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Editoriaal
In Zijn laatste samenzijn met Zijn vrienden zei Jezus: “Dit
is Mijn opdracht dat jullie elkaar liefhebben met de liefde
die Ik jullie heb toegedragen. De grootste liefde die iemand
zijn vrienden kan betonen, bestaat hierin dat hij zijn leven
voor hen geeft.” (Joh.15, 12-13)
De liefde van het Evangelie legt het zwaartepunt buiten
zichzelf. Dit heeft een dubbele betekenis. Deze dynamiek
van de liefde houdt vooreerst in dat men bereid is zijn leven
te geven ten einde toe, tot in de dood. En ook wordt het
zwaartepunt van het hart wel heel ver buiten zichzelf
gelegd als men wereldwijd bemint, “tot aan de uiteinden
van de aarde”, vooral in de ontmoeting met de armen van
de wereld. De liefde tot aan de uiteinden van de wereld, de
liefde tot in de dood…
Dit is het getuigenis van de Vlaamse missionarissen die,
vooral in de laatste voorbije halve eeuw, hun leven hebben
gegeven voor het Evangelie van Jezus. Zij hebben met heel
hun hart voor Jezus geleefd, in dienstbaarheid aan de
armen, wereldwijd. Zij hebben ook tot in de dood hun leven
prijsgegeven in het ultieme getuigenis van hun geloof en
hun liefde. Deze missionarissen waren jonge mannen en
vrouwen uit onze Vlaamse dorpen en steden. De grote
wereld lag van hun leefmilieu van toen wel heel ver af. En
toch hebben die Vlamingen hun weg naar de wereld
gevonden in Afrika, omdat ze door de liefde van Jezus en
van het Evangelie geboeid waren en omdat zij die liefde en
die vreugde wilden delen met mensen van overal. De
christenmensen van onze Vlaamse bisdommen waren
ontroerd door dat getuigenis van hun eigen broers en
zussen.
In deze tijd willen ook wij de wereld in ons hart dragen en
ons hart “in de wereld dragen”. Toen de wereld nog vreemd
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en ver was, hebben deze Vlaamse martelaren, samen met
veel andere missionarissen, de weg naar de armen in de
wereld met evangelische vrijheid en spiritualiteit gevonden.
Nu de wereld voor ons open ligt, kan het toch niet zijn dat
wij, als christenen van de 21° eeuw, ons op onszelf zouden
terugplooien om onze eigen probleempjes en pleziertjes te
cultiveren… Dit is menselijk en evangelisch gesproken
ondenkbaar.
Naar een bijdrage van Mgr. Paul Schreurs in “Limburgse martelaren,
geloofsgenoten ook voor deze tijd”.(2000)

Wij willen onze missionarissen, die in 1964 werden
vermoord herdenken omdat het nu vijftig jaar
geleden is.

