Van het Algemeen Bestuur
Het nieuwe bestuur van de Vice-Provincie Congo
Het kapittel van Congo had plaats van 16 tot 19 augustus in Goma. Wij bedanken u voor
uw gebeden die tot een succesvol kapittel leidden. Waren aanwezig op het kapittel: Zr.
Bimla Minj, Zr. Bernadette Mwavita en Zr. Nirmala Kujur van het Algemeen Bestuur.
De nieuwe bestuursgroep:
Vice-Provinciale: Zr. Espérance Hamuli
Eerste raadslid: Zr. Georgette Moya
Twee raadslid: Zr. Marie-Louise Zawadi
Derde raadslid: Zr. Olga Ilunga
Vierde raadslid: Zr. Pascaline Mawazo
Wij feliciteren hen en danken voor hun
vreugdevol en moedig antwoord op Gods
van links : Zrs. Pascaline, Espérance, Marie-Louise,
roep in de dienst van de Vice- Provincie. Georgette Moya en Olga
Wij wensen hen Gods zegen en beloven
de steun van ons gebed nu zij hun nieuwe taak opnemen voor vier jaar. Dat onze
stichters St. Angela en Priester Joannes Lambertz hen iedere dag begeleiden.
Vredesdag 21 september
Ieder jaar wordt in gans de wereld de vredesdag gevierd op 21 september. De Algemene
Vergadering van de VN stelde deze dag in om het ideaal van vrede te versterken, zowel
tussen de landen als tussen de volkeren. Het thema voor 2016 klinkt “ Het gestelde doel
is: “ Bouwen voor vrede”. Meer inlichtingen vindt u op: www.un.otg/en/events/
vredesdag.
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Bezoek aan Quebec
Het was een gezellige namiddag op 3
augustus, voor Zrs. Mary Ellen en Jane,
op bezoek in Quebec City bij Zrs.
Anuarite en Benigna, onze zusters uit
Congo, die hun tweede studiejaar
beginnen in Rimouski. Deze plaats ligt
op ongeveer drie uur van Quebec.
De
zusters
werden
hartelijk
ontvangen door de Ursulinen van het Zrs. Jane en Anuarite, Benigna en Mary Ellen
klooster van de Canadese Unie, waar
Zrs. Mary Ellen en Jane verbleven.
Samen maakten zij een wandeling naar de prachtige basiliek en de mooie historische
stad aan de St.- Laurens rivier. De namiddag eindigde in de rustige kloostertuin, in de
schaduw van een kastanjeboom.
Zr. Jane maakte de opmerking dat “ wij, Ursulinen van Tildonk, ons thuis voelden in het
internationale gezelschap waar we zusters ontmoetten die een tijd in Japan, Haïti, de
Filippijnen en Peru verbleven.
Nieuws uit de Democratische Republiek Congo
Reis naar China
Zuster Sylvie Ilunga nam deel aan
een internationaal seminarie over
opvoeding van vrouwen en meisjes.
Dit seminarie had plaats in Beijing,
China, van 4 tot 8 juni.
De reis begon op 26 mei vanuit
Kinshasa waar zij haar visum voor
China kreeg op 1 juni. Zij vloog van
Addis Abeba naar Peking en kwam
daar om middernacht aan. Zuster
Sylvie gaf haar indrukken over China
weer: “Bij aankomst op de vlieghaven wachtte een man op mij, die mijn naam op zich
droeg. Daar ik geen Chinees ken, kon ik mij niet verstaanbaar maken, dus deed ik teken
dat ik de verwachte persoon was. In China spreekt men in het algemeen Chinees,
sommige mensen spreken Engels maar niemand kent Frans.
Na twee uur rijden bereikten we het hotel Munzi. De volgende dag, 3 juni, bezochten wij
het Nationaal Museum van China voor vrouwen en kinderen, en op 4 juni richtten
verschillende sprekers van Unesco het woord tot ons.
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De volgende dagen hoorden wij praktische wenken omtrent de opoeding van meisjes en
vrouwen. De landen die er vertegenwoordigd waren: Iran, Latijns Amerika, Frankrijk,
Madagascar, Congo (Dem. Rep.) met collectief Alpha Ujuvi, Algerië, China en Japan.
Op 6 juni stelde ik onze organisatie, Alpha Ujuvi voor, dit is een plaatselijke NGO met
als doel geletterdheid (lezen en schrijven). Het thema van mijn toespraak was de
opvoedingsmethode voor jonge meisjes en vrouwen. Ik legde de nadruk op twee
benaderingen: voor vrouwen nuttige manieren vinden om met lezen en rekenen hen te
helpen in het dagelijks leven; voor de meisjes lectuur die hen aan werk kan helpen. Bij
ons onderwijs horen rollenspel,
verhalen, wandelingen, film enz.
De
Unesco-prijs
werd
toegekend aan Indonesië en
Zimbabwe met voor elk 50.000
$ als steun voor hun werk. Er
was ook een spectaculair
optreden met dans en zang
door meisjes van de lagere
school.
