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Nieuwsbrief

Beste vriend(in)
Na de vorige nieuwsbrief spraken we als
bestuur af dat we voor de volgende de
nadruk wilden leggen over onze
ondersteuning en hulp aan ETHIOPIE.
Deze afspraak komen we ook na in dit
nummer. In de tussentijd echter werden
we opgeschrikt door het overlijden van
twee van onze correspondenten te weten
Br. Nico uit Indonesië en Br. Piet (Pedro)
uit Brazilië. Twee dierbare mensen die
elke keer, ondanks hun drukke
werkzaamheden de tijd namen om u en
ons te informeren over hun geweldige
activiteiten. Twee broeders die de werken
van Stefanus Modestus Glorieux een
eigentijdse vorm gaven vanuit de
bezieling om de mensen die het slecht
getroffen hebben in deze wereld zodanig
te ondersteunen dat ze minder
afhankelijk een menswaardig bestaan
kunnen leven. Zij rusten in vrede.
Veel informatie in deze nieuwsbrief over
onze werken in Ethiopië.
Een kleine maar bevlogen groep
medewerkers en vrijwilligers proberen
grote groepen mensen zodanige
ondersteuning te geven dat ze weer een
menswaardig bestaan kunnen hebben.
Werk dat vooral mogelijk is door uw
ondersteuning en financiële hulp.
Namens al deze mensen hartelijke dank.
We hopen nog lang op u te mogen
rekenen.
Veel leesplezier.
Namens het bestuur van Stichting Goede
Werken Glorieux.
Ad Kapteijns , secretaris

Herfst 2021

De zomer is weer verstreken en de vakanties nagenoeg voorbij.
Dit keer begint de herfst precies op de derde dinsdag van september
waarop in Nederland traditioneel de troonrede door Zijne Majesteit
de Koning, Willem Alexander, wordt uitgesproken.
Volgens de opiniepeilingen is het vertrouwen in de politiek én de
monarchie gedaald naar een erg laag peil; we slagen er maar niet in
de politieke crisis te overwinnen. Het wil allemaal niet vlotten daar in
Den Haag! En toch gaat het leven door met een uiterst positief geluid
over de economie en de lage werkeloosheidcijfers. Wij Nederlanders
zouden toch een tevreden volk mogen zijn. In tegenstelling daarmee
hebben wij ook slecht nieuws.
Deze zomer zijn wij twee van onze correspondenten door overlijden
kwijt geraakt, te weten broeder Nico Simanjuntak uit Indonesië en
broeder Pedro Goossens uit Brazilië.
Zij waren onze vaste schrijvers voor de
Nieuwsbrief. Een zware aderlating, een
groot verlies voor de Congregatie, maar
ook voor de stichting Goede Werken
Glorieux, want door beider inbreng in de
periodieke nieuwsbrieven wisten zij de
actualiteiten aan ons te presenteren en onze
belangstelling voor wat er elders in de
aandenken aan
wereld gebeurt levend te houden.
Br. Nico Simanjuntak
Zo lang als wij de nieuwsbrief uitgeven,
(Nicolaus Binner Simanjuntak)
* 20 jan.1955, Pematangsiantar hebben zij er voor gezorgd dat wij telkens
+ 14 aug, 2021, Pangururan.
weer iets konden melden uit de
respectievelijke gebieden.
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aandenken aan
Br. Pedro Goossens
(Pierre Michiel Goossens)
* 8 maart 1936, Burcht (België)
+ 26juni 2021. Betim MG
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In deze uitgave vindt u dan ook alleen de bijdrage van mevr. Corin van Poppel die
overigens heel wat nieuws vanuit Ethiopië kan melden. We gaan op zoek naar nieuwe
correspondenten of naar nieuwsgaring op een andere manier.
Wij vinden het belangrijk u van tijd tot tijd te kunnen informeren wat natuurlijk ook op de
website gebeurt over de verschillende projecten. http://www.goedewerkenglorieux.nl
Graag wil ik hier, mede namens het bestuur, mijn dankbaarheid uidrukken en met respect
terugdenken aan de beide broeders correspondenten, Broeder Nico Simanjuntak en Broeder
Pedro Goossens. Die er mede voor hebben gezorgd dat u een beetje op de hoogte bleef.
Dank, dank daarvoor! Hopelijk kunnen we in het decembernummer nieuwe
correspondenten aan u voorstellen.
Broeder Theo v.d.Boer

ETHIOPIË

De visie van de Congregatie:
“Een menswaardig bestaan voor iedereen”!