Onafhankelijkheid en Chaos in CONGO
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Congo kreeg in 1960 zijn vrijheid, maar deze bracht geweld
en corruptie mee. De bevolking betaalde de prijs.
Patrice Lumumba werd in juli 1925 geboren als Tasumbu
Tawosa in de provincie Kasaï. Hij nam als jongeman de
naam Lumumba (‘Rebellerende massa’s) aan. In 1958
stichtte
hij
de
‘Mouvement
National
Congolais’.
(MNC)(Nationale beweging van Congo) als tegenhanger van
de ABAKO, van Joseph Kasavubu. De ABAKO, de
‘Association des BaKongo’ was een vereniging voor de
bevordering van de eenheid, verspreiding en verdediging
van de Kicongo-taal. Ook bevorderde de ABAKO de cultuur
van de Bakongo. De ABAKO was slechts als bijkomstigheid
ook nog een onafhankelijkheidsbeweging. Voor Lumumba
kwam vrijheid daarentegen op de eerste plaats. Hij putte
hoop uit het verval van het Franse koloniale rijk. Op 1 juli
1960 begroette de bevolking van Léopoldville de
onafhankelijkheid met grote vreugde. De situatie in het
land liep algauw uit op geweld en chaos.
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In december 1958 had Lumumba het “All-African Peoples
congress” (Congres van alle Afrikaanse Volken) bijgewoond
in Ghana. Kwame N’krumah, de president van het zojuist
onafhankelijk geworden Ghana was de gastheer. Andere
Afrikaanse leiders verzekerden Lumumba hun solidariteit
met de bevrijdingsstrijd van de MNC. De beweging had
algauw ruime aanhang in Congo zelf. Toen Lumumba in
oktober 1959 werd gearresteerd braken er stakingen uit en
waren er ordeverstoringen. De Belgische autoriteiten bogen
voor het onvermijdelijke en riepen op tot de vorming van
politieke partijen. In mei 1960 werden verkiezingen
gehouden. De MNC van Lumumba kreeg de meeste zetels
in het parlement: 33 van de 137, maar de ABAKO van
Kasavubu was op lokaal niveau sterker. Het lag voor de
hand dat de macht zou worden gedeeld.
Fiasco van de Onafhankelijkheidsdag.
De dag van 1 juli 1960 was vastgelegd als de dag waarop
Belgisch Congo de “Democratische Republiek Congo”
zou worden. De straten van Léopoldville waren gevuld met
vrolijke, lachende, zingende mensen, die blij hun bevrijding
van het blanke bewind vierden. Joseph Kasavubu werd hun
staatshoofd en president, terwijl Patrice Lumumba eerste
minister werd. Lumumba had al een regering gevormd,
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zodat de Belgen nu nog alleen het leger beheersten. In het
‘Palais de la Nation’ werd beleefd geapplaudisseerd toen
koning Boudewijn I van België opstond om het woord te
voeren. Er klonk instemmend gemompel toen hij de hoop
uitte op harmonieuze betrekkingen tussen de nieuwe
republiek en het oude moederland. Daarna sprak hij echter
een loflied uit op het hele koloniale verleden. Zijn voorvader
Leopold II was niet gekomen als veroveraar, maar als
‘civilisator’. Sindsdien had België zijn beste zonen gezonden
om dit grote werk voort te zetten. De toespraak was even
tactloos als feitelijk onjuist, zoals Patrice Lumumba het hem
duidelijk liet verstaan in wat een ongeplande reactie leek.
Boos bekritiseerde hij de wrede onderdrukking en uitbuiting
van het koloniale systeem.
Chaotische overgang
De woede van Lumumba was terecht. Leopold II had
hebzuchtige minachting getoond voor de bevolking van
Congo en ondanks alle ‘civilisatiepogingen’ hadden maar
weinig mensen in Congo onderwijs genoten. Congo was 80
keer zo groot als het moederland en het ontbreken van een
goede infrastructuur betekende dat de oerwouden van het
land nog steeds ondoordringbaar waren. De Belgische
autoriteiten deden geen poging de zaken ordelijk over te
dragen. De Europese kolonisten vluchtten gewoon. De
grootschalige landbouw werd in verval
achtergelaten. In de dorpen bleef de orde
weliswaar bewaard en kon men in het
eigen onderhoud voorzien, maar in de
uitdijende steden verspreidden zich de
armoede, het geweld en de corruptie. In
deze chaotische situatie vertrouwde
Lumumba op zijn rechterhand, Joseph
Désiré
Mobutu, de
minister
van
buitenlandse zaken en daarna minister
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van defensie en opperbevelhebber. In het leger wezen de
Congolese soldaten de blanke officieren af, die in functie
gehouden waren om hun autochtone opvolgers te trainen.
Intussen leidde een oplopend conflict tussen Lumumba en
Kasavubu tot de afscheiding van de provincie Katanga. Op
11 juli riep Moïse Tsjombe zichzelf uit tot president van een
onafhankelijke staat, die als hoofdstad Elisabethville had.
Afscheiding
Moïse Tsjombe was lid van de heersende dynastie van het
volk van de Lunda. Hij dankte zijn opleiding aan
Amerikaanse missionarissen en had als zakenman een
fortuin verdiend met een winkelketen. In 1951 was hij in de
politiek gegaan als lid van de provinciale raad van Katanga.
Hij had in 1959 de Confédération des Associations tribales
du Katanga (Conakat) ‘Confederatie van de stamverbanden
van Katanga’ helpen oprichten. Deze federatie van
stamverbanden vroeg om een onafhankelijk federaal
Congo. Bij de verkiezingen van 1960 won zijn partij 8 van
de 137 zetels en 25 van de 60 zetels van het provinciaal
parlement van Katanga. Tsjombe vond dat dit voldoende
was om Katanga af te scheiden van Congo.
‘We scheiden ons af van chaos’, zei hij. Daarin had hij een
punt. Met zijn acties maakte hij de chaos ook groter. Hij
maakte Congo als geheel ook armer door een provincie af
te scheiden, die zeer rijk was
aan grondstoffen zodat zij het
hele land welvarend had
kunnen maken op het moment
dat het land onafhankelijk
werd, voorzag het land in
63% van de vraag naar kobalt
in de wereld; 8,3 % van de
vraag naar koper en 4,3% van
de vraag naar zink. Een groot
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deel hiervan kwam uit Katanga, dat ook vooropging in de
uraniumproductie van
het land. De
aangrenzende
provincie Kasaï produceerde 75% van de industriële
diamanten in de wereld. Eén van de mijnen in Katanga, te
Kipushi bij Elisabethville, zou de rijkste mijn op aarde zijn.
De critici wantrouwden Tsjombe’s hechte band met de
‘Union
Minière
du
Haut-Katanga’,
die
zijn
afscheidingsbeweging had aangemoedigd. De nieuwe
president gaf de voorkeur aan nauwe banden met België
en met het internationale bedrijfsleven in zijn onafhankelijk
Katanga leken de koloniale tijden nooit te zijn verdwenen.
Belgische troepen hadden Tsjombe geholpen de afscheiding
door te zetten. Toen er een burgeroorlog dreigde, vroeg
Tsjombe opnieuw om hulp, terwijl Lumumba de V.N. vroeg
vredeshandhavers te sturen. Deze kwamen prompt, maar
beperkten zich tot het toezien op een niet-bestaande vrede.
Lumumba vroeg daarop de Sovjet-Unie om hulp om zijn
verloren provincie terug te winnen.
MOBUTU in het midden.
De spanningen tussen Lumumba en Kasavubu liepen steeds
verder op. Begin september 1960 gaf Kasavubu Mobutu
opdracht zijn eerste minister te arresteren. Lumumba
vertelde hem op zijn beurt de president te arresteren.
Mobutu deed geen van beide. Op 14 september pleegde hij
een coup en greep zelf de macht. Lumumba werd onder
huisarrest gesteld. Hij ontsnapte, maar werd op 1
december gevangen genomen. De VN. troepen weigerden
in te grijpen. Terwijl de TV-camera’s elke klap en
beschimping registreerden, werd hij door de mannen van
Mobutu in elkaar geslagen. Hij werd naar Thijsville
gebracht, waar hij in een militaire gevangenis werd
vastgehouden. Op 17 januari 1961 werd hij naar
Elisabethville, de hoofdstad van Katanga, gevlogen. Toen
hij daar arriveerde, was duidelijk, dat hij opnieuw in elkaar
werd geslagen. Die nacht werd hij het oerwoud ingevoerd
8

en doodgeschoten. Er gingen geruchten dat de Belgische
autoriteiten stilzwijgend toestemming hadden gegeven voor
de executie. Ook gingen er verhalen over de betrokkenheid
van de Verenigde Staten. Door de Sovjets uit te nodigen
had Lumumba namelijk zonder het te beseffen zijn land
betrokken bij de koude oorlog. Decennia later werd
duidelijk dat de Belgische autoriteiten inderdaad hadden
toegezien op elke stap van de gevangenneming van en
moord op Lumumba.
Conflict en verwarring
Intussen was heel Congo in staat van beroering. Katanga
stond algauw onder druk omdat de moord op Lumumba
over de hele wereld werd bekritiseerd. Men kwam overeen
dat de V.N. nu echt zouden
vechten. Secretaris-generaal Dag
Hamerskjold van de V.N. , een 56jarige Zweedse diplomaat was in
Afrika en hoopte te bemiddelen.
Maar in de nacht van 18 september
1961 explodeerde zijn vliegtuig in
volle vlucht. Op 2 augustus 1961
nam Cyrille Adula de teugels in
handen in Léopoldville en trok
Mobutu zich tijdelijk terug van het
politieke toneel. Adula was met
Lumumba één van de oprichters van de M.N.C. maar hij
kon niet akkoord gaan met de verschillende facties. Op 30
juni 1964 trad hij af. Hij liet congo in een nog grotere
verwarring achter dan voorheen al was geweest. President
Kasavubu benoemde heel onverwachts de afvallige Tsjombe
tot nieuwe eerste minister. De aanhangers van Lumumba
protesteerden, maar werden de mond gesnoerd met de
hulp van Belgische huurlingen. Tsjombe bleef niet lang in
functie; op 13 november 1965 verwijderde Kasavubu hem
en stuurde hem in ballingschap.
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Een coup met steun van de V.S.
Het Westen was nooit erg gelukkig geweest met
Lumumba’s geflirt met de Sovjet-Unie. Amerika wilde zijn
eigen man aan de macht brengen. Joseph-Désiré Mobutu
leek een voor de hand liggende kandidaat. Hij was
opgeklommen tot de rang van sergeant-majoor in het
koloniale leger van België, de hoogst haalbare rang voor
Afrikanen. Als lid van de MNC had hij de Afrikaanse naam
Sese Seko aangenomen. Met Amerikaanse steun pleegde
hij op 24 november 1965 een geweldloze militaire coup.
Zijn doelen draaiden om Afrikaanse authenticiteit. Hij
herdoopte Leopoldville in Kinshasa en Elisabethstad in
Lubumbashi. Het land zelf heette voortaan Zaïre. Hij was
een meedogenloze dictator, een economische prutser,
iemand, die op grote schaal geld verduisterde. Eindeloze
gevechten waren een kenmerk van de congolese
geschiedenis in de jaren zestig. In de strijd waren blanke
huurlingen uit verschillende landen betrokken.

