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MISSION
Dierbare missievrienden, 

Een oud en welbekend Afrikaans gezegde luidt: “Je hebt een dorp nodig om 
een kind op te voeden”. Maar daar houdt de taak voor dat dorp of die 
gemeenschap niet op. Ook de volwassen mens is immers geen solitair 
wezen. Wij hebben elkaar nodig. In het Quechua - de belangrijkste voertaal 
van het Incarijk - wordt voor ‘samenwerking’ het oude woord ‘minga’ 
gebruikt. Minga betekent samenwerken in gemeenschap om een groot werk 
te realiseren. In de Andesgemeenschappen worden ook nu nog 
Minga-bijeenkomsten georganiseerd. Zo wordt op zaterdag bijvoorbeeld 
opgeroepen om een weg aan te leggen of om een schooltje te bouwen. 
Minga is gebaseerd op vertrouwen. Alle bijdragen worden met dankbaarheid 
ontvangen, ongeacht hun omvang. Oud en jong, rijk en arm, slaan de 
handen ineen. Als het werk geklaard is, volgt er een uitnodiging voor een 
feest en wordt er samen uitbundig gevierd. Een toonbeeld van menselijke 
broederschap! 

Hoe anders is het leven soms in ónze samenleving. Onze zoek-het-zelf-maar-
uit-mentaliteit zorgt ervoor dat veel mensen, zoals in de Bijbelse gelijkenis 
van de barmhartige Samaritaan, naast de weg komen te liggen. Natuurlijk, 
zelfredzaamheid is een groot goed, maar we mogen daarbij ook op de hulp, 
steun, aanmoediging en liefde van anderen rekenen. Maar waar kunnen we 
onze verbondenheid vinden in een wereld die ten onder lijkt te gaan aan de 
zoveelste crisis? 

Paus Franciscus heeft voor ons een route uitgestippeld in zijn encycliek 
‘Fratelli Tutti’. Hij roept ons daarin op tot een hernieuwde ontmoeting; om 
ons hart te openen voor de hele wereld. Als ‘fratelli e sorelle’ (= broeders en 
zusters) kunnen we grenzen, cultuur, taal en persoonlijke geschiedenis 
overstijgen en mogen we groeien naar een gemeenschap die inclusief, 
accepterend en onvoorwaardelijk is. Een plaats waar diversiteit en 
individualiteit naast elkaar bestaan en het grotere geheel aanvullen. 

Tijdens de ontmoetingsbijeenkomst voor missionaire groepen, die onlangs 
door de Diocesane MissieRaad van het bisdom Roermond werd 
georganiseerd, kwam duidelijk naar voren hoe belangrijk onderlinge 
verbinding is. En hoe moeilijk dat is als vrijwilligersaantallen afnemen. 
Samen werd gezocht naar nieuwe manieren van samenwerking. Daarbij 
kwam onder andere ter sprake dat onze samenwerking overstijgend kan zijn. 
Dat we, buiten onze eigen grenzen, op zoek kunnen gaan naar grote 
verbanden in de hoop anderen te kunnen helpen en nieuwe inspiratie, 
kracht en steun te vinden.  

Hoe donker onze wereld nu ook lijkt: in gemeenschap verbonden is er hoop, 
inspiratie en broederschap beschikbaar voor ons allemaal. 

Elianne van den Heuvel-van der Hoeven, directeur Missiebureau



Dat klimaatverandering grote gevolgen heeft 
merken ook de koffieboeren in Baranca Colorada, 
een klein dorpje in de provincie Oaxaca in Mexico. 
Door hevige regenval, afgewisseld met perioden 
van langdurige droogte, mislukken oogsten en 
beschadigen koffieplanten. “De meeste 
koffieboeren hebben zelf niet de middelen om zich 
te wapenen tegen deze gevolgen van 
klimaatverandering”, zegt pater Frans van der Hoff. 
Hij woont al meer dan veertig jaar in Baranca 
Colorada en stond aan de wieg van de bekende 
Max Havelaar-koffie.

De kleinschalige, inheemse koffieboeren, die 
verenigd zijn in een coöperatie, ontvingen in 
november 1988 als allereersten een Fairtrade 
certificaat. Zij telen hun koffie via gecombineerde 
schaduwteelt, waarbij de teelt van koffie 
gecombineerd wordt met andere gewassen. De 
andere gewassen bieden een natuurlijke 
bescherming aan de koffieplanten, waardoor er 
geen chemicaliën gebruikt hoeven te worden. Door 
koffie te kweken onder een schaduwrijke laag 
ontstaat er een voedzaam microklimaat dat de basis 
vormt voor een veerkrachtig ecosysteem. Koffie 
die daarentegen geteeld wordt in open plantages, 
is makkelijker te oogsten en kent een veel hogere 
opbrengst, maar heeft veel meer chemische 
bestrijdingsmiddelen nodig. 

Van der Hoff: “om een goede oogst te krijgen zijn 
we genoodzaakt op steeds grotere hoogte koffie te 

planten. Maar ook op deze hoogte vallen 
resultaten vaak tegen. Momenteel proberen we dit 
op te vangen door maracuja te telen. Maracuja 
wordt echter op een heel andere manier verwerkt 
dan koffie. Hiervoor zijn nieuwe investeringen 
nodig”.  
Pater van der Hoff was afgelopen zomer in 
Nederland. Tijdens zijn bezoek aan het 
Missiebureau vroeg hij ons om een bijdrage in de 
aanschaf van een nieuwe verwarmingsketel. 

Wilt u helpen? Maak dan uw bijdrage over op
rekeningnummer NL11 RABO 0144 1014 08  ten 
name van het Missiebureau onder vermelding van: 
van der Hoff/Mexico.

