok en over
water liep …
De avontuurlijke geest van de Weg
steekt schril af tegen het eigentijds
verlangen om zo veel mogelijk controle te hebben over alles. De Weg
maakt je open voor wat er ook op je
afkomt. Wie de Weg goed volgt, komt
daarom als vanzelf uit bij een vakantiegevoel. Je laat los wat je hebt en
wat je nog moet doen. Zo heb je handen en ogen vrij om het leven dat voor
je ligt, te ontvangen als een geschenk
uit de hemel.
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Vakantie is voor mij ...

David Vanderwegen, pastoraal medewerker
Vakantie is een tijd waar ‘moeten’, ‘verplicht zijn om’ en ‘de overvolle
agenda’ plaats ruimt voor ‘mogen’, ‘rust’, ‘kiezen voor’, …
Vakantie is voor mij een tijd waar het gezin de centrale plaats inneemt,
genieten van de verbondenheid, de samenhorigheid. De tijd om te genieten van de kleine dingen van het leven. Samen lachen, samen delen,
samen wandelen. Kortom, 'samen' primeert in heel het vakantiegebeuren.
Als gezin zijn wij niet uit op grootse dingen of grote reizen. Natuurlijk gaan
wij graag op reis. De kust en Center Parcs zijn voor ons de geliefkoosde
uitstappen. Een weekje speelplein Don Bosco hoort er natuurlijk ook elk
jaar bij.
De zee is voor ons een oase van rust en verpozing. Rust en de blik op
oneindig. Komt wat komt, verrast worden door het onverwachtse.
Fijne vakantie gewenst aan u allen!

Piet Stienaers, sdb
Naar mijn ervaring past vakantie zich aan, aan de leeftijd van mensen.
Er was een tijd dat de bergen niet hoog genoeg konden zijn om ze
te overwinnen in lange tochten, om daarna urenlang te zwemmen in
uitgestrekte meren. Vakantie was toen liefst zo ver mogelijk naar het
noorden of het zuiden. Er moesten achteraf heldendaden verteld worden
en straffe herinneringen opgehaald.
Later werd vakantie ontspannend samenzijn met mensen bij wie je je
goed voelt, rustig genieten van de warme zon op je stroeve huid, vogels
horen fluiten en de zorgen van iedere dag even opzij zetten. Er moest
niet veel meer georganiseerd worden. Af en toe iets moois zien, was
graag meegenomen, maar een goed gesprek betekende zoveel meer.
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Nausikaa Clauwaert, mama, oud-hoofdmoni en instructor op speelplein
Rust zoeken: in mezelf, in onze relatie en als gezin. De smartphone laten
we thuis en we zetten in de auto luisterverhalen op in plaats van muziek.
De glimlach op ons gezicht komt onweerstaanbaar naar boven. We
onthaasten door rust én pret. We maken plezier met eenvoudige dingen
zoals water en zangmomentjes. Een van de favoriete uitstapjes is het
grote klimbos. Het is confronterend om te zien hoe onze kinderen ieder
jaar ietsje meer durven en wij wat minder. Vakantie is voor mij voluit in
deze momenten kruipen. Zo vergroten we elke dag onze wereld, een
unieke plek waar de hemel de aarde een stukje raakt.

Tuur Schrooten, animator speelplein Groene Zone
Als scholier heb ik nog veel vakantie, maar een echt vakantiegevoel heb
ik pas in de grote vakantie. Dan kan ik al mijn schoolzorgen loslaten, geen
druk en geen stress meer. En waar kun je een betere vakantie hebben
dan op het speelplein? Als sinds mijn drie jaar ga ik heel de maand juli
naar speelplein Groene Zone. Van jonge kleuter tot verantwoordelijke
(hoofd)moni. Ik heb er dus al heel veel vakanties doorgebracht, ik zou
me geen zomervakantie kunnen inbeelden zonder. Het is de plaats waar
ik echt volop kan genieten en tegelijkertijd ongelofelijk veel plezier kan
maken. Spelen met de kinderen, me laten gaan tijdens het toneel, samenzijn met vrienden na het voorbereiden … ik geniet van elk moment! Ik heb
er vrienden voor het leven gemaakt en ik kijk er altijd weer naar uit om me
samen met hen een week volledig te smijten voor de kinderen. Het is ook
een warme plek, waar iedereen wel eens een praatje met je komt slaan, of
je hem of haar nu goed kent of niet. Een plek waar je ook veel dingen spelenderwijs kunt leren en durft fouten te maken, want er is niemand die je
met de vinger wijst. Ik voelde me er direct thuis. Die vijf weken speelplein
zijn voor mij steevast de leukste weken van het jaar!
Maar het speelplein sluit eind juli, en na die vermoeiende maand vertrek
ik in augustus met mijn familie en vrienden op vakantie. Voor mij is reizen een must in de grote vakantie. Je leert er andere culturen kennen op
een ontspannende manier en het brengt je familie en vrienden dichter bij
elkaar. Ik kijk er altijd heel erg naar uit, waar we ook naartoe gaan. Het
is de perfecte manier om tot rust te komen, je hebt geen verplichtingen
en je kunt je volledig ontspannen. Dat is ook wat vakantie voor mij moet
zijn: een moment van rust en ontspanning samen met vrienden en familie, waarin je je geen zorgen hoeft te maken. De vakantie is altijd een tijd
waarvan ik volop geniet, zowel op het speelplein als op reis!
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“Herstel leraren in hun functie
van koning-keizer-admiraal
in eigen klaslokaal.”
AKKOORD OF NIET?
We vroegen aan Didier Finet, voorzitter van het Don
Bosco Onderwijscentrum (DBOC), zijn visie over hete
hangijzers in het onderwijs. In deze editie leest u zijn
kijk op de stelling: "Herstel leraren in hun functie van
koning-keizer-admiraal in eigen klaslokaal."
Ik stapte in het onderwijs als koning-keizer-admiraal in
eigen klaslokaal. Dat was toen de norm: de school was
een verzameling van koning-keizer-admiraals uit de verschillende klaslokalen. Als meester had ik mijn eigen visie,
mijn eigen doelen, mijn eigen klas, mijn eigen leerlingen,
mijn eigen lesvoorbereidingen, mijn eigen agenda, mijn
eigen … Voortdurend zocht ik naar mogelijkheden om mijn
eigen onderwijs te organiseren zodat ik de bekwaamheid,
de belangstelling en de wilskracht van al mijn leerlingen
kon verhogen.
Ik durf te zeggen dat ik een hardwerkende meester was die
een goede relatie had met zijn leerlingen en die zijn lessen
goed voorbereidde. Toch dacht ik dat ik kansen onbenut
liet door zo individueel te werken. Ook de collega’s waren
hard aan het werk en we vonden, zonder dat we het van
elkaar wisten, allemaal het wiel opnieuw uit. Kennis delen
en naar samenhang zoeken om bijvoorbeeld een educatieve stroom op gang te trekken, was niet aan de orde.
In die tijd heb ik een ik-wij-relatie gemist waarin we zoeken
naar elkaar en naar elkaars denken. Met ‘wij’ bedoel ik niet
alleen de leraren en leidinggevenden, maar ook de (groot)
ouders, de buurt, de brede samenleving waarin de jongere
opgroeit. Samen op verkenning gaan naar een gemeenschappelijke visie met duidelijke doelstellingen over kwaliteitsvol onderwijs en hoe we deze kunnen realiseren.
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Ik pleit dus voor samen-werken.
Samenwerken waarbij leraren van
elkaar leren door samen te denken
en problemen te bespreken. Door