Uit Reader’s Digest Geïllustreerde Wereldgeschiedenis
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En plots:

De moord op pater Renaat De Vos te Bukavu : 1912 - 1961
In februari 1961, bereikte ons het
ontzettend nieuws, dat Renaat De
Vos te Bukavu vermoord was. De dood
van Lumumba had de gemoederen fel
opgehitst. Door de heftige uitlatingen
tegen de blanken, die iedere dag langs
de radio door minister Kashamura
uitgestuurd werden, was de toestand
uiterst gespannen. Op 16 februari in de
voormiddag kwam een grote bende
oproermakers opdagen voor de missie van Kadutu. De
paters samen met de inlandse priesters hadden juist een
vijfhonderdtal schoolkinderen gebiecht en waren de
pastorie binnengetrokken. Het huis werd omsingeld,
sommigen begonnen stenen te werpen en allerhande
bedreigingen uit te roepen. De abbés konden tijdig
ontvluchten. De paters De Vos, Farcy en Bosmans
verscholen zich in de recreatiezaal, terwijl Jos Van Noten,
die in de kerk achtergebleven was, een toevluchtsoord vond
in de toren. Enkele oproermakers drongen in de gang. Op
een gegeven ogenblik kwam Renaat De Vos naar buiten en
poogde de menigte te kalmeren. Hij werd met geweld
vastgegrepen en met machetes doodgeslagen. Hetzelfde lot
werd zijn confraters bespaard, die door een uitzonderlijk
geluk niet ontdekt werden. De soldaten waren inmiddels
aangekomen om de plaats te ontzetten. Het lijk van pater
De Vos werd achtergelaten op de trappen van het huis. s’
Anderendaags celebreerde Mgr. Mulindwa de mis in de
kapel van de kliniek. Renaat werd begraven op het kerkhof.
Hij was 49 jaar oud en sinds 1945 werkzaam in de
Kivustreek.
11

De bloedige opstand in Congo
1964
Het jaar 1964 werd in de provincie grotelijks gedomineerd
door de tragische gebeurtenissen, die zich in Congo
afspeelden en speciaal door de opstand van de Mulelisten.
(van de naam Pierre Mulele, eerste leider van de opstand
in Kwilu) Ze werden ook Simba’s genoemd (simba =
leeuw), naam die de opstandelingen zichzelf toekenden. Die
opstand vond zijn uitgangspunt in Uvira in het Oosten van
het land en overrompelde in enkele maanden tijd ongeveer
de drie vierden van het land. De missies hadden het hard te
verduren. Talrijk vielen de slachtoffers onder de zwarte
bevolking: 209 missionarissen werden vermoord. Onder de
bisdommen van de Witte paters werden Boudewijnstad en
Bunia-Mahagi het zwaarst getroffen. Er waren nog twee
andere rebellenleiders: Gbenye Christophe, voormalig
politicus en Gaston Somialot.
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50 jaar geleden
De moord op Constant Lenaers
en Gaston Stove te Kalemie
Het bisdom Boudewijnstad was één van de eersten waar de
“Simbas” binnenvielen. Nadat de rebellen Kalemie veroverd
hadden op het nationaal leger, (A.N.C. Armée nationale
Congolaise) heerste er grote anarchie in de stad. Benden
van de “jeunesse” terroriseerden voortdurend de bevolking.
In de drie posten van de cité (Christus-Koning, Mateo en
Lubuye) verbleven talrijke inlandse priesters en confraters,
die veiligheidshalve de missies in het binnenland verlaten
hadden. Op 11 augustus 1964 vielen benden jongeren de
drie posten aan. Te Lubuye gebeurde het ergste. ’s Morgens
om 6u.00 kwam een groep mannen naar de missie en ze
verzochten de paters hen onmiddellijk te vergezellen naar
het hoofdkwartier.
Pater Stove, die
de mis aan het
celebreren
was,
moest ophouden.
De
aanwezige
paters moesten de
baan op naar het
huis
van
de
Broeders
van
Oostakker.
Van
daaruit
trokken
allen te voet naar
het hoofdkwartier, ongeveer 3 km verder.
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Hier volgt het relaas van pater Jozef de Jaeger, ooggetuige,
die zelf op een onverwachte manier aan de dood ontsnapte.
“Toen ze op het hoofdkwartier waren aangekomen, waren
de jonge mannen zeer opgehitst. Men dreigde met een
geweer of een mes. Enkelen werden met een stok op de
rug geslagen. Eindelijk mochten ze het kantoor binnen;
daar was het veel rustiger, men vroeg onze papieren. We
antwoorden dat we niet op onze kamer hadden mogen gaan
om onze papieren mee te nemen. De secretaris werd kwaad
en gaf als antwoord: “ik hoorde gisteren in de radio zeggen
dat we communisten zijn en dat men zich tegen ons moet
verzetten. Dus de paters doen aan politiek”. Rond 8u.30
werd beslist dat men ons naar de missie zou terugbrengen
om de papieren te gaan halen. Rond 9u.00 kwamen ze bij
de broeders en daar was er geen sprake meer van papieren
te controleren, doch van deuren open te breken en te
stelen. Rond 9u.30 reed de camionette terug naar de missie
met de paters Stove, Lenaers, Van Audenaerde en De
Jaeger. Op de missie aangekomen waren jongens bezig met
het huis te plunderen. Men moest geld geven; men werd
bedreigd: “sommigen onder u zullen sterven”. Anderen
zeiden: “vandaag zult ge allen sterven”. Wij gaven
elkaar de absolutie. Rond 10u.00 moesten we weer
opstappen, op de camionette, die bij het college stond.
Zonder de reden goed op te geven,
deden die mannen de paters Stove
en Lenaers uitstappen. Een jongen
ging achter hen aan met een
geweer op een vijftal meter van
hen. Een twintigtal meter verder
keek pater Gaston Stove om en
onmiddellijk
knalde
een
geweerschot. Pater Stove viel
achterover zonder één woord,
zonder een stuiptrekking. Toen keek
pater Constant Lenaers ook
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achterom en weer klonk een schot. Hij zonk achterover, de
armen langs het lichaam, zonder een woord of
stuiptrekking. (De dokter zei ons later dat de kogels bij
beiden langs de borst waren binnengedrongen en dat de
dood onmiddellijk was ingetreden.) Toen zei men aan pater
Van Oudenaerde ook van de camionette te gaan. Hij ging
voorbij de twee lijken en toen begon hij te lopen roepend:
“ik ga naar de hemel, God zal
winnen”. Twee schoten gingen af
en doorboorden zijn rechterarm.
Zo stond de pater bloedend stil,
met een bebloede gandoera
(onze rozenkrans hadden we op
de missie moeten afleggen),
weer wilde de jongen schieten,
maar zijn kogellader was ledig.
Toen zeiden zijn kameraden:
“schiet niet meer, hij heeft
Lumumba aangeroepen, hij is
gered.” Toen zei een andere
rebel aan pater De Jaeger af te
dalen om ook doodgeschoten te worden, doch een andere
zei: “laat hem, laten we ze niet allemaal doden.” Toen
kreeg pater Van Audenaerde toelating om naar het
hospitaal te gaan. “Ga maar”, zei men. Doch zonder
begeleiding hadden we te veel schrik. Eindelijk rond 2u.30
wilde een jongen te voet met ons meegaan naar het
hospitaal. Daar werd pater Van Audenaerde verzorgd en
men bevestigde dat het been van de bovenarm geheel
gebroken was. De lijken van de twee vermoorde paters
werden ’s anderendaags, 12 augustus, overgebracht van
Lubuye naar het hospitaal en tegen de middag begraven op
het kerkhof, niet ver van de missie van Christus-Koning.”
“Nuntiuncula” (speciaal nummer) van 15 september 1964
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Op 28 november 1973 vierde Oostrozebeke de gedachtenis
van Gaston Stove (voor zijn confraters Stoveke). Een
pontificale eucharistieviering, geleid door Mgr. Van Steene
in een overvolle kerk, met daarna de onthulling van een
mooi monument, aangebracht tegen de binnenmuur van de
kerk.
Walter Aelvoet, zijn klasgenoot, schreef over hem in
Wereldwijd: “Toen we in 1943 te Boechout binnentraden,
zal wel niemand gedacht hebben dat een van ons nog wel
een monument zou krijgen en als het dan toch iemand zou
zijn, ik geloof eerlijk niet dat we aan die kleine, bescheiden,
bijna onopvallende Gaston Stove zouden gedacht hebben.
Ja, eens te meer werd deze “kleine” door de Heer
uitverkoren om “de groten te beschamen”.
(Wereldwijd 1973, blz. 43)
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Negen paters vermoord in
de provincie ITURI
Na de landing van de Belgische para’s op het vliegplein van
Stanleystad werd de toestand in de Oostprovincie, door de
rebellen gecontroleerd, uiterst kritiek. De rebellenleiders
kregen via de radio opdracht alle missionarissen aan te
houden en gevangen te zetten.
Vanaf september 1964 begon voor de bisdommen Bunia en
Mahagi
een
echte
lijdensweg:
gevangenis
en
mishandelingen allerhande. Voor negen paters betekende
de ontknoping het bloedig offer van hun leven. Dit
gebeuren speelde zich af te ABA op 29 november 1964,
waar zes paters doodgeschoten werden en op 1 december
1964
te
Bunia,
waar drie paters
vermoord werden.
In

