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Van de redactie
Tweeduizendzes was voor ons Nederlandse Camillianen een heel bijzonder jaar. Op 25 
mei is de Nederlandse Provincie samengegaan met de Duitse, zijn we dus teruggekeerd 
naar de situatie van 60 jaar geleden. Voor ons was dat aanleiding om voor u een overzicht 
te schrijven over die 60 jaar. U vindt het “boekwerk” – want dat is het wel geworden – als 
bijlage bij deze uitgave van de Camillusbode.
De “gewone” uitgave van de Camillusbode bevat veel nieuws over de afgelopen periode. 
We gaan natuurlijk in op de “hereniging” met Duitsland. Onze nieuwe Duitse provinciaal, 
pater Dietmar Weber, heeft u een brief geschreven, die u uiteraard ook aantreft.
Tenslotte willen we u allen en ieder die bij u hoort van harte een Zalig Kerstfeest 
toewensen, en vragen voor u Gods zegen voor het komende jaar 2007.

Namens de Nederlandse Camillianen,
p. Piet Denneman

Een kleurrijke special

Samen met deze Camillusbode krijgt u een boek-
werkje over de geschiedenis van de Camillianen in 
Nederland gedurende de afgelopen 60 jaar.
Begin dit jaar werd het idee geboren om de Camillus-
bode van juni te gebruiken om de geschiedenis van 
de Camilliaanse aanwezigheid in Nederland in beeld te 
brengen. Er zijn natuurlijk al Camillianen in Nederland 
vanaf 1894, maar die kwamen hier als vluchtelingen en 
richtten zich wat roepingen betreft vooral op Duitsland 
en later Oostenrijk.
Een dergelijk idee is snel geboren, maar de uitvoering is 
niet zo eenvoudig, zeker niet wanneer je recht wilt doen 
aan de grote lijnen van die geschiedenis. Mevrouw Don 
Venne heeft maanden als vrijwilligster in het archief van 
de Provincie gewerkt om alle benodigde  gegevens  bij 
elkaar te zoeken. Dat leverde ons gelijktijdig een beter 
geordend archief op. Het was echter een zodanig grote 
klus, dat we juni niet haalden en u dus vergeefs uitkeek 
naar uw vertrouwde Camillusbode. Maar intussen is 
de klus geklaard en met de creatieve medewerking 
van Kitty Egtberts, die al jaren de vormgeving van de 
Camillusbode verzorgt, hebt u nu een mooi cadeau 
om eens door te bladeren of te lezen op een rustige 
winteravond. Reacties kunt u per brief aan ons sturen of 
ook op ons E-mail adres camnl@xs4all.nl. 
Veel plezier.

Paul Schreur



De naam van een beroemde 
film en gedeeltelijk ook 
de werkelijkheid van de 
Nederlandse Camillianen. 
Zestig jaar geleden startte een 
kleine groep Nederlanders 
uit de Duitse en Franse 
provincies met de opbouw 
en de verspreiding van 
de orde in Nederland. Zij 
konden voortbouwen op 
de kloosters van de Duitse 
provincie, die al in Roermond 
en Vaals aanwezig waren. 
Zij hadden het tij mee, want 
het kloosterleven kende een 
enorme groei. Voor veel jonge 
mensen was pater, broeder 
of zuster worden een ideaal. 
Een samenleving in opbouw 
kon enthousiaste werkers en 
werksters in gezondheidszorg, 
onderwijs en maatschappelijke 
ondersteuning goed gebruiken. 
Ook de missielanden trokken 
veel jeugdige roepingen.

Door de ontwikkelingen in de 
zestiger jaren van de vorige 
eeuw kwam er vrij abrupt een 
einde aan de toestroom van 
nieuwe roepingen. Daarnaast 
traden er veel religieuzen uit. 
De mensen die verder gingen 
binnen het religieuze leven 
werden ouder en de pioniers 
stierven. En de laatsten die 
toen intraden naderen nu hun 
pensioen. 
Door de uitdunning van 
de gelederen werd ook de 
personele draagkracht van 
onze gemeenschappen 
aangetast. Er werd gezocht 
naar versterking. Aansluiting bij 
andere Camillianen in de regio 
was een mogelijkheid. 