Ethiopië ligt in de woelige Hoorn van Afrika en is een
van de dichtstbevolkte, armste landen van Afrika, met
als hoofdstad Addis Abeba (“Nieuwe Bloem”), gelegen
op 2500 meter hoogte, een gematigd klimaat heeft met
veel regen van mei tot september.
Ethiopië heeft een van de snelst groeiende economieën
ter wereld maar 44% van de bevolking leeft nog steeds
in armoede. Natuurrampen vergroten de armoede omdat
de meeste Ethiopiërs voor hun inkomen afhankelijk zijn
van landbouw. Droogte, overbegrazing en ontbossing
hebben het vruchtbare Ethiopië door de jaren heen
aangetast en maken het boeren moeilijk.
Veel Ethiopische boeren stoppen met hun bedrijf en
zoeken werk in Addis.
Naast natuurrampen zorgt de huidige politieke chaos en
de stijgende prijzen op de wereldmarkt voor migratie
naar de stad. Addis is niet toegerust op deze toestroom.
Er is een gebrek aan banen en huisvesting waardoor veel
mensen in illegale, onveilige onderkomens wonen
zonder schoon water, sanitair en medische hulp. Hulp
aan Ethiopië is dus nog steeds hard nodig'.

Ethiopische ouderen in nood
vaak eenzaam op straat!
Traditioneel gezien genieten ouderen een grote sociale
status in Ethiopië, die groeit met de jaren en ouderen
worden verzorgd door hun familie. De laatste decennia
zien we hierin een kentering: van ouderen die konden
rekenen op een absolute
zorgplicht vanuit de
familie en buurtgenoten
naar eenzame ouderen die
zonder steun worden
achtergelaten.
De traditionele familiaire
zorgsystemen komen
steeds meer op gespannen
Ethiopië.voet te staan met allerlei
moderne ontwikkelingen.
De groep ouderen die wordt geconfronteerd met deze
problemen, komt vaak uit de armste groepen in
Ethiopië. Ze hebben geen inkomen; leven in slechte
woonomstandigheden en hebben geen familie of
anderen die zorg kunnen dragen. Ze lijden lichamelijk
en mentaal omdat ze beperkt zijn door het ouder
worden, weinig sociale contacten hebben en zich
waardeloos, geïsoleerd en genegeerd voelen.
'Helaas voorziet de Ethiopische overheid nauwelijks in
welzijnsvoorzieningen voor ouderen. Ethiopische
ouderen hebben geen wetten die hen beschermen en hun
rechten waarborgen. Ouderen zijn kwetsbaar.
Hun fysieke en mentale krachten nemen af; hun sociale
situatie is slecht omdat veel ouderen hun familieleden
en eigen kinderen overleven. Een klein aantal ouderen
heeft de zorg voor de kleinkinderen alhoewel zij
absoluut de middelen niet heeft om dit goed te doen.
Veel ouderen hebben in hun jeugd niet de mogelijkheid
gehad om naar school te gaan, of om een beroep te leren
en waren als gevolg daarvan werkloos.
De verwachting is dat tussen nu en 2050 het aantal
ouderen in Afrika toeneemt van 38 miljoen naar 212
miljoen waarvan er 2 miljoen in Ethiopië zullen leven.

Mensen die honger lijden en zonder baan zijn, zijn het materiaal waar dictaturen van gemaakt worden..
Franklin D. Roosevelt
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De Broeders werken aan een
goed bestaan voor ouderen in Ethiopië
De 100 (veelal dakloze) ouderen van het ‘Elderly
People Support Project’ in Addis Abeba hebben
allemaal hun eigen verhaal. Sommigen waren ooit
welgesteld maar kregen te maken met de gevolgen van
droogte of ziekte. Of ze zagen hun bezit verdwijnen
door (politieke) keuzes die ze maakten. Anderen
raakten door de oorlog met Eritrea of door stom toeval
van hun familie gescheiden. Wat al deze mensen
gemeen hebben, is dat ze op een bepaald moment in
hun leven als dakloze op de straten van Addis Abeba
terecht kwamen. En wat hen verbindt, is dat ze deel uit
maken van het ‘Elderly People Support Project’.

