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Dierbare missievrienden,
Zo vlak voor de zomervakantie krijg ik de kriebels. Mijn kantoor moet
opgeruimd, geordend en schoon zijn voor een frisse start ná de vakantie.
Dat betekent ook dat er orde geschapen moet worden tussen de vele
notities, gebeden, gedichten en citaten die ik in de loop van het jaar
verzameld heb. Ik probeer het tempo erin te houden zodat de klus snel
geklaard is, maar ik word afgeleid door een stukje tekst dat ik vele malen
met mijn pen omcirkeld heb. Er staat ‘lamed vavniks’. Waar, wanneer en
vooral waarom heb ik dat opgeschreven? Een vage herinnering aan een
interreligieuze zoom meeting dringt zich aan me op. Hier werd gesproken
over een Joodse legende waarin 36 (lamed is 30 en vav is 6 in het
Hebreeuws) mensen van grote nederigheid, vroomheid, rechtvaardigheid
en mededogen de wereld voor vernietiging behoeden. Deze verborgen
rechtvaardigen weten niet van elkaars bestaan en beseffen vaak zelf niet
eens wie ze zijn. De legende is deels gebaseerd op het verhaal van
Abraham die God smeekte om Sodom en Gomorra te redden omwille van
een kleine groep rechtvaardige mensen.
De “lamed vavniks” zijn verborgen heiligen. Mensen die niet in de
geschiedenisboeken beschreven worden, maar vaak medebepalend zijn
geweest voor belangrijke keerpunten in onze wereld.
Paus Franciscus herinnert ons eraan dat heiligheid een roeping is waarnaar
we allemaal moeten streven. In zijn apostolische exhortatie, “Gaudete et
Exsultate: over de roeping tot heiligheid in deze wereld”, schrijft de Heilige
Vader over de heiligen onder ons, leden van onze families en
gemeenschappen wier vaak niet-erkende heiligheid een rol speelt in onze
redding als leden van het volk van God. Hij schrijft: “laten wij eraan
denken, zoals de heilige Teresa Benedicta van het Kruis
suggereert, dat door velen van hen de echte geschiedenis wordt
gemaakt. In de donkerste nacht staan de grootste profeten en heiligen op.”
Mijn kleine notitie krijgt een heel andere lading. De wetenschap dat er
altijd rechtvaardigen zullen zijn die over onze wereld waken is een oproep
aan ons allen, maar ook een geruststelling in onze wereld in chaos. Ik ga
met een gerust en opgeruimd hart aan de zomervakantie beginnen.
Beschermd door de ‘lamed vavniks” in onze wereld.
Ik wens u allen een fijne zomer toe.
Elianne van den Heuvel,
directeur Missiebureau
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De haven van Beiroet, een paar dagen na de explosie - credit foto Rashid Khreiss

Beiroet, één jaar na de explosie
Precies één jaar na de ontploffing in Beiroet
spreken we met Dr. Robert Caracache,
vicepresident van het House of Light and Hope in
Beiroet. Hij spreekt allereerst nogmaals zijn
dankbaarheid uit voor de noodhulp, die hij via
de vele donateurs van het Missiebureau mocht
ontvangen. Door zijn woorden heen is echter ook
verdriet te horen. Verdriet om zijn land dat in
wanhoop leeft.
De huidige economische situatie, met een
ongekende inflatie waarin de lira met 90% in zijn
waarde is gedaald, zorgt er voor dat 55% van de
bevolking onder de armoedegrens leeft. Voor velen
is de situatie onhoudbaar geworden. Dr. Robert
Caracache: “de Libanezen zijn wel wat gewend,
maar de economische situatie, COVID-19 en de
explosie hebben voor diepe wonden gezorgd”.
Als voorbeeld noemt hij Sabra-Chatila, één van de
zeer arme buitenwijken van Beiroet. De kinderen
die in deze wijk wonen behoren tot arme en
ontwrichte gezinnen. Zij zijn vaak het slachtoffer van
allerlei vormen van geweld en uitbuiting. Hun
afkomst is divers; in deze wijk wordt geen
onderscheid gemaakt tussen geschoolde en nietgeschoolde kinderen, straatkinderen, werkende
kinderen en ontheemde Syrische kinderen. Elk kind
is kwetsbaar. Een multidisciplinair team is dagelijks
speciaal in deze wijk aan het werk om kinderen
te beschermen tegen alle vormen van geweld en
uitbuiting.

Maar ook in andere delen van de stad ziet hij de
gevolgen van de situatie waarin zijn land verkeert.
Ook bij de kinderen die in het House of Light and
Hope wonen. Zij zijn angstig en hebben geen
vertrouwen in de toekomst. Direct na de
ontploffing is Dr. Robert Caracache dan ook gestart
met een psychologisch EHBO-programma, waarmee
meer dan 300 kinderen geleidelijk konden
accepteren wat hen was overkomen. Een van
kinderen die de cursus volgde was de 11-jarige
Baqil.
‘Ik heb geleerd om op een gezonde manier met
stress om te gaan en de juiste dingen te doen die
me helpen om te ontspannen. Ik leerde een
ontspanningstechniek, “de bloem- en
kaarsoefening”. Ik oefende het thuis en het hielp me
om me meer ontspannen te voelen. Ik heb het mijn
neefjes geleerd. Ik voel me gelukkiger en
minder bang, en ik heb meer zelfvertrouwen. Ik
werd minder bang voor Corona, minder nerveus
door de explosie en ontmoette nieuwe vrienden.’