Voor ons, Camillianen in 
Nederland, lag aansluiting 
bij de Oosterburen voor de 
hand. Ook zij hebben onder 
de teruggang van het aantal 
roepingen te lijden gehad. Er 
zijn op het ogenblik nog 20 
Duitse Camillianen verspreid 
over 3 communiteiten. Twee 
zijn er dichtbij in Essen en 
Mönchen Gladbach en een 
derde communiteit is in 
Freiburg im Breisgau. Deze 
nabijheid is erg gunstig om 
elkaar gemakkelijker te kunnen 
treffen en gezamenlijk dingen 
te kunnen ondernemen. Omdat 
Nederlanders en Duitsers een 
andere geschiedenis en cultuur 
kennen, blijft de Camilliaanse 
groep in Nederland, waartoe 
ook Maria Poulisse en Cyriel 

Swinne in Barranquilla 
behoren, toch haar eigenheid 
behouden. Wij worden zoals 
dat binnen de orde heet, een 
delegatie. Omdat de situatie 
in Tanzania anders is en er 
veel samengewerkt wordt met 
de Camillianen in Kenia en 
Oeganda, wordt deze groep 
voorlopig een eigen delegatie 
van de Duitse provincie. In de 
toekomst wordt gestreefd naar 
een Oost-Afrikaanse Federatie.
Onze missies in Tanzania en 
Colombia blijven ook in de 
toekomst vanuit Nederland 
materieel en moreel gesteund 
worden. Uw gaven voor die 
missies blijven dus uiteraard 
welkom op ons gironummer.

Paul Schreur

Terug naar de toekomst

Ieder jaar vieren we het 
Kerstfeest.
Ieder jaar wordt ons verteld, 
dat dit “het” feest is van 
verlossing en vrede.
Ieder jaar opnieuw stellen we, 
maar vooral ik, vast, dat het er 
niet echt beter op wordt.
Luisterend en kijkend naar 
de media zie je vaak eerder 
verharding, uitbuiting, onrecht 
en wat de doos van Pandorra 
allemaal nog meer aan ellende 
over ons uitstort.
Luisterend en kijkend in mijn 
eigen omgeving zie ik gelukkig 
veel tekenen van hoop, van 
naastenliefde, van respect en 
echte medemenselijkheid.
Tegelijk zie ik ook hele drom-
men mensen door en langs 
winkels sjouwen in de hoop 
het geluk te kunnen kopen, 
zoals dat ons dag in dag uit 
via de reclameboodschappen 
wordt aangeprezen. De slogan 
lijkt te zijn: “Laten we lekkere 
dingen halen, leuke cadeaus 
kopen en het met Kerst gezellig 
maken en niet te veel stilstaan 
bij die diepere belofte van het 
kerstfeest”.
Voor mij echter is de advent 
nog steeds een tijd van 
voorbereiding op een ander 
Kerstfeest.
Samen met de bewoners in 
het verpleeghuis probeer ik 
uit te kijken naar de diepere 
betekenis van het naderende 
feest in de overtuiging, dat we 
steeds opnieuw kunnen en 
moeten beginnen. Ouders doen 
dat ook met hun kinderen. 
Steeds opnieuw beginnen, 
of het nu gaat om lopen of 
praten, eten en drinken, vallen 
en opstaan, verdriet en geluk, 

steeds weer de hoop levend 
houden met een grenzeloos 
optimisme.
Met een dergelijk optimisme 
gaat God ook met ons om. 
Er stonden profeten op zoals 
Jesaia en Mozes, Franciscus 
en Camillus, Ghandi en moeder 
Teresa. Steeds opnieuw putten 
mensen uit hun omgang met 
God de moed om te geloven in 
het bijna onmogelijke.
Gods menswording in Jezus 
van Nazareth is een schitterend 
voorbeeld van dat opnieuw 
beginnen. Van het begin af aan 
mens worden in een gebroken, 
verscheurde en bezette wereld 
en daarin de boodschap van 
vrede en verlossing glashelder 
neerzetten is een historische 
gebeurtenis zonder weerga. 
Daaruit blijkt het geduld en het 
geloof, dat God heeft met en in 
mensen.

Is de wereld nu beter dan 
2000 jaar geleden? We 
hebben meer technische 
hulpmiddelen van productie en 
communicatie, die zowel ons 
leven aangenamer maken als 
dreigen te verwoesten. Maar 
de rouw om een dierbare, de 
vreugde bij een geboorte, het 
geluk bij verliefdheid, de troost 
aan een bedroefde, dat is niet 
veranderd in al die eeuwen, dat 
gebeurt steeds weer opnieuw.
Daarom vind ik het kerstfeest 
zo’n weergaloos feest. Het 
herinnert ons aan de hoop, 
het vermetel optimisme in 
de mogelijkheid om steeds 
opnieuw te kunnen beginnen 
en niet bij de pakken neer te 
zitten. 