het
bisdom
Mahagi-Logo
werden
honderdduizenden mensen
gedoopt
en
vandaag zijn er
meer
dan
100
inlandse priesters
werkzaam in het bisdom. Een tiental onder hen werd
missionaris van Afrika. Anderen werden karmeliet en één
werd missionaris van de armen. Eén leeft in het zuiden van
Congo als Trappist. Vandaag telt het bisdom Mahagi-Nioka
18 parochies. iedere parochie telt tientallen kapellen, maar
de grote parochie van Laybo telt honderd bidplaatsen, die
bediend worden door slechts drie priesters.
Ivo Wellens
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De Zes slachtoffers uit het
bisdom Mahagi
De eerste weken van de bezetting van de missieposten Aba
en Laybo (gelegen in het noorden van het bisdom Mahagi),
verliepen vrij rustig. Tot ineens de toestand kritisch
veranderde. Te Aba bevonden zich op dat ogenblik Paul
D’Hoore uit Brugge (pastoor-deken), Albert Verlinden uit
Gierle, Karel Pauwelijn uit Harelbeke, Paul Leys uit
Brugge en de tachtigjarige Laurent Coninx uit Bree, op
rust. Op 25
november arriveerde een groep simba’s
(rebellen) uit Paulis (Isiro). De volgende dag kwamen ze op
de missie om de paters alsmede vier zusters van Maria
(Ingelmunster) aan te houden en gevangen te zetten. De
paters werden opgesloten in het kloosterke van de inlandse
broeders en de zusters in het huis van de inlandse zusters.
In de avond kwam pater Leo de Meyer, overste van de
missie Laybo, te Aba aan. Hij werd er enkele dagen vroeger
aangehouden. De oude broeder Oscar, die met hem te
Laybo verbleef, mocht er blijven omwille van zijn hoge
ouderdom. ’s Anderendaags, rond de middag, kwam een
camionette met rebellen voor het huis van de broeders. De
zes paters moesten kousen en schoenen uittrekken. De
oude pater Laurent Coninx, die dit niet vlug kon
uitvoeren, werd geslagen en tot bloedens toe gestampt. De
paters werden in de camionette opeengehoopt en moesten
zich plat leggen, terwijl hun bewakers hen voortdurend
sloegen. De zusters werden samen weggeleid in een
gesloten wagen. Het konvooi vertrok in de richting van het
militair kamp op ongeveer één kilometer gelegen. De paters
en de zusters werden binnengeleid in een zaal, waar ze
urenlang
allerhande
mishandelingen
ondergingen…
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Sommige Griekse handelaars kwamen geld en kisten bier
voorstellen om de in vrijheidsstelling af te kopen. Niets kon
baten. De simba’s schenen wel beslist tot het uiterste te
gaan. We kennen weinig details over hetgene juist in het
kamp voorviel. Inderdaad, de hele groep, die over het lot
van de missionarissen besliste, viel later in de handen van
het leger en allen werden gedood. Maar volgens
onrechtstreekse getuigen is het zeker dat deze groep
zusters en paters ontzettend veel geleden heeft, fysisch en
moreel, en afschuwelijke pijnigingen heeft ondergaan. In de
morgen van 27 november verzamelden de beulen hun
slachtoffers; op een weg in de brousse werden de paters
koelbloedig met mitraillettes neergekogeld. De zusters
werden afgemaakt door lanssteken en machetes.
Ooggetuigen hebben bevestigd dat zij op een hoop
gesmeten werden, met benzine overgoten en verbrand.
Wat overschoot werd in een put geworpen.
Zes maanden later toen de Afrikaanse priesters de missie
betrokken, hebben ze enkele gebeenten en stukken stof
teruggevonden en alles begraven op het kerkhof van de
missie.

