
Waartoe wij geroepen zijn?
In deze nieuwsbrief vindt u in de verschillende bijdragen van onze 
correspondenten iets terug van licht, van een lichtpuntje in de 
donkere nacht. Het is dat waar het op aankomt, iets waar wij naar 
streven bij de realisatie van onze projecten, een lichtpuntje zijn 
voor kwetsbare mensen.
 

In deze zin gaf onlangs het Nederlandse volk een straal licht door, 
een antwoord aan de oproep van de inzamelingsactie GIRO 555 
t.b.v. de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië en al 
meer dan een jaar aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

 “Als jullie dit doen zegt de profeet Isaya in hfdst. 58 vers 10, 
dan zullen jullie gelukkig zijn. Jullie zullen lijken op licht dat in 
het donker schijnt. Overal waar het donker is zorgen jullie voor 

stralend licht”. 

In deze geest streven ook wij, samen met u, naar recht en 
gerechtigheid en voelen wij ons gesterkt, door de strijd tegen 
armoede en onderdrukking
Is dit niet een vorm van vasten; hongerigen brood geven, naakten 
kleden, gevangenen bevrijden en vluchtelingen een thuis bieden? 
Een voorbereiding bij uitstek op het komend Paasfeest waarnaar 
we op weg zijn. In de liturgie van de vigilie van Pasen wordt 
opnieuw het licht gewijd en de paaskaars ontstoken als symbool 
van de verrezen Heer. Het licht van Christus wordt in deze viering 
luid aangekondigd en getoond met de paaskaars op de kandelaar 
te plaatsen, te bejubelen en te zegenen.

Doorheen het kerkelijk jaar wordt tijdens veel liturgische 
vieringen het licht en de paaskaars gebruikt om ons eraan te 
herinneren hoe belangrijk het is licht in ons bestaan te ervaren en 
hierdoor helder te zien en zicht te blijven houden op de weg die 
wij volgen. Dat wij in staat mogen zijn door te gaan op de 
ingeslagen weg samen met u die ons materieel en in de geest blijft 
steunen licht te laten schijnen in donkere nachten en in 
uitzichtloze situaties.
 

Voor ieder van u gezegende Paasdagen, vrede en alle goeds.
Namens het bestuur van Stichting GWG

Br. Theo van den Boer, voorzitter

Beste vriend(in)

We leven in een tijd waarin we te maken 
hebben met natuurrampen, crises, oorlogen 
en geweld. Voor veel mensen deprimerend, 
angstig met weinig vertrouwen in de 
toekomst.
In deze nieuwsbrief proberen we echter al 
die zaken even achter ons te laten en vooruit 
te kijken, naar het licht, naar Pasen. Het feest 
van de groei, van ontwikkeling van hoop en 

vertrouwen.
Vandaar dat we onze 
correspondenten 
gevraagd hebben om 
in hun projecten te 
kijken naar 
“lichtpuntjes”. In 
deze projecten 
richten we ons, zoals 
u weet, op de 
allerarmsten. 

Op mensen die nauwelijks kansen hebben op 
een menswaardig bestaan of op een toekomst 
waarin ontwikkeling mogelijk is.
En die lichtpuntjes zijn gevonden in de 
verschillende projecten. Mensen die dankzij 
ons werk, dat weer mogelijk wordt gemaakt 
door uw ondersteuning, wat lichtpuntjes 
ervaren. Weer wat vertrouwen krijgen om 
meer onafhankelijk een menswaardig bestaan 
op te bouwen.
Wij hopen u met deze nieuwsbrief opnieuw 
informatie te geven over de projecten die 
dankzij uw steun en vertrouwen uitgevoerd 
kunnen worden.

Wij wensen u een zalig en gelukkig Pasen.

