Van oud naar nieuw 2014 -2015
Beste allemaal...,
Het is steeds een hele kunst om de gepaste wensen voor Kerst en nieuwjaar te vinden, maar er kwam me
er een op de schoot geworpen. Bij het lezen van het boek ”Geen zee te hoog” van Dr.Dyer trof me het
volgende: Waarom zijn we hier eigenlijk (al eens over nagedacht? ) daarop zegt hij heel eenvoudig –kies
voor leven- reis dan door het leven met een maximum aan vreugde, niemand kwaad doen en taken
ondernemen die van deze planeet een betere plaats maken voor iedereen, die nu leeft en die er zullen
leven nadat wij vertrokken zijn. Levensvreugde als eerste prioriteit, dit is mijn en onze wens bij de kribbe
voor allen.
Zo bollen we terug een nieuw jaar binnen en kijken iewat bezorgd achter ons ..heb ik het wel goed
gedaan?
Voor mij was het zeker niet meer hetzelfde van jaren terug, maar toch geniet ik hier van vriendschap en
vreugde, onze inzet voor en in bewegingen, het delen van zorgen en verdriet met anderen. Nieuwe buren
leren kennen en ermee opweg mogen, enz..heel anders maar even waardevol dan de jaren in Venezuela.
Dat belet niet dat wij nog elke dag van de partij zijn met mensen via skype, sms, email en facebook,
allen goede uitvindingen om hen nog dagelijks naast mij te weten en omgekeerd. Ook de morele en
financiele steun aan de scholen en de 9 studenten met studiebeurs blijft onze zorg. We mochten met de
steun van GROS Merelbeke 1750,-, de Noord Zuid werking van de provincie O-Vl 5000,- en de vele
giften van onze goede vrienden en de benifietopbrengst 1000,- onze projecten terug steunen. We
kunnen zeggen dat de school opgestart in 2010-2011 al heelwat verandert is (zie maar naar de fotos op
onze website www.solidarite-venezuela ). Het dak is hersteld, de omheining gebouwd, het sanitair
geplaatst en de electriciteit. Ook werd er studiemateriaal aangepast en aangekocht, en zeker niet te
vergeten de vorming van leerkrachten en personeel en de ganse leefgemeenschap waarin de school zich
bevindt. De 9 studenten met studiebeurs zitten allemaal in het hoger onderwijs, behalve nog 2 in lagere
school....en 1 wacht op een universiteitplaatsje voor volgend schooljaar, 1 waagt haar kansen in de
muziekacademie. Bedankt meters en peters ...of tweede ouders zoals er eentje ze noemt. Zo was 2014
voor hen weer goed om verder hun dromen waar te maken.
We zoeken nog naar een passend moment en programma voor de volgende benifiet 2015. En.. wie weet
geraak ik in de lente naar Venezuela. Na 3 jaar zou dat wel mooi zijn om hun reilen en zeilen van dichtbij
nog eens mee te maken en zo verslag te kunnen brengen aan hen die erom vragen.
Maar geweld en de epidemie chincunguya, politieke onlusten tegen het heersende regime etc..zijn niet zo
positief om erheen te reizen.
We hebben ook afscheid moeten nemen van velen die ons dierbaar waren zowel ginds als hier, laat ons
daarom kracht putten uit die levensvreugde die zij ons nalieten..en die we bij mekaar kunnen
vinden...Vriendschap geven en krijgen daar willen we allen aan bouwen. Dit komt niet als belangrijkste

nieuws in de media...maar het is krachtiger dan alle geweld en haat die we dagelijks te zien krijgen.
Laten we de levensvreugde ondanks alles in ons leven etsen in dit nieuwe levensjaar.
Aan allen een hartelijke “merci” voor het voorbije en het meedoen maar vooral voor het vertrouwen elk
jaar opnieuw in de Solidariteitsgroep pro-venezuela
Un abraso a todos
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