Uit: “Christus wordt weer gekruisigd.”
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Laurent Coninx

Karel Pauwelijn

Albert Verlinden

Paul Leys

Leo De Meyer

Paul D’ Hoore

Abbé Paul Yaba, medepastoor te Aba, gaf hierover volgend
relaas op 5 augustus 1965:
“De relikwieën (stoffelijke overschotten) van de zusters en
de paters werden verzameld en plechtig begraven door ons
op het kerkhof van de parochie op 28 juni laatstleden. We
hebben nog 8 ongeschonden schedels gevonden en twee
die verbrand waren en eveneens andere gebeenten, die
verbrand of intact waren. We hebben deze relikwieën
gezocht en tentoongesteld tot gebed en devotie van de
gelovigen. Ze zijn komen bidden, met velen, drie dagen
lang, voor de kist met relikwieën, die we in het koor
geplaatst hebben. Op 28 juni hadden de religieuze diensten
plaats. Een plechtige requiemmis werd gezongen in open
20

lucht buiten de kerk. De kist werd voor een geïmproviseerd
altaar gezet. Er waren vijfduizend mensen tegenwoordig.
De Europese en Congolese militairen en alle politiemensen
waren verwonderd die verknochtheid van de mensen aan
hun missionarissen te zien en allen kwamen hun
deelneming aanbieden. Spijtig genoeg konden veel mensen
niet tegenwoordig zijn wegens de onveiligheid op de wegen.
De gelovigen weenden zelfs tijdens de h. Mis, maar vooral
op het kerkhof. Na de begrafenis gingen ze droevig en al
biddend naar huis terug.”

Zr. Christiane

Zr. M. Louise

Zr. Gerarda

Zr. Irène

Deze vier zusters van Maria (Ingelmunster) werden samen
met onze confraters vermoord te Aba op 27 november
1964.
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De drie slachtoffers
van Bunia

Op
29
oktober
1964,
stuurden
de
opstandige
gezagvoerders vanuit Stanleystad een telegram naar Djugu
(Ituri) met opdracht alle buitenlandse missionarissen onder
arrest te zetten. Zo werden talrijke paters, zusters en
broeders uit verschillende missies samengebracht in het
pensionaat te Fataki. De paters verkregen de toelating
iedere dag de h. mis op te dragen en biecht te horen op
zaterdag. Deze situatie eindigde op een tragische
ontknoping door de moord op drie andere paters: De
Meyer Piet, uit Antwerpen, broer van Leo, Pauwelijn
Eugène uit Harelbeke, broer van Karel, en Smissaert
Louis uit Brugge.
We geven hier de beschrijving van deze tragedie aan de
hand van het verhaal, geschreven door onze confrater
Roger Faict, ooggetuige van het gebeuren en als bij mirakel
aan de dood ontsnapt.
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“Op dinsdagmorgen van 1 september rond 7u.30 kwam er
een grote vrachtwagen volgeladen met rebellen, op het
pensionaat aan. Het hoofd van deze simba’s was de
fameuze ‘officier-dominee’ (het gaat hier over een
protestantse rebel). Deze laatste meldde zich aan op het
pensionaat en riep de paters Eugène Pauwelijn, Piet De
Meyer, Roger Faict en Louis Smissaert en hij beval hen in
de camion te stappen. Ze vertrokken om 8u.30.
Er werd een eerste halte gehouden in Djugu, waar de
officier-dominee ons liet binnengaan in zijn huis. In dat huis
vergaderden de bazen om ons proces-verbaal op te stellen.
De ondervraging was uiterst kort: “jullie hebben de mis
opgedragen; wie heeft u daarvoor de toelating gegeven?”
Pater De Meyer antwoordde: “de Commandant van Bunia”.
“Hoe heet die commandant”? “wij wisten het niet”. En zo
was ons proces-verbaal opgesteld. De dronken officierdominee werd zenuwachtig en begon aan onze
rozenkransen te trekken. Wij reageerden niet. Ze lieten ons
onder de bewaking van één simba. Om 11u.30 moesten we
terug plaats nemen in de vrachtwagen; deze was al
volgeladen met eetwaren, bestemd voor de rebellen van
Bunia. We moesten plaats nemen in de laadbak van de
vrachtwagen, gezeten op onze valiezen. Meerdere simba’s
vergezelden ons. In de stuurcabine zat de officier-dominee
naast de chauffeur, zijn luitenant en de gewestbeheerder
van Djugu.
Er werd rap gereden. We hielden halt aan km 3, de splitsing
van de baan, die leidt naar Nizi. Op hetzelfde ogenblik
kwam een tegenligger eveneens volgeladen met rebellen.
Ze vergaderden: samenscholing? Mekaar groeten? Wij
begrepen niet wat er aan de gang was en waren ongerust.
We vertrokken opnieuw richting Bunia. Aangekomen op 7
km van Bunia, te Myala, werd er opnieuw gestopt aan een
drankgelegenheid.
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Enkele ogenblikken nadat de chefs de camion verlaten
hadden, kwam een auto van de politieke partij (M.N.C.)
aan. De inzittenden waren zeer opgehitst en vroegen aan
de chauffeur van de vrachtwagen om hen door te laten.
Toen vernamen we dat het nationaal leger geholpen door
Zuid-Afrikaanse huurlingen Bunia had ingenomen. De
officier-dominee beval ons de camion te verlaten zonder
zich te veel om ons te bekommeren en vervoegde zijn
manschappen. Eén rebel nodigde ons uit om te zitten in de
zetels, die in de barza stonden. Het was ongeveer 13u.00.
Toen kwam er opnieuw een vrachtwagen aan, volgeladen
met opgehitste rebellen en die stopte juist vóór deze waarin
wij zaten. In allerijl verlieten deze rebellen schreeuwend
hun vrachtwagen. Onder hen was er een grote rebel
uitermate opgehitst, gewapend met een automatisch
geweer. Hij kwam onmiddellijk naar ons toe en beval ons
op een rij te gaan staan en richtte zijn wapen recht op ons.
Pater De Meyer riep: “Zo gaat dat toch niet, waar is uw
commandant?”. Op dit ogenblik zag ik pater Pauwelijn
schreeuwend voorwaarts neervallen. We stonden niet meer
op één lijn. Intussen kwam een tweede rebel aan en richtte
ook zijn wapen op ons. Toen die twee weinig aandacht aan
ons besteedden riep Pater Smissaert: “Weglopen nu !”.
Onmiddellijk vluchtten we weg. Smissaert volgde mij van
dichtbij. Hij week even uit naar rechts en viel, geraakt door
een kogel. Ik weet niet precies wat er verder gebeurde, wel
dat ik ook enkele meters verder op de grond viel denkend
gekwetst te zijn.
Liggend op mijn rug, verwonderd dat ik nergens pijn voelde
opende ik mijn ogen en zag een rebel in onze richting
kijken, met het geweer in aanslag. Ik besloot mezelf voor
dood te houden. Andere auto’s kwamen aan vanuit Bunia.
De rebellen deden nerveus en ik dacht dat ze terug zouden
rijden om een tegenaanval te doen op de oprukkende
huurlingen.
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Ik verstopte me onder een doornstruik en bleef roerloos
liggen, wetend dat mijn confraters op enkele meters van
mij neergeveld waren. De tijd ging voorbij…… ik bad…..
Rond 16u.00 nieuw geweld: Auto’s volgeladen met rebellen,
die Bunia ontvluchtten, achtervolgd door andere die hen
beschoten. Daarna werd het kalm en volledig stil.
Na een tijdje hoorde ik opnieuw vrachtwagens, ben dan
opgestaan om te gaan kijken naar mijn drie confraters die
geen teken van leven meer gaven. Daarna liep ik de weg op
en zag een Congolese vlag op een vrachtwagen... Een
camion stopte en blanke huurlingen stapten uit en groetten
mij. Ik moest met hen mee, want het was te gevaarlijk om
te blijven rondhangen in deze zone. Ik heb hen gevraagd te
gaan kijken naar mijn confraters op de grond. Ze deden het
en zeiden: “dood !”; ze wilden de lijken niet meenemen
maar eerst mij in veiligheid brengen. Ze beloofden hen
s’anderendaags op te halen. Om 17u.00 waren we in Bunia,
waar ik enkele paters en zusters terugvond die zojuist
bevrijd waren.
De vrijdag daarop stuurde onze bisschop Mgr. Ukec enkele
Congolese Broeders naar Myala om de lichamen van de
vermoorde paters te halen. De
mensen van Myala hadden reeds
een graf gegraven. Ze brachten de
drie lichamen naar de missie voor
de uitvaart. Een grote menigte
kwam meebidden want dit drama
bedroefde
iedereen.
De
drie
confraters rusten nu naast een
zuster van het Christelijk Onderwijs,
zuster Thérèse SIMONS, ook
gedood te Bunia op 17/11/1964,
gevangen in een hotel samen met
alle paters, broeders en zusters van
de omliggende missies.”
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De dag na de moord waren de schuldigen in de handen
gevallen van de bevolking, die alle wegen en zelfs de kleine
broussepaden afzette en controleerde. Hun wapens
bestonden enkel uit lansen en bogen en pijlen. Daarmee
namen ze wraak op de rebellen.
De tragische gebeurtenissen in Congo maakten een
geweldige indruk in de Belgische Witte Paters provincie. Bij
de families van de confraters heerste een grote
ongerustheid. Het provincialaat werd voortdurend opgebeld
om inlichtingen te verschaffen. Vele valse geruchten en
nieuwsjes deden de ronde en hier beschikte men niet over
objectieve, zekere inlichtingenbronnen om de angstige
families gerust te stellen. In de parochies van de
vermoorde confraters werden godsdienstige plechtigheden
gehouden.
De provinciaal organiseerde twee herdenkingsdiensten. De
eerste dienst te Varsenare op 13 februari 1965 met Mgr.
Van Steene, een tweede te Heverlee op 20 februari
voorgegaan door Mgr. Geeraerts.

