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Vastentijd is oefentijd.

ZUIDACTIE 2009: Smile Simalia

Is wakker worden na winterslaap
en je opengeeuwen
uit de beslotenheid van elk-voor-zich.
Is je ogen opentrekken
voor wat aan het gebeuren is
in het diepste van jezelf
en in de wereld om je heen,
en zicht krijgen
op het grote Licht
dat doorbreekt aan de horizon.
Is in voorjaarsstilte
je eigen grond omspitten
en klaarmaken voor een nieuwe lente,
en het zaad
van vrede en menswaardigheid
ontkiemen laten in je hart.
Vastentijd is trainingstijd:
hart en handen soepel maken
voor verbondenheid
met God en mensen;
vingeroefening in solidariteit.
Dat en zoveel meer is vastentijd:
de grote opwarming om te herleven.
Carlos Desoete

We bespreken het boek

“De
De Marketing van God”
God
van Charles Schwietert
op donderdag 28 mei om 20u00.
God heeft een marketingprobleem.
Er is een grote vraag naar zingeving en
spiritualiteit, maar de kerken blijven leeg.
De kerk is haar ‘klanten’ kwijtgeraakt
en het aantal atheïsten groeit.
Daarentegen wordt het marktaandeel
van de islam steeds groter.

Kinderen in Simalia moeten hard werken. Kinderarbeid is er normaal.
Sommige kinderen, ook kleuters, werken in de steengroeve. Daar
hakken ze grote brokken tot kleinere stenen. Anderen hoeden het vee.
Ze zorgen ervoor dat de koeien voldoende te eten hebben en niet
verloren lopen. De meisjes werken meestal thuis. Zij houden het huis
schoon, doen de was, sprokkelen hout en koken het eten. Ook water
halen is kinderwerk. Er is immers geen stromend water in Simalia.
Kinderen stappen soms een heel eind om water naar huis te dragen.
Zo is het altijd al geweest in het dorp Simalia.
Maar Broeder Ranjit wil dat veranderen. Hij heeft grote plannen.
Hij is de directeur van de school in het dorpje Simalia.
Er zijn slechts drie erg kleine klasjes voor leerlingen tot 9 jaar.
De kinderen gaan enkel ’s morgens naar school.
Wanneer ze de school verlaten na de derde klas kunnen zij nog niet
goed lezen, schrijven en rekenen. Dat wil Ranjit veranderen.
Daarom tekende hij een plan uit om een echte basisschool te bouwen.
Hij wil een school met zes volwaardige leerjaren voor alle
kinderen van Simalia tot 12 jaar.
Daar kunnen ze dan echt voldoende leren.
Want Broeder Ranjit wil voor hen een betere toekomst.

Help je hem daarbij?
De eerste omhaling t.v.v.
“Smile Simalia” is op zaterdag 21 maart.
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OMHALING ‘Smile Simalia’
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Zingen in de gevangenis

Na de viering
gratis koffie
voor iedereen

Na de viering
gratis broodmaaltijd
voor iedereen

Na de viering kan men
producten van de
Wereldwinkel kopen

Nadien receptie !

Na de viering kan
men boeken ontlenen
uit de boekenkoffer Receptie

Op zaterdag 4 april vanaf 9.30 uur willen we in de kapel een “GROTE PAASKUIS” houden.
Ook hier maken vele handen het werk wat lichter.
Wie zich een paar uurtjes kan vrijmaken is van harte welkom.
Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