Kinderen leren te ontspannen in het House of Light and Hope

ADOPTIEPROJECT

Opgroeien zonder iemand die voor je zorgt, die je
naar school brengt of die je even een knuffel geeft
als je bent gevallen. Vele kinderen in de wereld
groeien op zonder deze geborgenheid. Ze kennen
verdriet, angst en armoede. Velen van hen hebben
hun ouders verloren aan Aids/HIV of ebola.
Anderen zijn afgestaan, vaak uit pure nood, omdat
hun ouders niet meer voor hen kunnen zorgen.
St. Noa’s family in Oeganda, het Don Bosco Children
Fund in Cambodia, Yasayan Bhakti Luhur in
Indonesië en diverse tehuizen in India, bieden deze
kinderen een thuis en een familie. Zij zorgen voor
geborgenheid, bescherming en een kans op een
goede toekomst. St. Noa’s family in Oeganda
verwoordt het helder in hun doelstelling: “Het is de
bedoeling dat ieder kind dat St. Noa’s verlaat, op
eigen benen kan staan en de vaardigheden heeft om
in zijn of haar eigen onderhoud te voorzien. Vandaar
dat alle kinderen de mogelijkheid krijgen om een
vak te leren of een vervolgstudie te doen. Inmiddels
heeft St. Noa’s family al veel jong-volwassenen
‘afgeleverd’. Het is prachtig om te zien dat deze
mannen en vrouwen, die toch zo’n moeilijke start
hadden in het leven, het nu zo goed doen. Met een
baan en veelal ook een eigen gezin, blijven zij
St. Noa’s opzoeken. Dat is een teken dat er werkelijk
sprake is van een familie, een thuis, en dat geeft
heel veel voldoening en dankbaarheid”.
Er staan inmiddels meerdere kinderen op onzewachtlijst. Wij vragen u om een verschil te maken in
het leven van deze kinderen. Door adoptieouder te
worden van deze kinderen draagt u bij aan hun zorg,
opvoeding en scholing. Voor 20 euro per maand
helpt u een kind op weg.

Wij zoeken nog adoptieouders voor o.a.:
Simon Alinda, geboren op
29 mei 2021
Moeder Annet overleed
vlak na de geboorte van
Simon. Vader Gaston heeft
helaas niet de middelen
om voor zijn kinderen te
zorgen. Simon is voor een
periode van minimaal 3
jaar liefdevol opgenomen
in St. Noa’s. Na deze periode zal opnieuw bekeken
worden of vader voor zijn kinderen kan zorgen.
Misayel 10 jaar geboren op
31 augustus 2010
Misayel’s vader overleed in
2015. Zijn moeder
Mallika zorgt voor hem en
zijn zusje Melba en haar
zieke ouders. Na de dood
van haar echtgenoot heeft
ze werk, als dagloner, in
een winkel in de buurt
gevonden. Haar inkomen is echter zo laag dat zij
niet kan rondkomen. Dat betekent dat het
schoolgeld niet meer betaald kan worden en
Misayel niet naar school kan gaan.
Voor meer informatie, neem contact op met Wies
Hamstra-Janssen of Jeanne van Dijk-Marijnissen, tel.
0475 - 386865 of via info@missiebureau.nl

Neem de zorg van een kind
voor uw rekening!

St. Aloysius Naluvule Subparish breidt uit
De St. Aloysius Naluvule Sub Parish in
Oeganda vraagt onze hulp. Hun kerk
barst uit zijn voegen. Jong en oud komt
hier iedere zondag samen om de
eucharistie te vieren. Fr. Ronnie Mubiru
vraagt om ondersteuning om nieuwe
tenten en stoelen te kunnen kopen.
De St. Aloysius parochie Naluvule Sub
Parish werd op 1 januari 2007 opgericht
door Fr. Achiles Mayanja, die destijds de
pastoor was van de nabijgelegen Wakiso
parochie. De gemeenschap begon klein.
Door samen te komen en samen te
bidden wisten zij eenvoudig en puur
gehoor te geven aan de oproep van
Matteus: “Want waar er twee of drie
verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik

Kerkgangers in de St. Aloysius parochie luisteren aandachtig naar de preek

in hun midden”.
Al snel werd de groep te groot en werd
een stukje land aangekocht. Een grote tent
deed de eerste jaren dienst als kerk.
Dankzij de inspanningen van velen, kwam
er uiteindelijk een stenen kerk, die elke
zondag plaats biedt aan ruim 400
gelovigen.
Het dorpje Naluvule is de afgelopen jaren
flink gegroeid en daarmee nam ook het
aantal gelovigen toe. Inmiddels is de kerk
te klein geworden en staan vele gelovigen
iedere week buiten in de brandende zon.
Om ook aan hen onderdak te kunnen
bieden worden er 2 grote tenten en 200

St. Mary’s Choir

plastic stoelen bijgeplaatst. Hiervoor is een totaalbedrag
van 3.848 euro nodig. Het St. Mary’s Choir wist 1 miljoen
Ug. Shillings (240 euro) bij elkaar te zingen. Daarmee zijn
de eerste 40 stoelen al gerealiseerd. Helpt u mee de
resterende 160 stoelen bij elkaar te krijgen? En niet te
vergeten de 2 grote tenten?
Help mee via rekeningnummer NL11 RABO 0144 1014 08
ten name van Missiebureau onder vermelding van kerk
Naluvule. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Ook kinderen zijn iedere week in ruime mate vertegenwoordigd

Eén stoel kost: 6 euro
Eén grote tent kost: 1.300 euro
Elke bijdrage telt!