Louis Smissaert

Eugeen Pauwelijn
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Piet De Meyer

Impact van de rebellen op de
missionarissen

Deze bloedige gebeurtenissen van 1964 veroorzaakten
tevens een massale uittocht en de terugkeer naar België
van talrijke missionarissen: Alle confraters van Kasongo,
waarvan het bisdom totaal geëvacueerd werd, een groot
gedeelte van het bisdom Boudewijnstad, al het personeel
van Bunia en Mahagi kwamen naar België terug. Gedurende
verscheidene maanden waren meer dan 120 confraters met
“verplicht verlof”. Dit bezorgde natuurlijk grote problemen
aan de verantwoordelijken. Men moest zich bezig houden
met de gekwetsten, de zieken, de getraumatiseerden en de
ontmoedigden. Op het voetstuk van het standbeeld van een
missionaris die het gedenkteken te Gentines versiert, staat
volgende kernspreuk: “Mors in nobis operatur, vita
autem in vobis”. (letterlijk: De dood doet zijn werk in
ons, maar het leven in U)
Deze teksten zijn van pater Dries DEBEIR W.P. uit “Missionarissen van
Afrika. De Witte Paters in België”
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Bisschopswijding van Mgr. Gabriel UKEC
Op het Pinksterfeest, 6 juni 1965, werd Mgr. Ukec in de St.
Michielskathedraal te Brussel, door kardinaal Suenens
gewijd. Zijn assistenten waren Mgr. Busimba en Mgr. Van
Steene. Meer dan 1800 personen vulden de kathedraal. De
eerste rijen van de middenbeuk waren voorbehouden aan
de families van de missionarissen, slachtoffers van de
opstand in Kongo. Talrijke paters, broeders, zusters, abbés
en
Afrikaanse
studenten
uit
Ituri
hadden
een
voorkeurplaats gevonden in het koor. De scholastieken
zorgden voor de uitvoering van de gezangen. De wijding
had plaats tijdens een concelebratie van acht bisschoppen.
In zijn homilie richtte de kardinaal zich tot de beproefde
families met woorden van troost en opbeuring:
“het is het offer van uw zonen en dochters, dat deze
plechtigheid mogelijk gemaakt heeft”.

Mgr.Gabriël Ukec

O.L. Vrouw kathedraal van Bunia
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03-01-2014: Dhr. Jean-Marie Ralet, broer van onze confrater
André Ralet (Liège)
24-02-2014: Mevr. Maria Rutten, schoonzus van wijlen onze
confrater Louis Kempeneers († 1996)
09-03-2014: Dhr. Jos Rommens, broer
confrater Rik Rommens († 1993)