“In het begin
organiseerde
ik mijn eigen
onderwijs, maar
ik miste iets”
samen te onderzoeken welke werken groeperingsvormen de beste zijn,
door elkaar feedback te geven, door

samen projecten voor te bereiden,
door samen vak- en klasoverschrijdend te werken … Een samenwerking
waarvan het vertrekpunt het gezamenlijke geloof van het schoolteam
is om positieve resultaten te behalen
met alle leerlingen.
Niet alleen leerkrachten, ook leidinggevenden zijn part of the team. Zij
kunnen via een ‘we gaan er samen
voor’ hun leraren in de kwaliteitszorg
van de school betrekken door met
hen vanuit ‘leren’ naar ‘(w)onderwijzen’ en ‘organiseren’ te komen. Met
leren bedoel ik leren leren, leren handelen, leren (samen)leven, leren van
en in religie, leren zijn. Het ministerie van onderwijs kan op zijn beurt

de mogelijkheid faciliteren om echte
‘pedagogische gemeenschappen’ te
vormen: zowel binnen de school als
schooloverstijgend, zowel binnen
Vlaanderen als internationaal.
Deze vorm van samenwerken, die
de gerenommeerde professor John
Hattie ‘Collective Teacher Efficacy’
noemt, heeft volgens zijn meta-analyse de meeste impact op het leren
van de leerling. Het heeft een effectgrootte van 1.57. Als je weet dat de
gemiddelde impact 0.4 is, dan bereik
je met Collective Teacher Efficacy
bijna vier keer zoveel!
In scholen zie ik ook andere manieren van samenwerking. Zo zijn er
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scholen die letterlijk de muren tussen
hun klassen uitbreken om met meer
dan één leraar voor de klas te staan.
Hoewel co- of teamteaching met een
effectgrootte van 0.19 sterk onder
het gemiddelde van 0.40 op het leren
van de leerling scoort, maakt die
werkmethode momenteel furore.

“Co-teaching is
meer dan een
modeverschijnsel.
Leerlingen hebben
nood aan meer
samenwerking in
het onderwijs”
De waarom-vraag is hier op zijn
plaats. Hebben we met een modeverschijnsel te maken? Of slagen ervaren leraren er vandaag niet meer in
om op hun eentje op maat van elke
leerling te werken? We kunnen er niet
omheen dat er vandaag een nood is
vanuit de leerling zelf. Leraren kunnen
de specifieke onderwijsbehoeften en
het sterk individualiserend onderwijs
niet meer alleen waarmaken. Er is
een reële behoefte aan zorgverbredend samenwerken over vakken en
klassen heen. Het is een noodzaak
om elkaars expertise binnen te halen.
Ik doel daarmee niet per se op coteaching, maar op een geïntegreerde
zorgbenadering.
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5 tips om vanuit een ik-wij-relatie
tot onderwijskwaliteit te komen
1. Kom tot een gedeelde onderwijsvisie en duidelijke doelen.
Focus hierbij op de kernopdracht van het onderwijs: elke lerende
(leerling, leraar) tot een leren-met-gezonde-ambitie brengen,
zodat iedereen over de nodige basiscompetenties beschikt en
beseft wie hij is, wat hij wil, wat hij begrijpt en hoe hij denkt. Leren
is de motor tot verandering.
2. Investeer in uren om leraren vrij te maken voor gestructureerd
overleg, samenwerking en gezamenlijke professionalisering.
3. Durf je kwetsbaar op te stellen vanuit een gezamenlijk geloof om
positieve resultaten te behalen bij elke leerling. Samenwerken
betekent expertise binnenhalen en in vertrouwen samen-werken.
4. Bouw aan een educatieve stroom door met heel het team
jaaroverschrijdend te denken als fundamenteel gegeven voor de
positieve ontwikkeling van leerlingen tussen 2,5 en 22 jaar.
5. Betrek (groot)ouders, de buurt, de brede samenleving om
aan elke leerling te geven waarop hij recht heeft: een hoopvol
perspectief, een succesvolle toekomst.