Paul Schreur

Kerstmis    
Steeds opnieuw beginnen



Geachte lezers 

In deze Camillusbode kunt u lezen, dat de Nederlandse en Duitse provincie 
van de Orde der Camillianen samengegaan zijn. Graag wil ik van deze 
gelegenheid gebruik maken om u van harte te groeten.

Zestig jaar lang hebben de Nederlandse Camillianen als zelfstandige 
provincie in de voetsporen van de Heilige Camillus arme en zieke mensen 
gediend, niet alleen in uw eigen land, maar ook onder andere in Colombia en 
Tanzania. Alleen God weet hoeveel goeds daardoor tot stand gebracht is. De 
Nederlandse medebroeders kunnen op een zegenrijke arbeid terugkijken.

Op veel gebieden van ons leven groeit de wereld steeds dichter naar elkaar 
toe. Dat heeft er ook toe geleid, dat onze gemeenschap in de toekomst 
steeds meer als buren samen zal optrekken. Het is betekenisvol, dat de 
Duitse provincie van de Orde in het Nederlandse Roermond ontstaan is 
en gedurende lange tijd een eenheid vormde. Daarom is het voor ons niet 
al te moeilijk de verdere weg samen te gaan. We doen dat vol hoop en 
vertrouwen. Samen willen we de opdracht trouw blijven om de armen en 
zieken te dienen.

We zijn blij, wanneer u ons „aan beide zijden van de grens“ welwillend wilt 
ontmoeten, ons in onze opgaven wilt sterken en de moed geven om als 
volgelingen van de H. Camillus voor onze  medemensen klaar te staan. 
Uiteraard zouden wij ons heel erg verheugen wanneer jonge mensen zich 
voor ons ideaal willen interesseren en de weg naar onze gemeenschap 
vinden.

Ik wens u allen Gods zegen en groet u in hartelijke verbondenheid

P. Dietmar Weber OSC
Provinzial der Kamillianer       

Rome  18-23 september
Bijeenkomst van de 
Camilliaanse missies.
28 medebroeders uit 13 
landen kwamen samen om 
hun indrukken en ervaringen 
te delen op het wereldwijde 
gebied van gezondheidszorg.
Er werd gesproken over de 
missionaire spiritualiteit, 
inculturatie en de strijd tegen 
armoede en onrechtvaardigheid 
in het Zuidelijk halfrond.
Tevens was het een 
goede gelegenheid voor 
de deelnemers uit zoveel 
verschillende landen uit Afrika, 
Azië en Zuid-Amerika elkaar te 
ontmoeten en te inspireren.

Polen
Tien jaar geleden werd de 
H. Camillus uitgeroepen tot 
patroon van de Poolse stad 
Zabrze. Om dat te vieren had 
het stadsbestuur samen met de 
Camillianen een heel speciale 
“gast” uitgenodigd. Het hart 
van de H. Camillus, dat in 
Rome in een Reliekschrijn 
bewaard wordt, werd via het 
vliegveld van Krakau naar 
Zabrze overgebracht. Rond dit 
bezoek werden vele activiteiten 
georganiseerd, waaraan 
duizenden mensen deelnamen.

Hongarije
De eerste Hongaarse 
Camilliaan, Gyorgy Alfred, 
legt zijn plechtige geloften als 
Camilliaan af in ons klooster 
in Nyiregyhàza. Op dezelfde 
dag legden twee Hongaren hun 
tijdelijke geloften af en begon 
er een met zijn noviciaat. De 
nederzetting in Hongarije maakt 
deel uit van de Oostenrijkse 

provincie, die al jarenlang veel 
contacten heeft met dit land.

Benin
De Camilliaanse aanwezigheid 
in Benin krijgt steeds meer 
body. Wat jaren geleden 
begon met een ziekenhuisje 
voor de armen groeit steeds 
verder uit. Momenteel telt de 
groep Camillianen in Benin 49 
geprofeste leden.

Burkina Faso
De Camilliaanse delegatie 
in Burkina Faso is per 15 
oktober een vice provincie. 
Dat wil zeggen dat de groep 
als zelfstandige eenheid van 
de orde verder gaat. Alleen 
voor materiële hulp zijn ze nog 
afhankelijk van de Romeinse 
provincie van de orde. Burkina 
Faso telt 68 geprofeste leden, 
die vooral werken in drie 
gezondheidscentra en een 
grote parochie in de hoofdstad.