van

wijlen

onze

16-03-2014: Dhr. Ward Leys, broer van onze confrater Jos Leys
(Zelzate) en zelf ex-confrater (wijding 1961)
22-03-2014: Abbé Réginald Greindl (o.a. Stichter van het
College Saint-André te Kigali) broer van wijlen onze
confrater Léopold Greindl († 2008)
31-03-2014: Dhr. Walter Gils, broer van wijlen onze confrater
Frans Gils († 2008)
09-04-2014: M. Francis Bastin, broer van onze confrater Pierre
Bastin (Jambes) en Dhr. Jos Chabert, minister van
Staat, schoonbroer Bie (Herman Boon) († 2012)
10-04-2014: Mevr. Christiane Lacoste, schoonzus van wijlen
onze confrater André Lacoste († 2011)
12-04-2014: M. Paul Mertens-Van Dessel, broer van onze
confrater Ferdinand Mertens (Bunia)
18-04-2014: Mevr. Madeleine Vanden Avenne, zus van onze
confrater Toon Vanden Avenne (Antwerpen)
03-05-2014: Dhr. Lucas De Belie, broer van onze confrater
Valentijn De Belie (D.R.C-Kindu)
05-05-2014: Mevr. Maria Goffinet, zus van onze confrater Alex
Goffinet (Kinshasa) en Dhr. Dokter Marcel
Bongaerts, broer van wijlen onze confraters Karel
(† 2007), Albert († 2010), Jules († 2011).
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De Sprekende trommel
Trommels werden in vrijwel elke Afrikaans dorp zowel
gebruikt voor boodschappen als om dansen te begeleiden.
In traditionele gemeenschappen had de koning of het stamhoofd
een speciale trommel, waarmee zijn bevelen of afkondigingen
bekend werden gemaakt. Behalve de koning en zijn trommelaar
mocht niemand de trommel aanraken. Het instrument was een
embleem van zijn aanzien: In Burundi toonde een nieuwe vorst
zijn macht door zijn voeten op de koningstrom te zetten. Soms
werden voor nieuwe vorsten ook nieuwe trommels gemaakt en
werden die van de oude koning na zijn overlijden weggeborgen.
In de rijke taal van de trommel konden lange boodschappen en
zelfs gedichten worden uitgedrukt. Bij de Akan in Ghana werden
bij ceremoniële gelegenheden lofredes, spreuken en gedichten in
trommelslagen voorgedragen en in vrijwel alle culturen werden
zowel de ceremoniële als de sociale dansen door de trommelaars
begeleid. De trommelaars, die hun boodschappen door dichte
wouden of over weidse vlakten verzonden – als een soort
openbare bekendmaking - gebruiken een code, die alleen hun
verwanten in andere dorpen kenden; groepen, die dicht tegen
stamgrenzen aan woonden, moesten dus verschillende codes
aanleren om berichten te kunnen vertalen. Trommels werden
bespannen met olifantenofwel antilopenhuid. Bij de
dubbele trom gaf de ene
helft een hoge en de andere
een lage klank.
Elke trommel had zijn eigen
geest en trommelmakers
voerden speciale ceremonies
uit als ze het bos ingingen
om hout voor de kast te
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zoeken. Ze baden dat de geest van de boom het hout niet zou
verlaten als de boom werd gekapt, maar zou blijven om het
instrument te bezielen en een stem te geven. Om de geest niet te
krenken mocht een trommel niet te vaak van eigenaar of bespeler
wisselen.
Uit “Afrikaanse mythen”

Drie Diamanten priesterjubilea
te Varsenare op 6 mei 2014

Frans Devillé, André Devinck en Luc Blancquaert vieren
samen met veel confraters, vrienden en familieleden hun zestig
jaar priester-zijn in de kapel te Varsenare.
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Homilie ter gelegenheid van dit JUBILEUM
door Frans Devillé
We vieren vandaag een jubileum. Een dergelijke dag is een
moment om wat achteruit te kijken. 60 jaar! Een hele tijd…
En eigenlijk moeten we nog 7 jaar eerder terug gaan, want
het was in 1947 dat wij alle drie binnenkwamen in
Boechout.
Eerst wat aarzelend en tastend misschien… maar het ging.
En dan naar Varsenare en vervolgens naar Heverlee, waar
we priester werden gewijd op 18 april 1954. – Alle drie
priester, alle drie missionaris van Afrika… bereid om te
doen wat men ons ging vragen. – Toen gingen onze wegen
uiteen.
André ging naar Burundi. Hij bleef er 45 jaar leven en
werken in een land met grote parochiegemeenschappen,
overvolle kerken en urenlang onderwijzen en biechten. Vele
gelukkige jaren, eerst in rust en vrede. Maar daarna in
jaren van moeilijkheden, met opstanden en doden. Met een
uitwijzing zelfs, maar ook een terugkeer en nog enkele
zware jaren in Mabayi… Ja, een mensenleven.
Luc, die ging naar West Afrika. Een heel andere
missionaire situatie. Landen met nog sterke traditionele
godsdiensten, en met een grote, soms overwegende
moslimbevolking, waar van de missionaris meer wordt
gevraagd contact te zoeken, mensen uit te nodigen en
kleine geloofsgemeenschappen op te bouwen. Luc werkte
er heel de tijd, ook zo een 45 jaar, bij de Senoufo, een
grote volksstam verspreid over drie landen: Mali, Burkina
Faso en Ivoorkust. En Luc was er ook werkzaam in alle
drie. Een ander type missionarisleven…
Ikzelf (Frans) ging hen allebei achterna. Eerst naar
Burundi, later naar Burkina. Maar de grootste tijd werd
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mij gevraagd in de achterhoede te werken. Soms wat
frustrerend, maar altijd in de hoop dat het toch wat nuttig
was voor hen die in de voorlinie werkten. Weer iets heel
anders.
Alle drie samen begonnen, maar met een heel ander leven,
en nu terug samen, hier in het oude Varsenare… Alle drie
anders, maar alle drie missionaris, op hun manier. Alle drie
priester van de Heer. – We hebben ons best gedaan, zoals
we waren en zoals we konden. In onze kleinheid en in de
grootheid die God ons gaf. Een jubileum is dan ook en
vooral een dag om te danken.
Dank aan onze familie, voor de genegenheid en ook
omdat onze roeping er haar oorsprong vond. Dank aan de
confraters, en aan alle mensen met wie we mochten
samenleven, in Afrika en hier bij ons, en die ons zoveel
gegeven hebben. Dank aan de Heer die ons toeliet priester
te worden en te zijn.
Priester zijn… Wanneer we daar over denken, dan legt ieder
van ons daar wellicht zijn eigen accent op, en hebt u zelf
daar misschien een eigen beeld bij. Bij mij komt daar
gewoonlijk een bepaald woord, een bepaalde naam voor
naar boven. De naam die men aan een bisschop geeft:
“pontifex”. Niet om te “pontificeren”. Maar omdat het
“bruggenbouwer” betekent. Voor mij is het zowat dat: de
priester mag bruggen bouwen, brug zijn. Brug zijn tussen
God en mensen. Brug zijn tussen mensen en God. En ook
eenvoudigweg bruggen bouwen tussen mensen: tussen hen
leven, naar hen luisteren – luisteren naar hun vragen en
problemen -mensen bijeen brengen, vrede stichten,
gemeenschap opbouwen, in Afrika ook samen met de
mensen: projecten realiseren voor welzijn en ontwikkeling,
en zoveel meer... Brug zijn langs de sacramenten die we
mogen aanbieden, langs het woord dat we spreken, langs
de acties die we voeren, langs het leven dat we leiden. Een
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priesterleven…, een missionarisleven…, bruggen bouwen…
Het was de moeite, het was mooi!
Wel ja, laten we vandaag dank zeggen – vandaag en heel
ons leven door. Dank voor wat geweest is. Dank voor wat
we zijn en blijven.
Jezus zei het ons ook in de evangeliepassage die we lazen.
Hij sprak van liefde en van vreugde. En hij voegde er aan
toe: “Niet jullie hebben mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik
heb jullie opgedragen op weg te gaan en vrucht te dragen”.
-- Daarvoor speciaal willen we de Heer danken, dat hij ons
heeft uitgekozen en dat hij ons op weg heeft gestuurd. Dat
we naar vermogen zijn weg zijn gegaan. En we danken
hem voor de vruchten, kleine of grote, die we hebben
mogen dragen. Want hij droeg ons.
“Verheug u”, zei Paulus ons. “Wees altijd verheugd”. Ja, wij
zijn blij en dankbaar. Dat willen we vandaag, meer dan
ooit, uitdrukken in deze eucharistie. Van ganser harte.
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Nieuws uit Ghana van
Hugo Van den Haute
Oorspronkelijk was Ghana de naam van een middeleeuws
koninkrijk ter hoogte van het huidige Mali. Einde elfde eeuw
werd het middeleeuwse Ghana vernietigd door Islamitische
strijders, waarna op de puinhopen van dit rijk Mali verrees.
Het land,
nu gekend als Ghana, stond sinds de late
Middeleeuwen bekend als ‘Goudkust’ (Gold coast) Het is
Dr. Osafyego Kwame Nkrumah, die de naam van het oude
West-Afrikaanse keizerrijk Ghana toekende aan de Gold
Coast Colony, op 6 maart 1956, dag van de
onafhankelijkheidsverklaring. Ghana geldt al vele jaren als
een baken van stabiliteit in Afrika. Met zijn streven naar
panafrikanisme speelde Ghana’s eerste president Kwame
Nkrumah een voortrekkersrol op het continent. Sinds 1992
kende Ghana slechts democratisch gekozen regeringen.