Besluit
Ik ga niet akkoord met de stelling dat we leidinggevenden en leraren moeten herstellen in hun functie van koning-keizer-admiraal in
eigen school en klaslokaal. In tegendeel! Ik moedig aan dat leraren
en leidinggevenden samenwerken, elkaar vertrouwen en vanuit
gezamenlijke overtuigingen zorgen voor goed onderwijs. Om deze
vorm van kwaliteitsvolle samenwerking te realiseren is overleg en
expertise nodig. We moeten durven investeren in die leertijd en in
wat effectief werkt.

don Cagliero
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Met don Cagliero
op avontuur!

Met don Cagliero
op avontuur
Door Wim Collin, sdb

Dr. Wim Collin geeft geschiedenis aan de
Pauselijke Salesiaanse Universiteit (UPS) in Rome.
Midden november 1875 vertrekt een groep jonge pioniers
vanuit het oratorio van Don Bosco in Turijn naar de vlakten
van Patagonië, het uiterste zuiden van Argentinië. Hoofd
van de missie-expeditie is don Giovanni Cagliero, hij zal
de eerste salesiaan zijn die tot bisschop benoemd wordt
en later tot kardinaal gecreëerd.
Giovanni Cagliero werd geboren op 11 januari 1838 in
Castelnuovo d’Asti. Na enkele ontmoetingen met Don
Bosco, ze zijn immers van dezelfde streek, besluit hij naar
Turijn te trekken en in het oratorio van Don Bosco te gaan
wonen. Hij vat er priesterstudies aan. Vanaf het begin
maakt hij deel uit van de groep jonge mannen die Don
Bosco helpen bij het stichten van de salesiaanse congregatie. Vastbesloten om zich in te zetten voor de kinderen
en jongeren met minder mogelijkheden zegt hij: “Broeder
of geen broeder, ik blijf bij Don Bosco”.
Vierentwintig jaar is hij als hij priester wordt gewijd.
Cagliero stelt zich kandidaat als er in februari 1875 vrijwilligers gezocht worden om naar Argentinië te vertrekken.
Na een bootreis van ongeveer een maand komen ze aan.
Aanvankelijk gaat hun aandacht naar een parochie en een
school voor Italiaanse migranten. Tienduizenden Italianen
verlaten have en goed om hun geluk elders te zoeken,
Noord-Amerika en Zuid-Amerika zijn de uitverkoren plekken. De salesianen doen wat ze in Turijn ook doen: zorgen
dat de jongeren en volwassenen “eerlijke burgers en goede
christenen” zouden worden. Cagliero is een ondernemer, te
paard trekt hij samen met enkele andere salesianen naar
de uithoeken van het land om de Blijde Boodschap van
Jezus bij de oorspronkelijke bevolking te brengen. Voor
het vertrek vertrouwde Don Bosco hem toe: “Je moet geen
geld zoeken, geen eer, geen waardigheid, red zielen, dan de
rest!” De avontuurlijke onderneming zou een groot succes
worden.
In 1915, hij is dan 77, creëert paus Benedictus XV hem tot
kardinaal. De paus erkent en looft daarmee de moed van
alle salesiaanse missionarissen. Later wordt hun internationaal tijdschrift naar don Cagliero genoemd. Moe van het
vele werk in Argentinië keert hij terug naar Italië. Hij sterft
in Rome op 14 februari 1926.
In de volgende editie lees je meer over markiezin di Barolo (1785-1864).
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De (levens)missie van
mgr. Luc Van Looy

MISSIONARIS IN KOREA
Na mijn studie filosofie ben ik in 1964 naar Korea gegaan.
Al in de laatste jaren van het secundair onderwijs dacht ik
aan het Verre Oosten. Een oom van mijn moeder was missionaris in China en later ook in de Filipijnen. Terwijl ik nog
studeerde, waren er al salesianen in Korea. Dankzij de brieven die zij opstuurden, hadden we informatie over dat land
en zo groeide mijn interesse.
Toen ik naar Korea vertrok, wist ik dat er een paar Vlaamse
missionarissen waren en dat gaf me vertrouwen. De eerste
impact van de andere cultuur is behoorlijk heftig, vooral
omdat je geen woord verstaat van wat de mensen zeggen.
Na een jaar intensieve taalkundige begeleiding kon ik nog
steeds geen gewone conversatie houden. Het duurde vijf
jaar voordat ik de taal onder de knie kreeg.
Moeilijker en boeiender dan de taal is de cultuur. Na negen
jaar in Korea kwam ik plots tot de vaststelling dat ik de
mensen eigenlijk niet goed begreep. ‘Begrijpen’ wat ze
denken terwijl ze spreken, is meer dan een vertaalslag van
woorden en zinnen.
Religie was geen probleem: ik woonde in een salesiaanse
gemeenschap, werkte in een salesiaanse school en in een
katholieke kerk. Er waren ook boeddhisten, maar die hebben weinig invloed op de maatschappij en de protestanten
kwamen niet echt in contact met ons. Het boeiendste was
de animistische(1) manier waarop alles beleefd wordt. Dat
merk je in gesprekken, in de verhoudingen in families en bij
kritische momenten, zoals ziektes en begrafenissen.
Ik heb me daar als priester vooral ingezet voor culturele en
sociale problemen en ik werkte onder meer als lid van de
diocesane priesterraad en in de jongerenpastoraal van het
aartsbisdom Seoul.
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DE HOOFDRAAD IN ROME
Na mijn missiewerk in Korea werd
ik in 1984 verkozen als lid van de
Algemene Raad te Rome. Er heerste
een broederlijke sfeer en we konden
altijd rekenen op een samenwerking
tussen de raadsleden. Het hoofdbestuur van de salesianen is een hechte
groep van aangename en vriendelijke mensen die geboeid zijn door
het charisma van Don Bosco. De
kracht van Don Bosco is dat hij niet
alleen de congregatie samenhoudt
over de hele wereld, maar dat hij ook
de kracht geeft om overal waar we
komen zijn spiritualiteit uit te dragen.
Men zegt mij in Gent dat ze merken
dat ik salesiaan ben, ook al spreek ik
bijna nooit over Don Bosco.