Paul Schreur

Nieuws uit de orde

Nog steeds stromen maande-
lijks vele Air Miles binnen. 
Ons saldo is momenteel 
75.276 Air-Miles, dat is goed 
voor ruim € 700,-. Zoals ik u 
al eens gemeld heb, worden 
deze Air Miles in het voorjaar 
omgezet in toegangskaarten 
voor de Efteling, die  dan via 
een school in onze buurt aan 
het kind gebracht worden. Zij 
krijgen de kaarten met een 
korting van twee euro en onze 
missiecentrale krijgt de rest van 
het bedrag voor de reizen van 
onze missionarissen.
Het is een stille actie maar 
ontzettend effectief.
Mocht u ook mee willen 
sparen, schrijf me dan even en 
u ontvangt een groepspasje.
En alle geduldige spaarders 
wil ik langs deze weg hartelijk 
danken voor hun doorzetten.

Paul Schreur

AirmilesBrief



Gedurende de laatste jaren 
is de situatie hier m.b.t. onze 
projecten niet gemakkelijk 
geweest. Omdat deze 
steeds ontstaan vanuit 
een bepaalde behoefte in 
de lokale gemeenschap 
(gezondheidszorg, onderwijs, 
dienst aan de bejaarden of 
kinderen met een handicap, 
de vluchtelingen), proberen 
we iets aan die behoefte 
te doen, daarbij, vooral in 
het begin, vertrouwend op 
nationale en internationale 
solidariteit. 

Dit is het uitgangspunt van 
de barmhartigheid: mensen 
lijden en we kunnen daar 
niet ongevoelig en passief 
tegenover staan en in God´s 
naam beginnen we dan maar. 
Beetje bij beetje proberen we 
dan ook samen met de mensen 
structurele oplossingen voor 
de problematiek te vinden. 
Omdat hierbij noodgedwongen 
de autoriteiten en officiële 
instellingen betrokken moeten 
worden (want uiteindelijk is 
het hun constitutionele plicht 
te zorgen voor onderwijs, 
gezondheidszorg, bejaarden- 
en gehandicaptenzorg), 
beginnen daar vaak de 
problemen, vanwege corruptie, 
bureaucratie, vriendjespolitiek, 
etc. De vele problemen van 
dien aard hebben een stempel 
gedrukt op ons leven en 
werken, en je zou kunnen 
zeggen dat die stempel nu ons 
“handelsmerk” is: de strijd ter 
verdediging van het recht op 
gezondheidszorg, onderwijs, 
etc. Zo worden we nu gekend 
in Barranquilla en Colombia: 

Camilliaan staat synoniem voor 
het opkomen voor de rechten 
van de mensen. 

Die jarenlange strijd begint nu 
beetje bij beetje zijn vruchten af 
te werpen. De huidige situatie 
van de meeste projecten is 
hoopgevend, niet omdat nu 
alle problemen zijn opgelost, 
maar wel omdat er (voorlopig) 
positieve perspectieven zijn.

Gezondheidszorg: 
Centro San Camilo

Een paar jaar geleden 
was de schuld die de 
verschillende instellingen bij 
ons gezondheidscentrum 
hadden, opgelopen tot 
ongeveer 1 miljoen dollar, 
gelijk de begroting voor een 
heel jaar. Maar wat erger 
en zorgwekkender was, het 
gezondheidscentrum werkte 
met een maandelijks verlies 
van ongeveer 17.000 dollar, 
een situatie die niet lang vol te 

houden zou zijn. Het grootste 
verlies werd veroorzaakt 
door het teruglopende aantal 
contracten: in de jaren 2000 
hadden we nog contracten 
met de verschillende 
verzekeringen (gesubsidieerde 
gezondheidszorg) voor de 
zorgverlening aan 16.000 
verzekerden, terwijl dat aantal 
in 2004 was teruggelopen tot 
slechts 4000. Een onhoudbare 
situatie, veroorzaakt door een 
corrupte manier van omgaan 
met de subsidiegelden voor de 
gezondheidszorg. Nodig was 
dus een drastisch intern en 
extern ingrijpen. 

