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Onderwijsprojecten in Rwanda 
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In de kijker 

D i t j a a r z e t 
missieanimatie wijlen Zr 

Julia Raman (1928-2015) in 
de kijker.  

J ulia werd geboren in 
Laarne op 20 oktober 

1928. In 1954 trad ze in bij de 
Zusters Missionarissen van 
De Jacht (ICM), en nog 
hetzelfde jaar reisde zij voor 
het eerst af naar de Filipijnen. 
Ze was er werkzaam, met een 
korte onderbreking in België 
van 5 jaar, tot 1994. 

H aar taken waren er heel 
e r g v e r s c h e i d e n : 

g o d s d i e n s t o n d e r r i c h t , 
verzorgen van zieken en 
melaatsen, begeleiding en 
vorming van jonge inlandse 
zusters… Haar wijsheid en 
l u i s t e re n d o o r w e r k t e n 
aanstekelijk. 

G eïnspireerd door haar 
grote liefde tot Jezus 

heeft ze ontelbare mensen 
geholpen zich te ontwikkelen 
zodat ze met zelfvertrouwen 
en kennis van zaken een 
g e l u k k i g l e v e n ko n d e n 
opbouwen. (Lees verder op keerzijde)   

WER E L DW I J D  
Werkgroep Missieanimatie / Gabriëlparochie in Laarne & Wetteren

Z uster Erna De Wulf schrijft vanuit 
haar lagere school in Ndera (nabij 

Kigali) in Rwanda: 

Onze lagere school ‘Complexe 
Scolaire Mère Placide’ is een 

privéschool in opbouw, gestart in 2017, 
met het oog op het aanbieden van 
degelijk onderwijs, en dit vooral aan 
kinderen van de middenklasse en van 
arme ouders. Dit jaar eindigden we 
met 458 kinderen. We verwachten 
ongeveer 550 leerlingen in het 
komende schooljaar.  

De ouders die zelf onderwijs 
genoten in publieke scholen, waar 

ze met 60 in één klas zitten, doen er 
alles aan om hun kinderen in betere 
omstandigheden te laten studeren in 
de privé-scholen. De ouders leveren 
veel inspanningen om het schoolgeld 
voor hun kinderen trouw te betalen, 
wat vaak veel offers vraagt.  

De ouders vragen dan ook aan de 
school om handboeken ter 

beschikking te stellen van hun kinderen 
zodat die de lessen goed kunnen 
volgen. Momenteel hebben wi j 
ongeveer 1 handboek voor 2 kinderen 
maar de overheid eist dat elk kind een 
handboek heeft. En ook al biedt de 

overheid ons geen enkele steun, het 
niveau van ons onderwijs wordt 
desalniettemin van overheidswege 
regelmatig gecontroleerd.  

Ook wordt gevraagd dat de 
kinderen leesboekjes op hun 

niveau kunnen ontlenen aan de 
bibliotheek om hun leescultuur te 
bevorderen en dit in de drie talen die 
hier gebruikt worden: Kinyarwanda, 
Frans en Engels. Voor het Frans 
hebben we al een aantal leesboekjes 
maar echt nog niet voldoende. In het 
Engels en het Kinyarwanda hebben we 
er een 20-tal per taal: ook dit moet 
zeker aangevuld worden.  

De z e o p w e t e n s c h a p p e n 
georiënteerde school met 800 

leerlingen, werd midden vorige eeuw 
opgericht, en verder uitgebouwd, door 
Leon Backx, Wetteraar en broeder 
Marist. Hij was er directeur tot 2001, bijna 
tot aan zijn overlijden. Voor zijn werk in 
Rwanda werd hij rond de eeuwwisseling 
gehuldigd als verdienstelijk Wetteraar.  

Recuperatie van regenwater 
in de middelbare school  
Ecole des Sciences in Bymana 

Aankoop van schoolboeken  
voor de lagere school Mère Placide nabij Kigali 
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Onze medewerkers 

Wilt u onze missionarissen en/of 
hun projecten steunen?  

Kent u een missionaris afkomstig 
van de Gabriëlparochie die eerder 
aan onze aandacht is ontsnapt?  

Of wilt u zelf ook uw schouders 
zetten onder de werkgroep 
missieanimatie?  

Aarzel niet om contact op te 
nemen met een van onze leden:  

Noël & Katrien Backx-
Vandewalle 
Kortewagenstraat 20, Ten Ede 
noel.backx@telenet.be 

Martine De Wilde  
Processieweg 24, Ten Ede 
martinedw@skynet.be 

Marc & Caroline Van Hoecke- 
Rottiers 
Laarnesteenweg 26A, Wetteren 
caroline.rottiers@hotmail.be 

Wim Holderbeke  
Rode Heuvel 4D/207, Wetteren 
wim.holderbeke@bisdomgent.be 

Jo De Smet 
Mellepontweg 36, Ten Ede 
johan@de-smet.eu 

Deken Yvan Stassijns  
Markt 18, Wetteren 
yvan.stassijns@skynet.be 

Het missiefeest is terug van weggeweest. Op 28 augustus verwachten we u 
opnieuw in grote getale op ons feestelijk middagmaal in Scheppers. We behouden 
evenwel ook de mogelijkheid om maal=jden af te halen, en thuis van al het lekkers te 
genieten.  