“Iemand begrijpen
is meer dan een
vertaalslag van
woorden en zinnen”
Eerst kreeg ik zes jaar lang de verantwoordelijkheid voor de animatie van de missieactiviteiten van de
congregatie. In die periode heb ik
veel missiegebieden bezocht in alle
continenten. Ik ging naar Afrika om
nieuwe missies voor te bereiden en
in Latijns-Amerika bezocht ik verschillende stammen in Brazilië en
Ecuador. Samenleven met de missionarissen van die streek was een rijke
ervaring. Deze priesters leven in een
hecht verband met de lokale bevolking in heel eenvoudige, tot zelfs primitieve omstandigheden.
We kunnen niet ontkennen dat er
vroeger een vleugje paternalisme bij
het missionariswerk zat. Naarmate
we verder doordrongen in de cultuur
en de mensen van ginder als medewerkers begonnen in te schakelen,
vond er wel een omwenteling plaats.
Een belangrijk begrip daarbij, dat
door het Tweede Vaticaans Concilie
duidelijk gemaakt is, is het ‘Volk van
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God’(2). Daarin is iedere gelovige kind
van God, broer en zus van elkaar en
zo genodigd tot gedeelde verantwoordelijkheid voor en dienst aan de
Kerk. De Kerk is niet van de paus, de
bisschoppen, priesters of religieuzen,
maar het is het volk dat door God
bemind en uitverkozen is.
Nadien stond ik zes jaar lang in voor
de jeugdpastoraal. Toen hebben we
hard gewerkt aan de verspreiding van
de salesiaanse jeugdspiritualiteit en
de salesiaanse jeugdbeweging.
HET KRUIS VAN DON CAGLIERO
Daarna was ik acht jaar vicaris van de
algemeen overste. Eerst was dit don
Vecchi, die in die periode ziek werd
en in 2002 overleed. Door zijn ziekte
nam ik een jaar lang zijn taken als
Algemeen Overste over. Later was
ik vicaris van Pascual Chavez. Hij
is degene die op het idee kwam om
mij het missiekruis van don Cagliero
geven. Vroeger had monseigneur ter
Schure van Den Bosch dit gedragen,
daarna was het terug in het archief
van het generalaat. Ik zal er voor
moeten zorgen dat het later opnieuw
in het archief terechtkomt.
Ik vind het een bijzondere eer.
Cagliero blijft toch een groot idool
van alle salesiaanse bisschoppen.
Hij was de eerste bisschop en kardinaal van de congregatie en een
trouwe en intieme vriend van Don
Bosco. Don Cagliero was missionaris
in Patagonië, ik was missionaris in
Zuid-Korea, dat zorgt voor een band
tussen ons beiden.
Wanneer ik dit kruis draag, is het in
een context van salesianen en zusters van Don Bosco. Zij tonen dan
veel interesse in het kruis, soms zelfs
tot devotie toe, net als de jongeren
die vertrouwd zijn met de salesiaanse
familie.
MISSIEWERK IN GENT
In mijn bisdom Gent zijn er nu een
aantal missionarissen uit Congo
en Mexico. Dit weerspiegelt de

universaliteit van de Kerk, maar het
is ook een terugkeer van de evangelisatie naar ons eigen land, ook een
gevolg van het groeiende priestertekort in onze bisdommen. Dankzij
de stroom van vluchtelingen uit het
Midden-Oosten en Afrika groeit er
binnen de Kerk een openheid naar
andere gewoonten en culturen, met
als gevolg dat de Kerk een meer universeel karakter krijgt.
Wanneer mijn opvolger benoemd
wordt, denk ik eraan om in dit bisdom
te blijven. Er is hier op dit moment
meer behoefte aan werkkrachten dan
in Korea. Ik wil niet verbergen dat ik
daar graag terug zou willen gaan, of
naar India of Brazilië, om herinneringen op te halen en te zien hoe alles
zich daar ontwikkeld heeft, maar ik
wil daarbij niet vervallen in een soort
religieus toerisme. Het lijkt me dan
beter om hier te blijven.
NETWERKER VAN GOD
VOOR MENSEN
Het boek ‘Netwerker voor God bij de
mensen’ heb ik met Emmanuel van
Lierde geschreven omdat mij vaak
gevraagd werd mijn levensverhaal
te vertellen. Ik geloof dat bisschoppen inderdaad netwerkers zijn: we
staan tussen de mensen, verbinden
mensen met elkaar, brengen mensen
met Christus in contact en brengen
Christus tot bij de mensen.

“Missionarissen en
vluchtelingen doen
openheid groeien”
De salesiaanse roeping is voor mij
alleszins een weg om gelukkig te
zijn, te midden van de jongeren en de
mensen die ik ontmoet. De missionarisroeping is evenzeer een gelukkige
weg, aangezien de mensen en culturen een enorme rijkdom betekenen.
Dit zijn voor mij dan ook twee redenen om enorm dankbaar voor te zijn:
dat ik salesiaan en missionaris ben.

(1)

Animisme: de idee dat er een geest of
ziel zit in alles dat leeft zoals dieren,
planten, bergen, taal en rivieren.

