Merelbeke Jaarwisseling 2018 – 2019

Zalige Kerst ….en onze oprechte wensen voor een zegenrijk
jaar vol vrede en geluk voor jou en allen die jullie omringen.
Ook aan hen die om één of andere reden dit jaar niet bij familie of vrienden kunnen zijn, denken we
aan de immigranten , zij die op een andere manier ook ons leven doorkruisen, ouderen en
alleenstaanden, aan allemaal onze oprechte wensen van
VREDE EN VREUGDE IN HET NIEUWE JAAR
Elke dag worden we geconfronteerd met de vraag…en hoe is het nu in Venezuela?…En spijtig genoeg
telkens hetzelfde antwoord - triest – Mensen die niet meer weten van welk hout pijlen maken.
Bezorgd zijn voor wat morgen op de tafel kan komen, wat de kinderen zullen aantrekken, of er
medicijnen in de apotheken zijn. En er morgen transport zal zijn om op het werk te geraken. Een
onzekere toestand voor allen. Meer dan drie miljoen mensen vertrokken al naar omringende en
verdere landen op zoek om een oplossing voor hen en hun familie te vinden totdat de situatie in
eigen land verbetert. Een land onder een echte dictatuur. Ik hoef jullie niet verder uit te leggen hoe
ze zich daarbij voelen…of misschien wel?
Maar ondanks dit alles zijn onze mensen in de verschillende scholen heel attent voor wat op hen
afkomt. Zij moeten naast hun taak van onderwijs ook de sociale problematiek weten op te vangen,
van kinderen die getekend geraken door die erbarmelijke toestanden van ondervoeding. Van hen die
hen omringen elke dag in paniek bezig te zien om de eindjes aan elkaar te rijgen. De eeuwige vraag
“mama waarom ween je?” Een chaotische situatie. Ja ze moeten een tweede rustige tweede thuis
creeren in de school willen ze resultaten zien bij die kleine mannen.
Daarom steunen we hen verder zoveel we maar kunnen. In de school Padre Juan José Zugarramurdi”
in de wijk La Isabelita zijn we erin geslaagd dit jaar te beginnen met het kleuterpark te overkappen
en paden aan te leggen zodat ze met droge voetjes bij tropische regenvallen hun verschillende
klaslokalen kunnen bereiken. In de school in” El Viñedo” is een grote ondergrondse
wateropslagplaats gestoken om het zo noodzakelijke water steeds bij de hand te hebben.
Er kwam dit jaar ook een heel nauwe samenwerking met de Maristenschool op vlak van
personeelsvorming en bijscholing wat de kosten voor de 4 scholen wat indijkt.
Kortom ondanks alles doen ze dapper verder, alhoewel ook al veel goede leerkrachten vertrokken
naar het buitenland waar ze ook zoeken zich in het onderwijs nuttig te maken ( sommigen lukt dit
anderen moeten het stellen met werken in restaurants, poetsen e.d.m)
Jullie mogen erop rekenen dat we alles heel kort opvolgen en hen met raad en daad bij-staan.
Ook de 14 studenten doen ook goed verde,r elk op zijn manier, gelukkig waren er in 2018 niet teveel
stakingen en schermutselingen in de universiteiten zodat die ook 2 semesters rond kregen nu in
december.

We willen dan ook heel speciaal onze schenkers bedanken, jullie giften worden met zorg aan de man
gebracht. Nu via Small-world, een wereldbank die met eerlijke transferkosten de centen op hun
bestemming brengen.
Ook een dank aan Gros Merelbeke, Noord-zuidwerking van de provincie Oost Vlaanderen, de
parochie St.Denijs Westrem -Afsnee. Die dit jaar mee onze hulp mogelijk maakten.
Om die dank gestalte te geven en elkaar verder te mogen ontmoeten nodigen we je uit naar twee
activiteiten in 2019 n.l
Een huisconcert op de avond van 2 maart 2019 aangeboden door Oxfam wereldwinkel Bottelare in
de zaaltjes van de Pastorij. Ten voordele proyect venezuela.
en een Midzomerfestival op 22 juni in de tuinen van de Beweging in de St Annastraat in Bottelare dit
in samenwerking met een project voor Senegal. Samen zijn we sterker en kunnen meer mensen
bereiken. We rekenen alvast op jullie aanwezigheid. Uitnodiging volgt nog wel.
Dan nog even aandacht voor hen die via Leraars zonder grenzen steunen. Vermeld in het vervolg op
jullie stortingen “gift LZG” voor venezuela. Soms is het voor LZG wat moeilijk om te weten voor wie
wat gestort wordt…dus verander je vaste opdracht indien nodig.
Op vraag nog even de rek.nrs : Leraars zonder grenzen BE48 5230 8027 1427 met vermelding “gift
LZG - solidariteit met venezuela (met aftrekbaarheid)
En Sociale Pastoraal San Vicente BE92 0816 7498 2023

Er rest me verder alleen maar jullie heel mooie prettige feestdagen toe te wensen in naam van de
stuurploeg
“solidariteit pro venezuela”
met medewerking van