ik belandde in Ghana in april 1957, één maand na
onafhankelijkheidsverklaring. Op de foto ziet u
Kardinaal, die me een pauselijke onderscheiding geeft
gelegenheid van mijn gouden priesterjubileum.
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voornaamste bedreiging voor de stabiliteit is de groeiende
kloof tussen arm en rijk. Gevaarlijk is dat deze tegenstelling
steeds duidelijker langs etnisch-religieuze lijnen loopt en zo
twee landsdelen tegen elkaar opstelt. Het zuiden met de
Ashanti’s en andere welvarende verwante groepen, veelal
gekenmerkt als overwegend Christen, en daar tegenover
het als islamitisch bekend staande noorden. Op economisch
gebied zijn goud en cacao traditioneel de belangrijkste
producten. Er wordt veel inspanning gedaan om toerisme te
promoten
als
bron
van
inkomsten.
Ook
de
geldovermakingen van de miljoenen Ghanezen, die elders
in de wereld werken, zijn van groot belang. De
internationale gemeenschap ziet Ghana als ideale
ontwikkelingspartner, die voldoet aan de criteria van
democratie en goed bestuur. De verwerkende industrie
staat op een laag pitje. Ghana voert liever zijn
consumentenproducten in dan ze zelf te produceren.
Oosterse en Westerse industrieën varen er wel bij. Nu heeft
Ghana zijn eigen “OFF SHORE” oliebronnen. Is het een
zegen of een twistpunt? Een ander Ghanees kenmerk is de
zucht naar “greener pastures”. Het zijn niet alleen de
Ghanese voetballers, die wereldbekend geraken. Naar
schatting leven en werken er drie miljoen Ghanezen op de
22 miljoen in het buitenland. Dat heeft als gevolg een groot
tekort aan gekwalificeerd personeel in onderwijs en
gezondheidszorg in eigen land. Toch
krijgt Ghana veel internationale steun
voor
zijn
ontwikkelingsprioriteiten:
onderwijs,
gezondheidszorg,
infrastructuur, landbouw, milieu. Dat
alles moet ertoe bijdragen om de
millenniumdoelstellingen
van
de
Verenigde
Naties
tijdig
te
halen.
Intussen zijn de geldoverschrijvingen van
Ghanese migranten omvangrijker dan de
officiële subsidies aan het land.
Hugo Van den Haute
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Financieel rapport projectensteun 2014

We geven onze lezers van “BAND” (Nl.) en “FAMILLE-MISSON”
(Fr.) graag een verslagje van de resultaten van onze Flyer van
KERSTMIS 2013. We deden beroep op uw solidariteit om onze
projecten te steunen. De folders werden gevoegd bij de 2.230
nummers van onze contactbladen: n° 4/4 2013 en daarenboven
verstuurden we per mailing nog eens 1.200 folders. Opnieuw had U
de keuze tussen 3 projecten.
Resultaat op 01 april 2014
1. S.O.S. Vluchtelingen te Goma (P. Pino Locati):
78 overschrijvingen ............................….…..… 12.617,00 €
51 via “Kontinenten”..........................................
5.323,50 €
2. Misintenties voor de confraters:
38 overschrijvingen……...........………….....…

3.924,00 €

3. Giften aan de Belgische sector:
163 overschrijvingen ….....................................

14.366,50 €

Totaal : 330 overschrijvingen ...............................

36.231,00 €

Onkosten :
1. Verzenden mailing 2013 :
991,72 €
2. Drukken flyers + omslagen:
750,00 €
Vergelijking met vorige jaren : (17.300 € meer als vorig jaar !!)
In 2009 kregen we 229 overschrijvingen : 16.336,75 €
In 2010 (zonder mailing) 156 stortingen : 10.887,61 €
In 2011 kregen we 253 overschrijvingen : 22.180,55 €
In 2012 kregen we 231 overschrijvingen : 18.911,20 €
Van harte dank aan de weldoeners !!!
Alle steun blijft welkom, zie info op de voorlaatste bladzijde.
Jo Deneckere, econoom
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Onze adressen Web en e-mails
° Sociëteit van de Missionarissen van Afrika (Witte Paters)
http://www.africamission-mafr.org
http://www.mafrome.org
° Internationale website van de Witte Zusters
http://www.musolafrica.org
° Belgische sector van de Missionarissen van Afrika
http://www.lavigerie.org
° Missio
http://www.missio.be
° Band

Willy Trypsteen
De Manlaan 50
8490 Varsenare
willy.trypsteen@gmail.com

° Famille-Mission
Manu Quertemont
Chaussée de Dinant 111
5000 Namur
manuquertemont@yahoo.fr
° Kontinenten (om een fiscaal attest te bekomen voor giften aan projecten
van confraters in Afrika)

Bosdreef 5
8820 Torhout
Tel. 050 74 56 50
Kontinenten@skynet.be
Bank: BE21 00007186 7603 / BPOTBEB1
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1) Door misintenties te geven
(€10,00 per intentie)

2) Door een gift te doen voor onze werken
(vermeld uw keuze in de mededeling op uw overschrijving)

overschrijven op rekening:
W.P. Missiedienst
Charles Degrouxstraat 118
1040 Brussel
IBAN : BE85 2100 6228 8806
BIC : GEBABEBB
DANK U WEL !
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Verantwoordelijke uitgever:
Trypsteen Willy
Charles Degrouxstraat, 118
1040 Brussel
Willy.trypsteen@gmail.com

Op dit metalen paneel staat de poort van het paleis
van de Oba van Benin, het machtige West-Afrikaanse Edo-Rijk.
Ca. 17° Eeuw (uit Afrikaanse Mythen)

Afgiftekantoor Brussel X
Erkenningsnummer P 706 335
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