Zin om die dag een handje te helpen? Dat kan, en wordt bijzonder geapprecieerd. 
Neem daartoe op voorhand contact op met Noël.   

Wie er niet bij kan zijn maar toch graag onze missionaire projecten steunt kan steeds 
een bijdrage overmaken via rekeningnummer BE06 4441 7490 4122 van 
Missieanima(e We+eren met vermelding ‘giE’. 

Reeds 47 jaar is Réjette De Winter 
werkzaam in Kinshasa, DR Congo. Ze 

schreef ons voor haar komst naar België:  

Hoe het gaat sinds ik op 19 
s e p t e m b e r 2 0 2 1 p a s k o n 

terugkomen? Ondertussen zijn de 
g e v o l g e n v a n m i j n a r m b re u k , 
opgelopen tijdens mijn verlof vorig 
jaar, nog voelbaar. Maar het belet niet 
om mijn werk te doen.  

Door Covid liep alles hier vertraging 
op wat het onderwijs betreft. De 

start van het schooljaar liep bovendien 
vertraging op door stakingen wegens 
loze beloften naar salarissen toe. Maar 
het vormingscentrum voor jonge 
meisjes is wel opgestart met 20 
deelneemsters. Alles verloopt goed. 

De sociaal-economische toestand is 
zeer kritiek en lijdt tot veel 

sterfgevallen ook bij mensen van 
middelbare leeftijd. De oorzaak is de 
manke gezondheidszorg: peperdure 
en onbetaalbare geneesmiddelen en 
gezondheidszorg in het algemeen. In 
minder dan 3 maanden tijd besteedde 
ik voor (gezondheids-)zorg aan 
hulpbehoevende mensen € 810. De 
meeste ziekten zijn hoge bloeddruk, 
stress, malaria, diabetisch en tyfus.  

V an Covid hoort men niet veel 
meer. God zij dank. Maar de 

gevolgen van Covid laten zich nog 
a l t i j d v o e l e n i n d e h a n d e l i n 
levensmiddelen en geneesmiddelen. 
Alles is veel duurder geworden en 
c o r r u p t i e s p e e l t d a a r b i j e e n 
belangrijke rol. Zoals u kan vermoeden 
is uw steun zeer heilzaam en bereik ik 
rechtstreeks de behoeftigen. Ik zeg 
hen dat ik kan helpen in zover ik zelf 
geholpen word. Ik vraag hen voor de 
weldoeners te bidden. Ze antwoorden: 
‘God zegene hen.’ Ze hopen dat ik nog 
lang onder hen mag blijven.  

Met zeer veel dankbare groeten.  
Mijn woorden van dank schieten 

te kort. 

Ondertussen is Réjette, 86 jaar, voor 
een deugddoend verlof terug in de 

parochie. 

De Ecole des Sciences is een 
privéschool en moet daarom 

zelfbedruipend zijn. De school rekent 
op onze hulp bij de uitbouw van hun 
waterhuishouding. Concreet vraagt 
de huidige directeur, Br Crestent 
Karera, Marist, steun bij de recuperatie 
van regenwater. Hij schrijft: 

Ik stel voor om te sponsoren voor een 
s y s t e e m v a n re c u p e r a t i e v a n 

regenwater. Met 800 leerlingen, 
hebben wij regelmatig problemen met 
de waterbevoorrading en het zal ons 
ongetwijfeld helpen wanneer wij 
regenwater kunnen recupereren voor 
de toiletten, wasinstallaties en het 
onderhoud.

De zwaksten eerst in Congo-Kinshasa 
‘Er is geen weg terug… De mensen willen het zo!

Zo gaf ze het evangelie 
handen en voeten. 

O ok in België, na haar 
t e r u g k e e r u i t d e 

Filipijnen, vervulde Zr Julia 
nog diverse taken. Midden 
2015 werd ze plots ernstig 
ziek. Ze overleed op 20 
augustus van dat jaar in het 
ICM-Missiehuis in Heverlee. 

D i t j a a r s t e u n t 
missieanimatie ook het 

St Joseph Transient House in 
Quezon City , waaraan Zr Julia 
nog is verbonden geweest. 
Het tehuis zorgt voor arme 
zieken die geen ziekenhuis of 
een specialist kunnen betalen. 
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