(2)

Het Tweede Vaticaans Concillie (19621965): deze bisschoppelijke vergadering vond plaats onder leiding van
paus Johannes XXIII (1962) en paus
Paulus VI (1963-1965). Dit concilie staat
bekend als modernisering van de kerkelijke leer. In het finale document wordt
nadrukkelijk gesproken over de Kerk als
‘volk van God’.

VRAGEN AAN
Interview met Andy Jebarus,
salesiaan afkomstig uit Indonesië

Interview met Jef Delporte,
salesiaan in Taisha te Ecuador

HOE LEERDE JE DON BOSCO KENNEN?
Ik leerde Don Bosco kennen in mijn jeugdjaren
Toen ik 20 jaar was, ontmoette ik bij toeval een
op het jeugdpatronaat. Samen met mijn vrienden
jonge salesiaan in een kerk te Jakarta. Voordien
ging ik er iedere zondag heen. Meneer Ackaert
had ik nooit over Don Bosco gehoord.
was priester in het bisdom van Brugge en de
begeleider die de bezieling van Don Bosco echt
levendig maakte.
WANNEER WIST JE DAT JE MISSIONARIS WILDE WORDEN?
Dat is laat opgekomen. Wanneer ik reeds 22 was,
In 2004-2007 ben ik voor mijn postnoviciaat in
vroeg ik aan meneer Ackaert of ik iets kon doen
de Filipijnen en Pakistan geweest. In 2004 wer'zoals hij deed'. Zo ben ik bij de late roepingen
den landen uit deze regio zwaar getroffen door
- tsunami. Veel kinderen bleven achter als
terechtgekomen.
een
wees en hadden geen dak boven hun hoofd. De
salesianen in Pakistan zagen de nood en openden een weeshuis. Ik stelde me kandidaat om
mijn schouders mee onder het project te zetten.
HOE ZIE JE DE TOEKOMST VAN HET GELOOF?
Gelovig zijn is een opgave. Hier bij de Shuar* was
Ik ben hier in Amsterdam voor en door mijn
het geloof de sterkte van het volk. Nu kijken ze
geloof. Ik wil mijn geloof zichtbaar maken bij
naar de moderne wereld en is geloof niet meer
jongeren en zo de aanwezigheid van Jezus
vanzelfsprekend. Maar de waarden van het geloof
voelbaar maken. Iedereen gelooft wel in iets,
trekken hen wel aan, vooral bij de jongeren. En dat
denk ik. Als alle christenen meedoen met het
is onze opgave: Don Bosco levend maken: nu, bij
voelbaar maken van het geloof, ben ik ervan
de mensen.
overtuigd dat er toekomst is voor het geloof,
het geloof in Jezus Christus.

*Shuar = inheemse bevolkingsgroep van Ecuador en Peru.
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HOE DRAAG JIJ, ALS MISSIONARIS, BIJ AAN DEZE TOEKOMST?
Ik doe de gewone dingen die aan mij toeverIk ben veel onder de mensen, vooral via het jeugdtrouwd zijn in Zijn Naam. Elke dag opnieuw
werk. Onlangs hebben we hier een groot jeugdprobeer ik de liefde, de zachtmoedigheid en
congres georganiseerd. Er kwamen een 500-tal
vriendelijkheid van Christus voelbaar te maken
jongeren. Het is het 18de jeugdcongres in Ecuador.
met mijn woorden en handelen. Dat kan alleen
Ik ben al 46 jaar missionaris in Zuid-Amerika.
door dicht bij de mensen te staan en onder de
jongeren te leven.
WAT ZIJN JULLIE ERVARINGEN IN JULLIE PROVINCIE?
Missionaris zijn in Vlaanderen en Nederland is
Ik ben de salesiaanse congregatie dankbaar
een grote uitdaging! Ik moest net als een kind
voor alles wat ze ons gegeven hebben. Vanuit
alles opnieuw van A tot Z leren. De taal is moeilijk,
de Westhoek ben ik hier in Ecuador bij de Shuar
het klimaat is verschrikkelijk, de cultuur is anders
terechtgekomen. Voor mij is het iets bijzonen ook de manier van denken en redeneren is
ders. Het is geen verdienste van mij, maar een
helemaal anders.
geschenk van de Heer. En ik dank de Heer dat ik
iets heb kunnen doen voor de jongeren. Vooral
de jongeren zelf hebben mij veel geleerd.
WAT TYPEERT JOU ALS PERSOON?
Alle roepingen hebben hun eigen uitdagingen.
Wat mij typeert, is dat ik mij gelukkig voel als
Ondanks alles ben ik heel blij met wie ik nu ben.
salesiaan en als priester. Ook heb ik veel geleerd
Tot nu toe ben ik een enthousiast en optimistisch
van de gewone mensen. Zo dacht ik dat ik Jezus
persoon en ik hoop dat het zo zal blijven, zeker in
bij de mensen bracht, maar Hij was er al vóór mij.
Zijn geest.
HEB JE NET ALS DON BOSCO NOG EEN DROOM?
Als ik geen droom meer hadw, zou ik hier al lang
Ja, om mijn werk verder te zetten bij de mensen
weg zijn. Mijn grootste droom is dat mensen — en
en om de jongeren Don Bosco te leren ontdekken.
in het bijzonder de jongeren — de liefde, zachtmoedigheid, rechtvaardigheid en vriendelijkheid
van Christus mogen ervaren. En ik bid dat die
ervaringen hen dicht bij Christus mogen brengen.
ZIE JE JEZELF OOIT NOG TERUGKEREN NAAR JE LAND VAN HERKOMST?
Ik sluit niet uit dat ik er ooit terugkeer, want
Ik denk eraan om mijn laatste jaren hier te blijven.
Flores (Indonesië) is het mooiste eiland ter
Mijn wereld draait hier rond de gewone mens
wereld! Ik ben nog niet overtuigd dat ik tot mijn
van Zuid-Amerika. Ik vraag om jullie gebed, want
laatste adem hier zal blijven.
zonder de Heer, gaat het niet. En de mensen hier
De Heilige Geest zal me wel leiden.
hebben me gelukkig gemaakt.
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Kleur de wereld met don Cagliero!
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Wat schaft de pot, zuster?
WIE OF WAT BRENGT JOU IN DE
KOOKPLOEG VAN GROENE ZONE?
Het spreekt helemaal voor zich:
na meer dan 30 jaar kookles aan
jongeren en huisvaders, moest ik
geen seconde nadenken om hier in
Heverlee ook mijn steentje bij te dragen in de kookploeg van speelplein
Groene Zone. Het is een boeiende
ervaring om als nieuwelinge op dit
speelplein jongeren en medewerkers
te mogen ontmoeten.
WAT HOUDT HET VOOR JOU IN
OM DEEL UIT TE MAKEN VAN
EEN KOOKPLOEG?
Lid zijn van de kookploeg betekent
voor mij op een plezante manier
inspelen op elkaar (speelplein ook in
de keuken) en oog hebben voor wat
er moet gebeuren.