Vandaag de dag kunnen we 
zeggen dat de genomen 
maatregelen resultaat 
opgeleverd hebben. Via 
druk op de autoriteiten, het 
inschakelen van de pers, het 
heel concreet aanklagen van 
de corruptie, ook op nationaal 
niveau via contacten (de 
president van Colombia, het 
Ministerie, de verschillende 

controlerende instanties), 
hebben we wat de contracten 
betreft het tij wat kunnen 
keren en we hebben op het 
ogenblik weer contracten voor 
het verlenen van de zorg aan 
ongeveer 11.000 personen. 
Nog belangrijker echter was 
een herstructurering van ons 
gezondheidscentrum met het 
doel de inkomsten te verhogen 
en de uitgaven te verlagen. Op 
het ogenblik kunnen we zeggen 
dat we door het toepassen 
van interne maatregelen met 
de huidige 11000 verzekerden 
een financieel evenwicht 
gevonden hebben. San Camilo 
lijdt geen verlies meer en in de 
loop van dit jaar is ongeveer 
50 % van de schulden die 
de verschillende instellingen 
bij ons hadden, betaald en 
hebben ook wij onze schulden 
kunnen betalen. We hebben nu 
een buffer op kunnen bouwen 
voor eventuele slechtere 
tijden en we kunnen nu weer 
gaan denken aan de nodige 
investeringen: verbouwingen 
en aanschaf van medische 
apparatuur om aan de huidige 
eisen te kunnen voldoen. 

Reden dus om dankbaar te 
zijn: dankbaar t.a.v. de steun 
die we in de moeilijke tijden van 
onze Nederlandse provincie 
gekregen hebben in de vorm 
van een  lening die het ons 
mogelijk maakte te blijven 
functioneren; dank aan onze 
medewerkers met Huub van 
Neerven aan het hoofd, die 
behoorlijke offers gebracht 
hebben en die via een koppig 
blijven aanhouden weer 
contracten binnen hebben 
kunnen slepen en San Camilo 
weer “viabel” gemaakt hebben.
Dank ook aan het bestuur van 
San Camilo die ons met raad 
en daad bijgestaan hebben 
en die, zonder daar iets voor 
terug te vragen, steeds weer 
voor San Camilo in de bres 
gesprongen zijn.
Dank aan de gulle gevers van 
giften zoals de echograaf, het 
röntgenapparaat, de couveuse 
en andere apparatuur waar 
P. Camilo van de Romeinse 
Provincie voor gezorgd heeft.   
Dank ook aan de H. Camillus, 
die ons niet in de steek gelaten 
heeft en die ons de weg wees 
met zijn eigen voorbeeld: 

wanneer het om de arme 
zieken gaat is niets te veel, te 
moeilijk, te gevaarlijk.

Deze positieve tendens 
geldt ook voor onze andere 
projecten. Echter om dit artikel 
niet al te lang te maken volgt 
nu een wat kortere beschrijving 
van de situatie van die 
projecten:

Onderwijs: Colegio 
Comunal Mixto, Red 
Educativa del Sur-
Occidente

Niet alleen op het gebied van 
de gezondheidszorg zijn er 
positieve geluiden. Ook onze 
onderwijsprojecten hebben na 
vele jaren crisis weer een wat 
beter vooruitzicht. Een groot 
gedeelte van de schuld die de 
Stad Barranquilla en de natie 
bij ons hadden is ondertussen 
(oktober – november 2006) 
betaald, en de officiële bijdrage 
per kind wordt voor het jaar 
2007 drastisch verhoogd. En 
om te garanderen dat het ook 
in 2007 wat beter blijft gaan, 

Nieuws uit Barranquilla



hebben we klaar gekregen dat 
iemand van onze medewerkers 
door de gemeente benoemd 
is tot officiële coördinatrice 
van de subsidieprojecten. 
We hebben zo wat meer 
controle op de zaken en 
kunnen er voor zorgen dat de 
nodige paparassen op tijd bij 
de verschillende instanties 
ingeleverd worden.
Ook is er een project 
goedgekeurd voor de 
nieuwbouw van verschillende 
scholen die bij ons 
scholennetwerk aangesloten 
zijn. De eerste school die voor 
de nieuwbouw in aanmerking 
komt is onze school Comunal 
Mixto. Het wordt een 
investering van ongeveer 
350.000 euro, waar we 50 % 
van gegarandeerd gekregen 
hebben en aan de andere 50 % 
wordt gewerkt. 