Gevolgen klimaatverandering in Mexico

Pater Frans van der Hoff en zijn zus, Ans van der Hoff, op het 
Missiebureau

Gecombineerde schaduwteelt in Mexico



Hulpvraag Zr. Christianne 
Gadiot

In onze vorige nieuwsbrief spraken we met Zr. 
Christianne Gadiot, Medisch Missiezuster in Peru. 
Inmiddels is zijn weer terug in Peru en liet zij ons 
weten naarstig op zoek te zijn naar hulp voor de 
gezinnen die aan haar zorg zijn toevertrouwd. 

Zr. Christianne vertelt ons dat het slecht gesteld 
is met de gezondheidszorg in Peru. Kindersterfte, 
infectieziekten en meervoudige handicaps komen 
vaak voor bij de arme lagen van de bevolking. Zij 
hebben nauwelijks toegang tot goede 
gezondheidszorg omdat er geen 
ziektekostenverzekering voor hen is. Daarbij zijn de 
voorzieningen in Lima en andere stedelijke gebieden 
veel beter ontwikkeld dan in het Andesgebergte en 
het Amazonegebied. Juist in deze dunbevolkte 
gebieden wonen relatief de meeste mensen met 
een zeer laag inkomen. 

Zr. Christianne vertelt dat de moeders van 
gehandicapte kinderen allemaal aan huis gebonden 
zijn vanwege de zorg voor deze kinderen, waardoor 
hun bijdrage aan het gezinsinkomen zeer beperkt is. 
Om toch nog iets te kunnen verdienen, hebben de 
moeders diverse cursussen gevolgd. Uit de verkoop 
van handvervaardigde spullen kunnen ze een zeer 
bescheiden inkomen genereren. Maar ook ouderen 
komen in de problemen. Er is onvoldoende inkomen 

Een volledig onbruikbare prothese

om de basiszorg te kunnen betalen. Medicatie, 
hulpmiddelen en therapieën zijn simpelweg te 
kostbaar. Zo ziet zr. Christianne dat mensen met 
ernstig versleten protheses blijven rondlopen. Deze 
veroorzaken drukplekken en uiteindelijk wonden,  
die op hun beurt een broedplaats voor infecties zijn. 

Zr. Christianne is dringend op zoek naar financiële 
ondersteuning voor de aanschaf van de volgende 
materialen: medicatie, orthopedische schoenen, 
protheses, looprekjes, korsetten. Ook vraagt zij 
ondersteuning voor fysiotherapie voor diverse 
kinderen en volwassenen. 

Wilt u meehelpen? Maak dan uw bijdrage over aan 
rekeningnummer NL11 RABO 0144 1014 08  ten 
name van het Missiebureau onder vermelding van: 
Gadiot/Peru

Bericht uit Haïti

Onlangs ontvingen wij een dankbericht van 
Fr. Junior Dalestin, pastoor van de Paroisse 
Notre Dame des Douleurs in Lombard, Haïti. Eind 
vorig jaar konden wij, dankzij uw overweldigende 
steun,10.000 euro overmaken aan Haïti. 

De kerstpakketten worden klaargemaakt om uit 
te delen



Regionale Startdag 
Vastenactie 

Bisdom Roermond

Dankzij uw steun kregen alle parochianen van 
pastoor Dalestin een kerstpakket. Geen 
luxepakket zoals wij ze kennen, maar een 
pakket vol met eerste levensbehoeften, zoals rijst, 
bonen, olie, zout en suiker. Daarnaast werden de 
leerlingen van de Letiro School verrast met nieuwe 
boeken en andere onderwijsmaterialen. 

De nieuwe boeken worden tijdens een 
speciale bijeenkomst uitgereikt aan de 
leerlingen

Onlangs introduceerde het Missiebureau het 
Minga Forum. Dit is een digitale gemeenschap 
speciaal bedoeld voor MOV-groepen, leden van 
werkgroepen Kerk en Wereld, van missiecomités 
en andere geïnteresseerden.

De wens tot inrichting van dit forum lag al lang op 
tafel. Een plek waar oud én jong, als aanvulling 
op de reguliere bijeenkomsten en vergaderingen, 
met elkaar van gedachten kunnen wisselen, kennis 
kunnen delen, activiteiten kunnen aankondigen én 
kunnen samenwerken.

Er werd bewust gekozen voor de naam Minga. 
Minga stamt uit het Quechua - de belangrijkste 
voertaal van het Incarijk - en betekent 
samenwerken in gemeenschap om een groot werk 
te realiseren.

Berichten op het Minga Forum, onder andere over 
campagnes, activiteiten en informatie verzameld 
op een kennisbank, kunnen door iedereen 
geraadpleegd worden. Wil men berichten 
plaatsen, dan dient men zich eerst te registreren.
www.missiebureau.nl/forum

Dit jaar organiseren we weer een regionale 
startdag waar u alle informatie ontvangt over de 
Vastenactiecampagne 2023. We belichten het 
veelzijdige thema migratie van verschillende 
kanten. Ook kunt u alle beschikbare 
campagnematerialen bekijken. Na de afgelopen 
coronaperiode kijken we er naar uit om u weer in 
levende lijve te kunnen ontmoeten.

Wanneer: Zaterdag 5 november
Waar: MFC ’t Paradies Munsterstraat 61, 6041 GA 
Roermond
Aanmelden:  info@missiebureau.nl of (0475) 
386880

Na inschrijving ontvangt u een 
bevestiging en te zijner tijd het programma van de 
dag. 

Introductie
Minga Forum