Namens het bestuur van
Stichting Goede Werken Glorieux
Ad Kapteijns, secretaris
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In 2002 startten drie jonge Braziliaanse broeders 
tezamen met br. Ton Houdé een sociaal centrum in een 
wijk van de periferie van Betim. Betim heeft zo`n 
400.000 inwoners en is een voorstad van Belo 
Horizonte. In het algemeen heerst er in de periferie van 
de grote steden in Brazilië veel armoede, is er vrijwel 
geen infrastructuur voor sociale doeleinden, hebben 
veel bewoners weinig opleiding genoten, zijn er vaak 
grote problemen vanwege drugs, alcohol en 
huishoudelijk geweld. Sport, cursussen, psychologische 
hulp, gezonde ontspanning en af en toe een feest helpen 
jong en oud om uit een geïsoleerd bestaan te komen en 
toekomst te zien. 
Het bestuur van het centrum wordt gevormd door 
enkele broeders, bewoners van de wijk(en) en 
deskundigen op bijvoorbeeld sociaal of juridisch vlak.
De sociaal werkster en secretaresse van de “Obra Social 
Glorieux”  tekende een aantal getuigenissen op van 
mensen die gebruik maken van de diensten van het 
centrum. Hierna kunt u twee getuigenissen lezen  en 
wel die van Rayane en Ana.

RAYANE is 35 jaar oud, werd weduwe op haar 23ste en 
heeft een zoon van 16 die ze alleen moet opvoeden en 
onderhouden. Ze werkt in een pizzaria en woont samen 
met haar zoon die het geluk van haar leven is.
Het eerste contact met het centrum vond plaats op een 
moment van vertwijfeling. Overdag werkte ze met 
kinderen. Emotioneel voelde ze zich kwetsbaar en 
verzwakt. Rayane zag in het centrum een mogelijkheid 
om los te komen van haar routine en oog te hebben voor 
haar emoties. Nu ziet ze in de cursus schilderen op stof 
een bezigheidstherapie die haar bezieling geeft.  
De cursus betekent heel veel 
voor haar, want ze ervaart dat 
het leven van vrouwen en  zeer 
speciaal van alleenstaande 
moeders en huisvrouwen, heel 
moeilijk is. In de groep wordt 
niet alleen geschilderd op stof, 
maar er is ook gelegenheid om 
ideeën uit te wisselen op een 
luchtige, vanzelfsprekende 
manier en elkaar te helpen. 
Het sociale isolement waarin vele vrouwen verkeren, 
wordt zo doorbroken. In de groep voelt ze zich goed 
ontvangen en gerespecteerd. Dat geldt ook voor andere 
leden van haar familie die naar het centrum komen en 
bijvoorbeeld kunnen rekenen op psychologische hulp 
van vakmensen. 

Geschiedenis is filosofie, gebaseerd op voorbeelden.
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Lichtpuntjes  in  
BETIM  -  BRAZILIË

Zij zelf is altijd aanwezig bij de feesten van het centrum 
en doet aankopen in de bazar. 
Heel belangrijk was voor haar het beroep dat ze hier 
leerde, namelijk het schilderen op linnen. Met de 
beschilderde doeken worden de gereedgekomen schalen 
met voedsel afgedekt zodat vliegen en insecten geen  
toegang hebben tot de maaltijden. 
In de tijd van de pandemie kwam ze zonder werk te 
zitten en de lerares van haar cursus schilderen op linnen 
spoorde haar aan, de doeken die ze gemaakt had te 
verkopen. Dit verliep succesvol en nog steeds is er grote 
vraag naar haar producten.
Ze ziet het centrum als iets noodzakelijks voor de 
wijk(en), er zijn heel goede voorzieningen en vele 
personen worden geholpen. Het voorziet in een grote 
behoefte.