Zuster Mia is erbij op speelplein
Groene Zone in Heverlee. Samen
met andere vrijwilligers maakt ze
eten voor de speelvogels. Daarom
schotelen wij haar deze vragen
voor.

Op de eerste plaats voelen we ons
verantwoordelijk om de jongeren een
gezonde en evenwichtige lekkere
maaltijd aan te bieden. Na een speelpleindag hebben ze behoefte aan een
stevige maaltijd en daarvoor staan
we graag garant.
De kookploeg doet uiteraard meer
dan alleen koken. Buiten roeren in
potten en pannen heeft het speelplein
behoefte aan opruim- en poetsbeurten, zoals een goede moeder het zou
doen voor haar gezin.
HEB JE SOMS
STRESSMOMENTJES?
We ervaren uiteraard altijd wel de
bekommernis om “niet te veel, niet
te weinig” klaar te maken, wat op
het ogenblik van verdelen wat stress
met zich kan meebrengen. Over het
algemeen verloopt het werk van

de kookploeg op een vlotte manier
en in een ontspannen speelpleinsfeer.
KUN JE SOMS EEN BAND
OPBOUWEN MET DE JONGEREN
VOOR WIE JE KOOKT?
Zeker weten! De jongeren komen
spontaan eens op ons werkterrein
om een babbeltje te slaan. Tijdens
dat moment van ontmoeting ontdekken ze ook meteen wat de pot die dag
schaft. Ze laten ons ook voelen dat
ze tevreden zijn en drukken hun dankbaarheid uit voor de tijd en inspanning die we in het speelplein investeren. De speelpleinwerking, keuken
incluis, verloopt in een gemoedelijke,
typisch salesiaanse sfeer.
KUN JE EEN BEELD SCHETSEN
VAN DE DOORSNEE KOOKPLOEG?
De ploeg bestaat grotendeels uit
ouders van de pleinleiding. Groene
Zone mag rekenen op een groot
aantal mensen die zich ieder jaar
opnieuw engageren voor de jongeren:
Er zijn medewerkers van Don Bosco,
vrienden van het huis, voormalige
monitoren. Het zijn allemaal mensen die het speelplein een warm hart
toedragen.
Na het werk nemen we nog de tijd om
wat te ontspannen, de dag te evalueren, verdere contacten met elkaar te
leggen. Het is een toffe bende die een
dienst bewijst aan de crème van de
toekomst, onze jeugd.
Ik moet vaak denken aan de tijd van
Don Bosco in Turijn, en voel mij dan
als Mamma Margherita, die het huishouden deed terwijl Don Bosco in de
weer was om de jeugd te bezielen.
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Strijden tegen Boko Haram
met kokos en koeien
Interview met Filip Maenhout
Door Bram Reekmans
Dictafoon in de aanslag en een
kop verse koffie, ik ben klaar voor
een gesprek met Filip Maenhout
(52) tijdens één van zijn zeldzame bezoeken aan België. Filip
werkt in Kameroen voor VIA Don

HOE IS JOUW BIJDRAGE IN
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING BEGONNEN?
Ik begon als jonge ontwikkelingswerker en had weinig
geld. Daardoor was men mij niet zo genegen. Maar ik heb
dan een andere toegangspoort gevonden: Ik zette mij rustig neer bij de mensen, at samen met hen en sprak over
hun cultuur en tradities. Beetje bij beetje kreeg ik ook de
taal onder de knie en zo won ik het vertrouwen. Daardoor
kon ik starten aan het opzet van goede ontwikkelingsprojecten, vooral in de landbouwsector.
HOE ZOU JE KAMEROEN ALS LAND OMSCHRIJVEN?
HOE IS HET VOOR JOU OM DAAR TE LEVEN?
Het is voor mij een bijzonder land. Het is mijn nieuwe thuis,
waar ik mij beter voel dan in België. Ik ben er getrouwd en
mijn drie kinderen zijn er geboren. Daarnaast is ook mijn
professionele leven in Kameroen begonnen, en ik denk
dat het ook daar zal eindigen. Ik ben sterk verbonden met
dit land. Maar tegelijkertijd is er ook een soort spanning.
Ik weet dat ik nooit helemaal Kameroener kan worden, en
terzelfder tijd voel ik me ook niet meer volledig Belg. Ik
zweef tussen twee culturen en dat is niet altijd gemakkelijk.
VIA DON BOSCO ONDERSTEUNT IN KAMEROEN 23
LANDBOUWSCHOLEN. HOE WERKEN DE SCHOLEN
EN WAT IS HUN DOELGROEP?
Het zijn scholen in afgelegen landelijke gebieden waar
geen andere scholen zijn. Ze staan open voor jongeren
die landbouw willen studeren, en de trein hebben gemist.
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Bosco, dat er 23 landbouwscholen ondersteunt. Hij verblijft al
de helft van zijn leven in Afrika.
Samen met zijn drie kinderen
woont hij in Yaoundé, de hoofdstad van Kameroen.