Als een interessant detail mag 
genoemd worden het feit 
dat onze scholen, ondanks 
het gebrek aan geld in het 
afgelopen jaar, bij de officiële 
kwalificatie met een hoge score 
te voorschijn kwamen, veel 
hoger dan de score van vele 
officiële en particuliere scholen 
die over 2 keer of 3 keer zoveel 
geld beschikken. 

Bibliotheek: Biblioteca 
popular La Paz

Als uitdrukking van 
het vertrouwen dat het 
bedrijfsleven in onze 
projecten heeft, hebben we 
van het gasbedrijf een eerste 
steun van 65.000,- euro’s 

gekregen voor de renovatie 
en herinrichting van onze 
volksbibliotheek. De bedoeling 
is, dat ook het volgende 
jaar weer eenzelfde bedrag 
beschikbaar wordt gesteld. 
Verschillende Universiteiten 
willen meedoen aan dit 
project, dat we in februari weer 
“spiksplinternieuw” in gebruik 
willen  nemen.

Zorg voor kinderen met 
een handicap: Centro de 
Recuperación La Paz.

Het Centro de Recuperación 
La Paz is werkelijk een 
unicum hier in Barranquilla. 
Op het ogenblik wordt er aan 
ongeveer 200 kinderen een 
professionele dienst verleend, 
waarbij ook de ouders van 
die kinderen en onderwijzers 
van de scholen uit de buurt 
betrokken worden. Op het 
ogenblik is het Centrum ook 
als officieel onderwijsinstituut 
erkend, wat de deur opent voor 
officiële steun, hetgeen dit jaar 
meteen al in daden (in pesos) is 
omgezet.

Op het ogenblik wordt er hard 
gewerkt aan de bouw van een 
blok speciale werkplaatsen 
voor de kinderen met een 
handicap, en een soya-projekt 
functioneert al.

Wat zeker zo belangrijk is, 
is de betrokkenheid en de 
inbreng van Maria Poulisse 
voor het beleid op plaatselijk 
en regionaal niveau m.b.t de 
mensen met een handicap. Er 
wordt door Maria en haar team 
hard aan de weg getimmerd.

Bejaardenzorg: 
Hogar San Camilo

Ons bejaardentehuis en 
bejaardenopvangcentrum 
functioneert al een aantal 
jaren. Uitbreiding was 
echter nodig vanwege een 
grote wachtlijst voor het 
bejaardentehuisje. Op het 
ogenblik zoeken we de laatste 
centen, dollars, pesos, euro’s, 
om de bouw af te kunnen 
maken en zo aan een totaal 
van 55 bejaarden onderdak 
te kunnen bieden en dagelijks 
ongeveer 100 bejaarden in het 

bejaardenopvangcentrum te 
kunnen ontvangen.

De totale functionerings-
onkosten komen nu op 
ongeveer 3000 euro´s per 
maand en in de toekomst zal 
dat ongeveer 10.000 euro’s 
per maand zijn. Een dezer 
dagen wordt er een eerste 
overeenkomst getekend met de 
gemeente Barranquilla dat  80 
% van de functioneringskosten 
moet garanderen. 

Goed nieuws dus 
uit Barranquilla

Al met al dus goed nieuws uit 
Barranquilla. Er zijn nog een 
hoop problemen, de politiek en 
de bureaucratie zullen ons nog 
wel van tijd tot tijd een spaak 
in het wiel blijven steken, maar 
zoals we in slechte tijden wel 
“huilen” maar niet bij de pakken 
neer blijven zitten, kunnen we 
nu in wat betere tijden best 
eens “lachen”, zonder op onze 
lauweren te gaan rusten. 

We blijven werken, we blijven 
geloven, we zullen blijven 
huilen als het nodig is, maar 
ook lachen als daar reden 
voor is, en vooral: we blijven 
vechten. We nodigen jullie uit 
met ons mee te lachen, mee te 
huilen, mee te werken, mee te 
vechten.

