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Ik schrijf u op een vrij gebleven 
hoekje van een tafel die vol ligt 
met paperassen, reisplannen en 
cadeautjes. Buiten stormt het en 
toch hangt er wat vroege lente in 
de lucht. Ginder, over een paar 
dagen, zal het warm zijn. Té 
warm, waarschijnlijk. Daar waar 
vrienden mij opwachten. Maar 
niet allemaal.

Hij heeft gewacht tot het Kerstmis 
werd om zijn Heer te ontmoeten. Op 
27 december 2019 is father Joaquín 
Civiac overleden. Met hem verliezen 
we een pionier en een grote steun 
van Peterschap India. Vijfenveertig 
jaar van diepe vriendschap laat zich 
niet samenvatten in enkele regels. 
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Hoeilaart, eind februari 2020,
net voor mijn vertrek naar India

Beste meters 
en peters,

Licht
  
Licht

  

Daarom nodig ik u uit op onze website het eerbetoon te lezen dat 
zijn vriend en confrater father Joaquín Castiella over father 
Civiac heeft geschreven. Ik kan u alleen maar toevertrouwen dat 
ik hem heel erg mis.

Met father Civiac.

Het was mijn bedoeling u een brief boordevol goed nieuws te 
schrijven, een beetje als tegenwicht voor wat de media ons zo 
vrijgevig serveren. Maar leven en dood gaan hand in hand. In 
2019 verloren we ook, veel te vroeg, Arlette Stubbe, vriendin 
en fotografe.

Arlette.
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Gelukkig is er ook goed nieuws. Want 
hoewel we op meer nieuwe meters en 
peters hopen en het praktische werk 
er niet gemakkelijker op wordt, toch 
gaat het goed met Peterschap India. 
Zo mogen we ons geregeld verheugen 
over extra donaties. Dankzij dergelijke 
giften kunnen we dit jaar sister Selma 
helpen bij het opstarten van een nieuw 
huis van de Sisters of Jesus and Mary 
in Oost-Timor (Timor Leste).

Sr. Selma.

Het project 
van Selma

Een paar maanden geleden was sister Selma in 
België en vertelde ze me over die mij onbekende 
uithoek van de wereld. De mensen leven er van 
wat de zee hun biedt aan vis en algen, één ei 
wordt er in achten gedeeld, en qua medische hulp 
kennen ze alleen wat de traditie aan 
plantenkennis heeft overgeleverd. Mondelinge 
traditie, want in Oost-Timor schrijven ze niet, daar 
vertellen ze.

Op het eerste gezicht lijkt dat allemaal 
paradijselijk. Maar het wordt vlug hels wanneer er 
een ernstige ziekte uitbreekt, of wanneer je als 
meisje geboren bent en onderworpen wordt aan 
de plaatselijke rites...

Eind van dit jaar hoop ik deze plek te gaan 
ontdekken en u uit eigen ervaring meer te 
vertellen.

Vernieuwen en voortzetten

Van bij het begin houdt Peterschap India 
continuïteit in, want... opvoeden vraagt tijd. 
Daarom blijven we samen met sister Anita in 
Anklav (Gujarat) de migrantenkinderen helpen. 

Het project Het project 
van Anitavan Anita

Vervolg blz. 3

Sr. Anita.

 Oost-Timor, een voor ons nog onbekende plek.
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Dit project werd 
eigenlijk gestart door 
de kinderen zelf toen 
ze, geïnspireerd door 
Anita's uitbundige 
p e r s o o n l i j k h e i d ,  
kwamen vragen om 
n a a r  s c h o o l  t e  
kunnen gaan, net als 
andere kinderen. 
Soms zien ze er wel 
wat 'groot' uit in de 
klasjes, maar na een 
jaar kunnen ze lezen 
en schrijven, tot 
grote trots van hun 
ongeletterde ouders.Een geitje als knuffeldier. De oudste zorgt mee voor het kroostrijke gezin.

Het project van Joaquín
Zoals u weet geven we voorrang aan 
basisonderwijs voor meisjes. Maar we 
proberen ook 'onze' kinderen zo goed 
mogelijk naar financiële zelfstandigheid te 
leiden, wat eveneens het uitoefenen van 
een beroep inhoudt.

Het brommerproject maakte 

al veel jongeren gelukkig.

Fr. Castiella.

En dus zetten we onze steun 
voort aan het 'brommer-
project' van father Joaquín 
Castiella, dat vorig jaar 
zoveel jongeren gelukkig 
heeft gemaakt. Een job 
vinden, er elke dag heen 
kunnen gaan, een begin van 
stabiliteit, de mogelijkheid 
om een gezin te stichten... De 
resultaten zijn hoopgevend 
voor de toekomst.

Meer over 
deze projecten 
leest u op 
www.shishaseva.be
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Als het totaal van uw giften in 2019 ten minste 40 euro 

bedroeg, vindt u hierbij uw fiscaal attest. 

Voor alle bijkomende informatie: Monique Bollaerts, 

02/657.94.15, bollaerts.monique@skynet.be.

En sindsdien...

Er is dus voedsel over en de verantwoordelijken 
delen uit zoveel ze kunnen. Maar de onmacht is 
schrijnend.

Hier weegt het verplichte thuis blijven soms zwaar. 
Tot ik me de beelden van ginder voor de geest 
haal...

Zorg goed voor uzelf
en voor wie u dierbaar is.

Van harte,

Glimlachende gezichten, ook al zijn hun 'tenten' op de achtergrond die naam niet waardig.

Zowel voor hen als voor ons 
zal er een 'vóór corona'
en een 'ná corona' zijn...

Op de valreep, nog net voor de lockdown, ben ik 
teruggekeerd uit India, me nog niet bewust van 
wat er in Europa te gebeuren stond. Want in de 
afgelegen Indiase dorpen waar ik verbleef, 
gingen de gesprekken over voeding en 
opvoeding, over het bouwen van toiletten, over 
het beveiligen van een dak... Pas op Zaventem 
realiseerde ik mij de omvang van het probleem en 
was ik blij dat ik mijn terugkeer niet een paar 
dagen later had gepland.

Maar in mijn telefonische contacten met de 
missieposten gaat het sindsdien niet zozeer over 
de pandemie, wel over de hongersnood ginder. 
De boardings zijn leeg, de kinderen zijn naar huis. 

Hoeilaart, 1 mei 2020
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