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Van het Algemeen Bestuur 

  

Op 4 juli kwam Zr. Bimla Minj terug naar Brussel nadat zij haar programma met 

Zr. Gemma in India had afgewerkt. Goed gedaan Zrs. Bimla en Gemma. 

 

Op 9 augustus vertrekt Zr. Bimla Minj naar Congo, naar onze zusters van de Vice-

Provincie, om een retraite te leiden. Wij wensen haar Gods voortdurende leiding 

en wij bidden om wijsheid. Mogen Angela en Joannes haar inspireren bij haar hulp 

aan de zusters in hun geestelijke groei. 

 

Mogen wij uw gebed vragen voor Mw Alice Minj, de zuster van Zr. Bimla, die lijdt 

aan hartproblemen en andere kwalen? Dank u. 

 

Uit de Provincie VSA 

Jaarlijks Provinciaal Weekend 

St. Ursula Center, Blue Point, NY 

27-29 juni 2014 

 

Veertig zusters waren aanwezig en brachten de tijd door in gebed en bespreking 

tot voorbereiding van het Algemeen Kapittel 2014. Zuster Catherine en vier 

kapittelafgevaardigden waren moderatrices bij de voorbereidende sessies over 

volgende vragen: 

 Hoe is God werkelijk het centrum van mijn leven? 

 Welke is Gods uitnodiging voor mij/voor ons om contemplatieve spiritua- 

 liteit te beleven in onze zending nu? 

 Welke is Gods uitnodiging voor ons als Provincie om contemplatieve 

 spiritualiteit te beleven in onze zending?   

Op zaterdagmorgen was het onderwerp van de bespreking de vooruitgang van 

onze zending. 

Zr Judit gaf een prower-point voordracht die een overzicht gaf van onze huidige 

financiële toestand en onze vooruitzichten tot 2028. De groep die zich hiermee 

bezig houdt, Hope Motreuil en Liz Wilson,  gaf ook overzicht van de activiteiten 

de giften, ontvangen in het voorbije jaar. Zr. Catherine stelde een nieuw 

voorbereid plan voor, dat eenstemmig door de zusters aanvaard werd. Een 
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bespreking volgde over het strategisch plan voor geldmiddelen en de 

doelstellingen omtrent vooruitgang van onze zending in de Provincie. 

Tijdens de zondagsmis hernieuwden de geassocieerden hun overeenkomst met de 

Zusters Ursulinen van Tildonk, VSA Provincie. Dank aan onze trouwe aangesloten 

leden voor hun beleving van het charisma van de Ursulinen en voor hun steun en 

werk gedurende veel jaren. 

 

Alle aanwezigen hadden de gelegenheid om “Dank u” en “Vaarwel” te zeggen aan 

Pater John Baptist Attakruh die vele jaren de weekend-voorganger was in Blue 

Point. De pater keert terug naar Ghana om bij zijn familie te zijn en voor 

priesterwerk in zijn plaatselijk diocees. 

 

Na de Mis was er een omhaling voor het “Water met Zegen” project, ondersteund 

door de Zusters Ursulinen van Youngstown, Ohio en Maple Mount, Kentucky. Wij 

zijn de Zusters en geassocieerden zeer dankbaar voor hun bijzondere 

edelmoedigheid en voor de bijdragen tot “Water met Zegen” voor de vrouwen aan 

de grens van Texas-Mexico. Wij zijn zeer blij te melden dat $ 730 aan dit werk 

zal gezonden worden in Louisville, KY. Dit geld zal besteed worden aan 12 

waterkannen van 4,5 l. en een kleine filter die zal zorgen voor zuiver, drinkbaar 
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water voor de vrouwen en hun families. Dank voor uw steun; dit is werkelijk een 

rechtstreekse manier om met de nodige uitrusting vrouwen in staat te stellen 

veranderingen te realiseren. 

 

De zusters en aangesloten leden hadden ook de gelegenheid aan onze Canadese 

Zusters te denken en hen te bedanken, na het bekijken van de mooie en 

ontroerende DVD die gemaakt is ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de 

stichting in Canada. 

 

Aan het einde van het weekend eerden de Zusters en geassocieerden meer dan 

25 schenkers tijdens een gebedsdienst van dankbaarheid en een feestelijk 

waarderings-diner. 