Cyriel, Maria, Huub en Emilia

Wat heb je nu aan 
gewone postzegels

Vaak vragen mensen me of de gewone gebruikte 
postzegels van 39 cent ook waarde hebben. Ik antwoord 
dan steeds bevestigend, want ze kunnen goed 
gebruikt worden in pakketten samen met veel andere 
zegels. Al jarenlang kijk ik ze even na of er misschien 
nog ongestempelde zegels bij zitten, die aan de 
stempelmachine ontsnapt zijn. Dat bracht me onlangs na 
afweken en drogen ruim 40 euro aan nieuw te gebruiken 
zegels op. Ook zo kun je onze mensen in de Derde Wereld 
weer steunen.
Dus mocht u post krijgen, gooi de zegels niet weg en 
geef ze aan ons of een andere organisatie, die postzegels 
verzamelt. We kunnen er veel mee doen.
Sinds twee jaar wissel ik ook gewone zegels uit met een 
medebroeder in Rome, die een netwerk over veel landen 
heeft en zodoende onze gewone zegels in pakketten doet, 
die bv. in Thailand verkocht worden.
We gaan dus gewoon verder.

Paul Schreur

Beste gevers

Weer is er bijna een jaar voorbij. En opnieuw heeft u in deze tijd 
onze missionarissen ondersteund. Namens hen, maar vooral 
namens de mensen in Tanzania en Colombia voor wie zij zich 
inzetten, wil ik u heel hartelijk bedanken voor al uw goede gaven 
klein en groot, regelmatig, incidenteel of naar aanleiding van een 
speciale gebeurtenis.
Zo kan het voor ons allemaal, hier in Nederland en ver daarbuiten, 
Kerstmis worden: het feest van vrede op aarde, de komst van het 
rijk van gerechtigheid, dat alleen maar mogelijk is, als we allemaal 
willen delen, omdat we ons verantwoordelijk weten voor elkaar.
Het pasgeboren kindje in de kribbe, Jezus, helpt ons daar steeds 
weer aan herinneren en nodigt ons daartoe uit.
Daarom, mede namens onze Colombianen en Tanzanianen, Zalig 
Kerstfeest en nogmaals hartelijk dank.

Trix Coerts

Dank



Studiebeurs
Pater Shukrani Kassian 
haalde bij het afsluiten van 
zijn studie over ontwikkeling 
en gezondheidszorg aan de 
universiteit van Dar- Es-Salaam 
zo goede punten, dat hij een 
studiebeurs kreeg aan de 
Finse universiteit in Jyvaskila. 
De studie daar begon begin 
januari en duurde tot eind april 
2006. Voor een Tanzaniaanse 
medebroeder, die nog nooit 
buiten Afrika geweest was, 
een heel vreemde ervaring. 
Over ijs en sneeuw naar het 
college koste in het begin veel 
evenwichtskunst, want het was 
een paar kilometer van zijn 
kamer verwijderd. Het gebrek 
aan zon en de heel korte dagen 
lagen hem ook niet bepaald. Hij 
heeft genoten van de studie en 
de gastvrijheid in Finland, veel 
internationale contacten gelegd 
en ook nog de gelegenheid 
gehad om op de terugreis naar 
Tanzania zijn Mede-Camillianen 
in Nederland en Duitsland te 
ontmoeten.

Hulp aan Oeganda
Pater Fidelis Safari Mushi 
helpt onze medebroeders 
in Oeganda uit de nood. 
Door de ziekte van een Ierse 
medebroeder was de situatie 
van de kleine Camilliaanse 
communiteit in Oeganda zeer 

problematisch geworden. Op 
aanvraag van de Ierse provincie 
toonde Fidelis zich bereid om 
daar te gaan helpen. Nadat 
hij een cursus Luganda, de 
plaatselijke taal, had gevolgd 
kon hij beginnen met zijn 
werk in de communiteit en het 
ziekenhuis. Daarnaast verricht 
hij veel werk om Oegandese 
roepingen te werven. Ook doet 
hij mee met een mobiele kliniek 
voor Aids en HIV patiënten. De 
mobiele kliniek gaat de mensen 
uit de omgeving van de 
communiteit thuis bezoeken.

Containers
Ieder jaar sturen we vanuit 
Roermond de twee of drie 
containers op naar Dar-Es-
Salaam. Dat doen we al 
tientallen jaren. Elke containers 
kan ruim 30 kubieke meter 
spullen bergen en helpt de 
mensen in Tanzania met 
allerlei noodzakelijke dingen 
voor hun levensonderhoud. 
De laatste jaren kregen we 
echter steeds meer moeite 
om de containers door de 
douane in Dar-Es-Salaam te 
krijgen. Gelukkig hebben we 
nu een nieuwe contactpersoon 
namelijk mevrouw Happy. Aan 
haar inzet is het te danken 
dat de containers nu direct 

na aankomst door de douane 
kunnen en dat maakt ons ook 
happy.