ANA JÚLIA is 19 jaar oud en woont in de wijk Duque 
de Caxias, een wijk die grenst aan de wijk waar het 
sociaal centrum Glorieux 
is gehuisvest. 
Ze leerde het centrum 
kennen door middel van 
een sociaal werkster van 
een overheidsdienst. Die 
dienst richt zich op 
personen en gezinnen die 
sociaal kwetsbaar zijn of 
waarvan de rechten zijn geschonden. 
Het kennis maken met het centrum was een lichtpunt in 
haar leven, want daardoor gingen er deuren open en 
dienden zich nieuwe wegen aan. Die lichtpunten zijn er 
niet alleen voor haar, maar ook voor de anderen die 
door het centrum worden opgevangen. De activiteiten 
en het aanbod van het centrum zijn middelen  om 
personen én de maatschappij om te vormen. 
Ana krijgt psychologische ondersteuning en sindsdien 
gaat het stukken beter. De sessies bij een psycholoog 
waren voor haar urgent, maar noch zij noch haar familie 
konden die betalen. Het centrum maakte die sessies wel 
mogelijk.
De sfeer, de personen, de verzorging van het sociaal 
centrum gaven haar hoop en inspiratie en daardoor werd 
ze gemotiveerd om zelf vrijwilligerswerk te gaan doen 
in het centrum door balletlessen aan kinderen te geven.
Vanuit het contact met het centrum voelt Ana zich 
ondersteunt, zekerder, ze heeft het gevoel thuis te zijn 
en mensen om zich heen te hebben met wie ze 
ervaringen kan delen. Ze maakt gemakkelijker concrete 
plannen en probeert haar dromen te verwezenlijken, 
want ze voelt zich gedreven om met het centrum een 
bijdrage te leveren aan het leven van anderen.  

Dionysius van Halicarnassus
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Indonesië
Missie in Batang Belimbing 

Noord-Sumatra
Het volgende artikel is afkomstig van Br. Hugo Fahik. 
Hij is verpleger en was eerder hoofd van de polikliniek 
die de broeders hebben in Dessa Putera in Jakarta. 

Batang Belimbing is een dorpje in de buurt van Medan 
(2,5 miljoen inwoners) op Noord Sumatra. 

De afstand naar Medan 
City is ongeveer 27 
kilometer. De mensen in 
Batang Belimbing zijn 
moslims en ze werken 
in de landbouw. Het 
leven van de broeders 
en de mensen hier is 
heel goed. Hun 
dagelijkse bezigheden 
zijn o.a. het werken in 
de grote tuin die 
eigendom is van de 

congregatie.
 

Hier worden vele soorten groenten en fruitplanten 
gekweekt. De oogst wordt vaak uitgedeeld aan de 
mensen rondom de gemeenschap. 
De broeders proberen ook gezondheidswerk op te 
starten met het plan in de toekomst een polikliniek en 
een gezondheidscentrum te openen. 
Daarmee gaan ze in op de verzoeken van bewoners in 
Batang Belimbing. 
De afstand naar het dichtstbijzijnde 
gezondheidscentrum is te ver voor wie geen eigen 
vervoermiddel heeft. 
Er is geen openbaar vervoer rond het dorp. 
Om de lokale gemeenschap te helpen, probeert Br. 
Hugo de gezondheid van zieke mensen te controleren en 
indien nodig eenvoudige medicijnen te verstrekken. 

De mensen betalen 
alleen wat ze 
kunnen betalen en 
soms betalen ze 
voor de 
behandeling door 
rijst of vis te 
geven. Als ze geen 
geld hebben, is de 
behandeling gratis 
Tot nu toe is de 
gemeenschap 
enorm geholpen door de geleverde 
gezondheidsdiensten. 
Het gaat nu vooral om eenvoudige ziekten waarbij 
onmiddellijke hulp nodig is, zoals koorts, hoest, 
verkoudheid, diabetes, diarree, hypertensie en 
dergelijke. Er wordt vooral ook geholpen door tijdelijke 
bloedsuiker-, urinezuur- en cholesterolcontrolediensten. 
Voor de voortzetting van het gezondheidswerk waarmee 
wordt gepionierd, zijn natuurlijk medicijnen en 
bloedtestapparatuur nodig. Broeder Hugo heeft dit 
allemaal voor elkaar gekregen door contact op te nemen 
met verschillende donoren uit Bogor en Jakarta. Zij 
boden aan te helpen bij het verstrekken van goedkope 
medicijnen. Soms werden de medicijnen gekocht 
door de bijdragen van patiënten die het zich konden 
veroorloven’. 
Problemen met de financiering van medicijnen en 
medische hulpmiddelen zijn tot nu toe goed op te 
lossen. De broeders hopen dat het ingezette 
gezondheidswerk goed zal verlopen zodat er in de 
toekomst een modern centrum kan worden gebouwd dat 
kan voldoen aan de verwachtingen van de mensen op 
het gebied van gezondheidszorg. 