 

 

Uit de Provincie Ranchi:    Asha Kiran Shelter Home, Fudi - 

Asha Kiran is een home voor jonge meisjes. Wij zijn begaan met het welzijn van 

elk individu dat geleden heeft door mensenhandel, kindermisbruik, kinderarbeid, 

verkrachting en dat verloren was en terug gevonden. Wij willen de inwoners van 

Asha Kiran onafhankelijk maken en waardevolle leden van onze samenleving. Door 
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verschillende programma’s en activiteiten helpen wij het kind zijn eigen 

begaafdheden te ontdekken. Als het gaat om de zorg voor geredde meisjes, is 

formele opvoeding of opleiding tot beroep voor hen mogelijk. Ongeletterden en 

oudere meisjes helpen wij tot beroepsvorming zoals naaien, borduren en werken 

met de computer; zo trachten wij de bewoners zelfvertrouwen te geven en tot 

een waardig leven in de gemeenschap te komen. 

Asha Kiran wordt ondersteund door het Indiase ministerie voor ontwikkeling van 

vrouwen en kinderen, nationaal werk voor zelfbewustzijn van vrouwen, met als 

thematisch project “Rehabilitatie van geredde meisjes”. 

 

Wij bedanken bijzonder de leidster van het project, Zr. Julia George, van de 

Ursulinen te Ranchi, voor haar inspanningen om dit project goedgekeurd te 

krijgen door de Centrale Regering van India. 

 

Spelen en activiteiten in de school ingericht en in het home om talenten en 

kwaliteiten te ontwikkelen. 

Ongeveer 80 kwetsbare en gemarginaliseerde meisjes en vrouwen uit nabije 

dorpen worden in het centrum geholpen. 
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Zij worden geoefend in het maken van zakken, in naaien en borduren, zodat ze 

bekwaam worden hun brood te verdienen door de opbrengst van hun werk. 

       Zr. Ranjita Kindo 

 

 

Hier volgt het ondersteunend rapport van Freeport McMoran  

 

Dit is een kopermijn concessie in de streek van Lubumbashi. Wij hebben op 

allerlei terreinen met deze compagnie samengewerkt: regelmatig contact met de 

plaatselijke gemeenschappen, nieuwe ligging van de gemeenschappen, opvoeding en 

gezondheidszorg, werkgelegenheid, conflicten met  mijnwerkers die werk zoeken 

en uitgebuit worden door de plaatselijke militie, politie en door bedrog in het hen 

verschuldigde geld. 

 

Ik meen dat u tevreden zult zijn met dit rapport. Bezoek de website 

http://www.fcx.com/sd/index.htm voor meer inlichtingen en kijk in DRCongo op 

blz 23 en 24 in de rechterhoek onder. 

       Valerie Heinonen, OSU 

      Directeur, Advocatuur van aandeelhouders 

http://www.fcx.com/sd/index.htm
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Ondersteunende ontwikkeling door Freeport McMoran 

Sterkte in hulpmiddelen : openbare gezondheid 

Wij werken in delen van de wereld waar gebrek is aan zuiver water en hygiëne en 

waar de bevolking weinig vorming heeft omtrent gezondheid, bewustzijn en 

toegang tot helpende gezondheidsdiensten.  

 

Malaria, HIV / AIDS en tuberculose (TB) zijn ernstige besmettelijke ziekten die 

gevaar betekenen voor gemeenschappen dicht bij onze werkzaamheden in 

Indonesia en de DRC, evenals voor onze medewerkers. In samenwerking met 

lokale besturen en NGO’s 

besteden wij veel van 

onze hulpmiddelen om de 

gemeenschappen en de 

besturen te helpen deze 

gevaren voor de 

gezondheid te 

verminderen. 

 

Met de geldelijke hulp van 

TFM Social Community 

Fund, heeft het 

departement agronomie van de Universiteit van Lubumbashi de zuivering voltooid 

van de oevers van de Kelangile Rivier ( afgebeeld rechts van de stad Fungurume ). 

Het verwijderen van het teveel aan puin en organisch materiaal langsheen de 

rivier verbetert het stromen ervan en riolering helpt de door het water 

aangebrachte ziekten te verminderen door het verminderen van de broedplaatsen 

van muggen.  

 

 