Bouwen en uitbreiden
Naast de parochies Yombo 
en Dovya kwam ook een 
derde parochie in Busa tot 
stand. Er werd een kerkje en 
een pastorie gebouwd voor 
de gemeenschap in deze 
nieuwe wijk van Dar-Es-
Salaam. Zonder water kan 
geen gemeenschap bestaan en 
daarom werd er in het hart van 
de nieuwe wijk een waterpomp 
aangelegd. Giften uit Nederland 
maakten deze pomp mogelijk.
Omdat het huis van de 
groeiende groep Tanzaniaanse 
Camillianen in Yombo van 
de parochie en dus van het 
bisdom is, werd enige tijd 
geleden besloten een stuk 
grond aan te kopen in Vituba. 
Daar wordt nu een begin 
gemaakt met de bouw van 
een nieuw centrum voor de 
Camilliaanse gemeenschap in 
Tanzania.

Groei
Naast de vier reeds afgestu-
deerde Tanzaniaanse mede-
broeders zijn er ook nog 
6 mensen in opleiding tot 
Camilliaan.

Nieuwtjes uit Tanzania

Netwerk palliatieve 
terminale zorg
Al jaren horen we signalen, 
dat de geestelijke / pastorale 
zorg voor mensen die thuis 
sterven grote hiaten vertoont. 
Mensen die nog een goede 
binding hebben met hun 
parochie worden meestal door 
hun eigen pastor ondersteund, 
maar mensen die geen band 
meer met een kerk hebben, 
vinden moeilijk iemand, die 
hun geestelijke en spirituele 
ondersteuning geeft.
Binnen een instelling is het heel 
normaal, dat een stervende 
geestelijke ondersteuning krijgt, 
want de geestelijk verzorger 
heeft zijn eigen plek binnen het 
ondersteunende team, dat de 
patiënt ten dienste staat. In de 
thuissituatie is dat vaak niet zo. 
De Camillianen in Roermond 
ondersteunen een project van 
twee jaar, waarin bekeken 
wordt of er in de thuissituatie 
behoefte is aan geestelijke 
zorg en, mocht die behoefte 
bestaan, hoe je die dan zou 
kunnen organiseren en welke 
mensen daarvoor nodig zijn.
Een echt Camilliaans project.

Verbouwing klooster
Het oude kasteel Schöndeln 
heeft in de loop van de 
jaren aan heel wat mensen 
en organisaties onderdak 
geboden. Steeds werd er 
weer veranderd. Een muurtje 
hier, een deur daar en de 
klus was geklaard. Intussen 
stegen en stijgen de kosten 
voor energie steeds verder 
en bleek het nodig de hele 
verwarmingssituatie onder de 
loupe te nemen. Daarnaast 

moesten er nieuwe douches 
en toiletten komen en was 
de elektrische installatie aan 
vernieuwing toe. Om al deze 
redenen werd besloten de 
eerste en tweede verdieping 
van het kasteel grondig te 
verbouwen. We hopen, dat 
deze verbouwing met Pasen 
volgend jaar klaar is.

Nieuwe bewoners 
in het oude klooster
Doordat het aantal klooster-
lingen de laatste jaren steeds 
meer terugliep werd ook ons 
klooster in Roermond veel te 

Nieuws uit Roermond

groot voor de kleine groep die 
er nog woont. Je kunt er dan 
voor kiezen  kleiner te gaan 
wonen, maar het huis blijft 
toch de thuisbasis voor de 
Nederlandse Camillianen hier 
in en de missies. Een flink deel 
van het huis was al in gebruik 
als kinderdagverblijf en een 
ander groot deel is geschikt 
gemaakt voor de verhuur. Er 
zijn daar 5 appartementen 
ontstaan, die momenteel 
verhuurd worden aan buiten-
staanders.

Paul Schreur

Nederlandse en Duitse Camillianen bij elkaar ter gelegenheid van 
de hereniging.
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AFZENDER:

Camillianen
Heinsbergerweg 174
6045 CK Roermond
Holland

Mocht het adres op deze Camillusbode
onjuist zijn, wilt u deze dan aan ons

terugsturen met het verbeterde adres.
U ontvangt dan van ons
een nieuw exemplaar.

Heeft u geen interesse (meer) om de
Camillusbode te ontvangen,

wilt u deze dan ook aan ons terugsturen
met een kleine aantekening hierover.

Dan verwijderen wij uw adres
uit ons bestand.