Ik keerde terug naar Kinshasa
op 8 juni vol waardering voor deze belevenis: vooreerst het alleen reizen naar een
onbekende plek, dan voor alles wat ik geleerd heb. Dit spoorde mij aan hard te werken
voor de meisjes en vrouwen om hen een goede opvoeding te geven. Tenslotte dank ik de
congregatie voor de kans die ik kreeg om deel te nemen aan dit seminarie.”
Zuster Sylvie Ilunga

Klassen voor vrouwen
Zuid-Kivu in Congo lijdt nog altijd onder de gevolgen van oorlog. Daarom is het in deze
onzekere tijden niet rustig in de streek.
Toen de zusters in Bukavu de nood van de vrouwen in het militaire kamp vernamen,
gingen zij enthousiast aan het werk. De vrouwen die daar leven zijn de echtgenotes van
de soldaten; zij lijden door discriminatie in het kamp en in de omgeving. Dit en andere
omstandigheden maken het moeilijk voor de vrouwen geld te verdienen en hun stem te
laten horen bij beslissingen.
Aan de basis van deze situatie ligt het gebrek aan bekwaamheid tot lezen en schrijven,
de vrouwen lijden onder geweld op veel gebieden en dit komt door hun gebrek aan kennis
van hun rechten. Voor de zusters hun lessen begonnen te geven waren er veel vrouwen
die hun rechten niet kenden en niet wisten hoe die te verkrijgen. Van hen werd alleen
verwacht dat zij opgelegde taken uitvoerden. Dit voorkwam dat zij volledig konden
deelnemen aan de verschillende aspecten van het leven.
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De lessen maken de vrouwen van de soldaten bewust van hun toestand en helpen hen hun
wettelijke rechten te begrijpen en te verdedigen op veel niveaus: sociaal, economisch,
politiek en cultureel. Na vijf jaar onderwijs aan de vrouwen van het kamp zijn onze
zusters ervan overtuigd dat hun apostolaat de moeite waard is.
Vijftig vrouwen startten het jaar in lezen en schrijven, naaien en micro kredieten.
Twintig volgden de volledige lesjaren. Sommige moesten afhaken om verschillende
redenen: overplaatsing van hun echtgenoten, onmogelijkheid te betalen voor de lessen en
gebrek aan een ontmoetingsplaats als de katholieke kerk niet beschikbaar was. Een
bijkomende factor voor het verlaten van de lessen is het gebrek aan medewerking en
steun van de man in het kamp die verantwoordelijk is voor de samenkomsten.
Uit de provincie Gumla
Een nieuwe missie in Jangethi in
het bisdom Meerut
17
juli
2016
was
een
gedenkwaardige dag voor de
zusters die zullen werken in de
Jangheti parochie. De dag begon
om
7.30
u.
met
het
rozenkransgebed en de heilige Mis.
De zusters zagen de vreugde, de
eensgezindheid en het hartelijk
welkom van de parochianen, al waren ze weinig in aantal. Na de Mis werden de zusters
verwelkomd met een klein programma door de parochianen. De mensen zijn gereed tot
medewerking als de zusters hulp nodig hebben. De pastoor, Pater John, verwelkomde de
zusters in naam van bisschop Francis.
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Intrede van de kandidaten in de provincie Gumla
In dit jaar van Barmhartigheid werd de provincie Gumla gezegend met veel kandidaten.
Op 25 juni traden 38 kandidaten in tijdens een plechtigheid in de kapel. Elke kandidate
drukte haar vreugde en dankbaarheid uit voor haar roeping. Iedereen ontving het
gebedenboek om de gebeden te leren, en het boek van St.-Angela om onze stichteres te
leren kennen. Zr. Maria riep hen op tot trouw aan hun roeping en tot een gelukkig leven.
Zij bedankte ook de ouders.

Uit de Provincie Ambikapur
Hevige regen in het noordelijk deel van Chattisgarh
Een hevige cycloon in de baai van Bengalen, veroorzaakte 48 uur zware regens in
Balrampur, Surajpur en Koriya en teisterde het noordelijk deel van Chattisgarh waar de
rivieren buiten hun oevers traden. Talrijke bruggen werden verwoest en de weg die
bovengenoemde plaatsen verbindt werd erg beschadigd. Sommige van onze
communiteiten, nl. het Ursulinen klooster van Bagra, Jhingo, Kodaura, Pratappur en
Jagnathpur lijken wel eilanden. Het districtsbestuur probeert de bruggen te herstellen
en het transport weer mogelijk te maken. Na de herstelling kunnen we pas contact
hebben met deze gemeenschappen. Wij danken de Heer dat al de zusters gezond en wel
zijn. De kinderen van het hostel en van de school zijn ook in veiligheid. Maar een aantal
dorpen zijn zwaar verwoest en veel mensen hebben hun huis en rijstvelden verloren. Bid
a.u.b. voor deze getroffen dorpen.
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