Er zijn jongeren bij – vooral meisjes – die op het einde
van de lagere school of tijdens het secundair onderwijs
de schoolbanken moesten verlaten en zelf voor een inkomen moesten zorgen door bijvoorbeeld een huwelijk, een
zwangerschap, overleden ouders … Zij kunnen bij ons
terecht om de draad weer op te pikken. Bijzonder aan onze
scholen is de pedagogie van alternerend leren: de jongeren
gaan twee weken naar huis of naar een landbouwbedrijf
waar ze werken of stage lopen. Daarna komen ze terug
naar school en krijgen ze twee weken les vanuit de opgedane ervaringen. De basis van het onderwijs is dus niet de
kennis van de leerkracht, maar wat ze zelf hebben meegemaakt. Stap voor stap werken we met hen een project uit
– hun eerste landbouwbedrijf –, zodat ze na de opleiding
zelf aan de slag kunnen.
IS DE LANDBOUWSTIEL POPULAIR BIJ JONGEREN?
De meeste jongeren vluchten naar de stad, want daar is er
elektriciteit, televisie … Maar we zien dat veel jongeren in de
stad ontsporen. Met onze projecten proberen we iets positiefs te doen met de jongeren die toch blijven. Daarnaast
willen we de landbouwstiel herwaarderen en mensen
ervan overtuigen dat je als landbouwer fier mag zijn op je
stiel en er volwaardig mee kunt voorzien in je levensonderhoud. We voelen dat die opleiding volgens de pedagogie
van het alternerend leren werkt. Jongeren leren niet alleen
de landbouwtechnieken, maar ontwikkelen bovendien hun
persoonlijkheid. Het is een integrale vorming gebaseerd op
de pedagogie van Don Bosco.

WAAR KOMEN DE LEERLINGEN TERECHT NA
HUN STUDIES? HEBBEN JULLIE DAAR GOEDE
ERVARINGEN MEE?
Er zijn heel veel leerlingen die na hun opleiding slagen in
het leven. Hun inkomen en welzijn gaan omhoog. Zo heb
je Emmanuelle, een jonge moeder van twee kinderen die
dicht aan de grond zat toen ze bij ons kwam. Tijdens haar
opleiding gaf ze naar mijn mening niet zo’n goede indruk.

“Jongeren leren niet alleen
de landbouwtechnieken,
ze ontwikkelen ook hun
persoonlijkheid”

DE SCHOLEN BEVINDEN ZICH OOK IN HET
NOORDEN WAAR TERREURORGANISATIE BOKO
HARAM ACTIEF IS. HOE IS DE SITUATIE DAAR?
We hebben in dat gebied zes scholen. Er rezen bij ons toch
twijfels of we met het organiseren van de landbouwopleidingen in die regio konden doorgaan. Sommige scholen
bevinden zich op plaatsen waar jongeren gerekruteerd
worden voor Boko Haram. Maar de ontwikkeling van de
scholen daar, is onze manier van strijden tegen terreur.
Zonder wapens, maar met onderwijs. Als we niets doen,
lopen jongeren recht in de armen van Boko Haram.

Toch, daarna heeft ze iedereen verbaasd. Ze begon met
een stal en enkele varkens, dat werden een heleboel varkens. Toen opende ze een winkel met de verkoop van dieren. Uiteindelijk startte ze daarnaast ook een eigen café
en bouwde ze voor haar ouders een huis. Dat noem ik een
succesverhaal, als je weet van waar dat meisje kwam.
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Futsalteam Don Boscocollege
Kortrijk behaalt goud op
Salesiaanse Spelen
De 30ste editie van de Salesiaanse Spelen vond dit jaar plaats in Ljubljana,
Slovenië. Zo’n 1000 jonge atleten uit 15 landen sportten erop los, onder toeziend
oog van meer dan 300 begeleiders en vrijwilligers. De deelnemers schreven zich
in voor futsal, volleybal, basketbal of tafeltennis. De balans voor de Vlaamse
scholen is gunstig: 5x goud, 3x zilver en 1x brons. Eén van die teams stellen we
graag aan u voor: het futsalteam van Don Bosco Kortrijk.

WILLIAM, WAS DIT VOOR JOU
DE EERSTE KEER DAT JE NAAR
SLOVENIË GING?
Ja, we gingen met de bus. Het was
wel langer rijden dan ik dacht: we
waren ongeveer 18 uur onderweg.
Maar dat was wel leuk, want dan
konden we al kennismaken met de
teams van Sint-Denijs-Westrem en
Zwijnaarde, die ook mee waren met
onze bus.
REMI, WAT WAS DE
EERSTE INDRUK VAN DE
ACCOMMODATIE DAAR?
Het Sport Park Kodeljevo was zeer
mooi en centraal gelegen. We verloren niet veel tijd om naar onze wedstrijden te rijden. We logeerden in
een hostel waar ook Spaanse ploegen logeerden. Dat was wel leuk, en
gelukkig spreken we allemaal genoeg
Engels om elkaar te verstaan. Ook
het eten in de grote centrale tent
was wel plezant. Zo zagen we veel
deelnemers.
SEBBE, ONDERVOND JIJ
ALS AANVOERDER DRUK
OP JE SCHOUDERS?
Ja, natuurlijk! Nadat de meisjes goud
haalden in vorige edities, wilden we
zeker niet onderdoen! We hadden
jammer genoeg met enkele blessures te kampen. Maar we hebben zeer
goed gevoetbald, het ging vlot tot de
finale tegen Polen.
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RAF, JE MAAKTE DE FINALE WEL
ERG SPANNEND, HOOR IK.
Ja! Het was een echt spannende
wedstrijd waarin we de bovenhand
hadden. We kregen kansen, maar
konden niet scoren. Zo frustrerend!
We verdienden het echt om te winnen. Enkele seconden voor het einde
kon ik het verlossende doelpunt scoren! Iedereen was supercontent en
we hebben de overwinning goed gevierd!
PREBEN, WAS ER NOG TIJD
VOOR ONTSPANNING TUSSEN
DE WEDSTRIJDEN DOOR?
Zeker! We hebben volop kunnen van
genieten van Ljubljana. We hebben
een boottocht gemaakt en bezochten
een oud kasteel. Het was ook heel
mooi weer en het viel ons op hoe netjes de stad is.