De Congregatie van de Broeders van de O.L.V. van
Lourdes werkt sinds 2009 voor kwetsbare ouderen in
Addis Abeba. Met dit project helpt de Congregatie deze
ouderen en probeert hen een gevoel van eigenwaarde te
geven.
Het project wordt begeleid door de Ethiopische
broeders Abebe en Yacob.
De ouderen kunnen zes dagen per week een warme
maaltijd nuttigen (dag 7 eet men bij de moskee of de
kerk); ze kunnen douchen, hun kleding wassen, krijgen
schoeisel kledij/ dekens/ toiletartikelen en gratis
(medische) hulp. Daarnaast worden de huizen van
enkele ouderen gerepareerd. Kandidaat-broeders in
Ethiopië helpen iedere zaterdag mee met br Abebe en br
Yacob. De broeders hebben een kapsalon opgezet waar
de ouderen hun haren en nagels kunnen laten knippen
en hun baarden laten scheren. Een succes, veel ouderen
komen regelmatig voor een knipbeurt. Een uitgebreider
activiteitenprogramma gedurende de week staat in de
steigers, maar is door Corona nog niet van start gegaan.
Dit is jammer want veel ouderen staan te popelen om
bijvoorbeeld te tuinieren, te koken of te dansen.
In gesprekken met de ouderen geven de broeders
aandacht aan de mentale gezondheid.

Het aantal ouderen in Afrika
groeit de laatste 40 jaar gestaag.

In 1980 was 3,1% van de bevolking ouder dan 65 jaar.
Uit prognoses blijkt dat ouderen in 2030 al 4,5% en in
2050 bijna 10% van de Afrikaanse bevolking zullen
vertegenwoordigen (bron: UN DESA, 2011).
In veel landen in Afrika zal het aantal ouderen in 2030
en 2050 dicht bij dat van de geïndustrialiseerde landen
liggen.
De verwachting is dat tussen nu en 2050 het aantal
ouderen in Afrika toeneemt van 38 miljoen naar 212
miljoen waarvan er 2 miljoen in Ethiopië zullen leven.

Iedereen heeft recht op een schoon toilet!
Door gebrek aan goed sanitair en kennis over hygiëne
komt in de wijken, waar de Congregatie werkt, veel
diarree voor, maar ook tyfus en cholera steken
regelmatig de kop op.
Ontlasting komt terecht in de rivier of in een kuil in de
buurt. Met name menselijke uitwerpselen, zijn de
oorzaak van overdraagbare ziekten.

Veel vrouwen en meisjes voelen zich niet veilig omdat
seksueel misbruik regelmatig voorkomt met name ’s
avonds op weg naar een rustige privé plek.
Door toilettenbouw probeert de Congregatie een
helpende hand te bieden.
Gemiddeld 4 families maken gebruik van 1 toilet.
De families krijgen een training waarin ze leren hoe een
toilet schoon te houden; hoe overdraagbare ziekten te
voorkomen en hoe men samen zorgdraagt voor het
onderhoud van de toiletblokken (en hoe dit te
financieren).

De honger, niet de zonde, is de vader van de moderne misdaad.
Oscar Wilde
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De bouwprojecten van
‘The brothers of Good Works’.

Geen of slechte huisvesting heeft een immens effect op
de lichamelijke en geestelijke gezondheid van ieder
mens. Wonen in erbarmelijke omstandigheden treft
mensen met een laag of zonder inkomen hard want zij
kunnen hun woningen niet repareren, isoleren of
verwarmen.

Huizen, met waterdichte muren, vloeren en daken, en
een solide deur verbeteren de gezondheid. Veel van
onze begunstigden geven aan dat hun sociale leven ook
verbetert omdat ze zich niet meer schamen voor hun
woning.

Sterker nog:
men is vaak heel trots
op hun nieuwe onderkomen.

BOEKENTIP

Vaak ontbreekt in deze huizen een vaste vloer, zijn er
grote lekkages die worden gedicht met plastic zakken
en kunnen de deuren niet goed dicht. Regelmatig
komen ratten, muizen en wilde honden, ’s nachts
binnen op zoek naar eten.
Slechte huisvesting heeft ook zijn weerslag op de
overige facetten van het leven. Als je door slechte
huisvesting ziek bent, kun je niet aan het werk. Zonder
werk kun je je huis niet repareren en heb je geen
toegang tot goede gezondheidszorg wat een verslechterende gezondheid kan betekenen.

Heeft u zich ooit afgevraagd hoe het is om oud en
alleen te zijn in Addis?
Of hoe dakloze ouderen zo zijn beland?
‘UNBROKEN' is een boek met portretten van 39
(dakloze) ouderen in Addis Abeba.
Het boek is te koop in Nederland voor € 29,95 via:
https://goedeboekendrukker.nl/unbroken.
Alle opbrengsten gaan rechtstreeks naar het
Ouderenproject van de Broeders van Goede Werken.
IBAN: 978-90-9032707-5

HELP ONS HELPEN

BEZOEK ONZE WEBSITE
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