Groeten, ook wij werken in de geest van Glorieux!

Kinderen hebben meer behoefte aan voorbeelden dan aan kritiek.
Joseph Joubert
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Ethiopië.

Een nieuwe start voor Elfenesh

Extreme armoede vermindert wereldwijd al tientallen 
jaren maar nog steeds leeft bijna één miljard mensen 
van minder dan 1,17 euro per dag en neemt de 
economische ongelijkheid tussen landen toe. 
Het nationaal inkomen per inwoner in Ethiopië is 
bijvoorbeeld minder dan één dertigste van dat in 
Nederland. In Ethiopië zelf zijn de inkomensverschillen 
nog nooit zo groot geweest. 
Deze ongelijkheid ondermijnt de sociale samenhang en 
vergroot het risico op conflicten.

Ongelijkheid is onrechtvaardig en is de drijfveer voor de 
Congregatie en de projecten in Addis Ababa. 
Om uitsluiting van personen en extreme armoede tegen 
te gaan, bieden we kansen op werk, onderwijs, 
gezondheid, huisvesting en sanitaire voorzieningen. 
In een gelijkwaardige samenleving kunnen vooral 
jongeren en vrouwen zich beter ontwikkelen en krijgen 
meer zeggenschap.

Veel deelnemers hebben de hoop op een goed leven al 
lang laten varen. Door deelname aan onze programma’s 
kunnen ze het heft weer in eigen hand nemen. 
Een mooi voorbeeld is Elfenesh Abebu, alleenstaande 
moeder van drie kinderen (9,11,17 jaar oud) en sinds 
een jaar deelnemer van ons empowermentprogramma.

“Ik had een goed leven totdat mijn man ziek werd en 
overleed. Om zijn medicatie te kunnen betalen, moest ik 
veel spullen verkopen. Dit zorgde ervoor dat we na zijn 
dood bijna niks hadden. We woonden in een kleine 
kamer, er was maar een enkele deken, er waren geen 
meubels en de hygiëne was slecht. 
Een van mijn kinderen liep op kapotte schoenen en 
vroeg waarom ik geen nieuwe schoenen voor haar kon 
kopen. 
Dit brak mijn hart en motiveerde me om mijn leven te 
veranderen.” 

Elfenesh: "De counseling en business-training gaven 
me het inzicht dat ik mijn leven zelf kon veranderen.
Ik heb echt mijn talenten ontdekt en ging naar de 
avondschool waar ik een certificaat voor 
kledingontwerpen behaalde. Hierdoor is mijn 
zelfvertrouwen gestegen. Ik ben begonnen met de 
verkoop van kleren en met het gespaarde geld en het 
geld dat ik heb verdiend door deel te nemen aan een 
ontwerpwedstrijd heb ik een naaimachine gekocht. 
Ook huur ik nu een ruimte voor mijn eigen winkel.”

Elfenesh is trots op wat ze heeft bereikt. 
Ze heeft financiële stabiliteit en is door intensieve 
(rouw)begeleiding, sterker in haar schoenen komen te 
staan. “Ik denk dat mijn grootste verandering mijn 
houding is. Ik heb zelfinzicht gekregen en heb geleerd 
mijn talenten, tijd en geld goed te gebruiken en dat leer  
ik mijn kinderen nu ook.”

Corin van Poppel
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Lichtpuntjes in Addis Ababa
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