RUBE, IK HOORDE DAT JE
NOG WAT PERSOONLIJKE
KWALITEITSCONTROLES
TER PLAATSE UITVOERDE?
Haha, ja! Ik ben zot van McDonald’s
en er waren er verschillende in de
buurt van ons hostel. En nu weet ik
het absoluut zeker: overal ter wereld
smaken de hamburgers en de frietjes
van McDonald’s even lekker!!!
MATS, WAT HEBBEN JULLIE
ALLEMAAL GEDAAN TIJDENS
HET SCHOOLJAAR NAAR
AANLOOP VAN DE SPELEN?
We hebben een spaghetti-avond georganiseerd om geld in te zamelen
voor onze reis. Er waren ook enkele
bedrijven die ons gesponsord hebben. Zo was het voor iedereen mogelijk om voor een democratische prijs
deel te nemen.

COACHES STIJN EN SABRINE,
JULLIE ZIJN VAST TROTS OP
DEZE OVERWINNING?
Dat zijn we heel zeker! We zijn natuurlijk niet de enige Vlaamse school die
met een trofee naar huis kwam. Maar
we zijn blij dat ons team het zo goed
gedaan heeft, zowel op als naast het
veld. Een toffe bende!

Wist je dat ...

je op www.donbosco.be/
nieuws/salesiaansespelen2019
een overzicht kunt vinden van
alle Vlaamse winnaars op de
Salesiaanse Spelen?
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Start georganiseerd aan 2020 met onze kalenders! Er is genoeg
plaats om alle plannen met jouw lieverds erin te noteren. Daarnaast
is er ook de wenskaartkalender met mooie tekeningen van Jaklien.
Na elke maand kun je deze uitscheuren en gebruiken als postkaart!

In memoriam
Henk Baltus,
priester-salesiaan
1930 - 2019
Op 24 april 2019 overleed op 89-jarige
leeftijd priester-salesiaan Henk Baltus
in Leuven.
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 33-jarige leeftijd zijn
verdere leven te wijden aan de toekomst van kwetsbare jonge mensen,
maar dan als salesiaan en priester.
Henk heeft vele jaren het beste van
zichzelf gegeven in de sector van

Luc Brackeva,
salesiaan-coadjuteur
1930 - 2019

Luc werd in Deurne geboren op 14
januari 1930. Met zijn 3 zussen en
enige broer groeide hij geborgen
en gelukkig op in een warm nest.
Uitzonderlijk mocht hij al als 16-jarige
zijn opleiding als salesiaan aanvatten. Moe zijn of opgeven stond niet in
zijn woordenboek: niet als leerkracht
in Don Bosco Halle en Haacht, scholen waar hij mee aan de oorsprong
van stond; niet als ‘mijnheer Luc’ op
de speelpleinen van Oud-Heverlee
en Halle; niet tijdens zijn vrijwillige
inzet in het verenigingsleven en de
parochie. Hij maakte, zoals Don
Bosco, zijn liefde voelbaar in attente
en bezielde aandacht bij inlevend
zieken- en bejaardenbezoek, bij overtuigend leren knutselen, bij gedreven

de Jeugdhulp, in onze huizen van
Vremde en Eeklo en later ook nog in
Rijswijk in Nederland. Hij was voor
velen een inspirerende persoon. 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 zeer grote
plaats heeft gehad in mijn leven.”

kaartspel en zeker in zijn sterke, stimulerende verbondenheid met zijn
ruime familie en medebroeders.
In gebed verbonden met God en
Maria leefde je als een verrijzenismens, vol geestdrift op weg naar de
grote ontmoeting met de verrezen
Heer, die er onverwacht kwam op 7
mei in de vroege ochtend.
Zijn leven in al zijn facetten is voor
ons een uitdaging om nooit op te
geven om God en mensen lief te hebben in verbondenheid met Maria Hulp
der Christenen en Don Bosco.
Luc, wij danken je en zijn fier op je.
Beveel ons aan bij onze God en Vader,
liefde voor tijd en eeuwigheid.
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Vroeger was missie
een missionaris met een lange baard
en zilverpapier verzamelen
voor de kinderen in Congo.
Nu is missie
een man of vrouw verwelkomen
uit een Afrikaans of Aziatisch land
en met een zekere nieuwsgierigheid zien
hoe hij of zij zich onze cultuur probeert eigen te maken.
Vroeger was een missionaris
een pater, broeder of zuster
die met het schip uit Antwerpen vertrok
en die bij terugkomst
geheimzinnige avonturen kon vertellen
over vreemde landen en bizarre gewoontes.
Nu is een missionaris
meestal een man of vrouw,
gehuwd of nog niet gehuwd
die snel met een vliegtuig naar de verte vertrekt,
en ons via een blog op de hoogte houdt
hoe bij mensen gerechtigheid gezaaid
en bevrijding gerealiseerd wordt
in een wereld die op de onze gelijkt.
Door Piet Stienaers, sdb

