INSPIRATIE TROFEE

De Inspiratie Trofee voor Matthé Uijttewaal
Bevlogen, actief en betrokken: dit kenmerkt de trofeehouder van deze
editie, Matthé Uijttewaal. Twee jaar lang zette hij zich met hart en ziel in
voor Fidesco, een katholieke organisatie die in 1981 in Frankrijk door de
gemeenschap Emmanuel werd opgericht en die zich wereldwijd inzet
voor ontwikkelingsprojecten. Matthé werkte in het John Paul II Training
Center for the New Evangelization in Gainesville. Wat brengt een natuurkundige ertoe om huis en haard te verlaten en naar een centrum voor
evangelisatie te gaan? Matthé Uijttewaal laat daar geen twijfel over bestaan: ‘Paus Franciscus roept ons niet voor niets telkens op naar de randen van de samenleving te gaan en door compassie voor de (ook spiritueel) armen zelf de vreugde van het evangelie, de Evangelii Gaudium, te
beleven! Daar wil ik als gelovig wetenschapper graag mijn bijdrage aan
leveren.’

Van universiteit naar
kippenhoofdstad
Fidesco

Gainesville ligt in de staat Georgia
en is de kippenhoofdstad van de
wereld. Veel immigranten uit
Mexico proberen er onder moeilijke omstandigheden een nieuw leven op te bouwen. De meesten leven in campers en hebben geen
vast werk. De materiële armoede
gaat vaak hand in hand met een
grote geestelijke of sociale armoede. Het John Paul II Training Center
is opgericht om in deze behoefte
te voorzien en Matthé droeg hier
zijn steentje aan bij. ‘Tijdens mijn
tijd in Gainesville heb ik veel verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Zo was ik verantwoordelijk
voor de koffie- en theedienst. Ik
stond elke ochtend vroeg op om
koffie uit te delen aan de dagloners
die op straat op hun werkgever
stonden te wachten. We gaven ze
niet alleen warme koffie, maar staken ze ook een hart onder de riem
en boden ze wat geestelijke input
aan in de vorm van de dagelijkse
evangelielezing, een korte overweging en een gezamenlijk gebed. De
immateriële hulp werd vaak nog
meer gewaardeerd dan de materiële hulp. Overdag hield ik me vooral bezig met de Voedselbank en
een Kledingkast waar de arme gezinnen terechtkunnen. Ook gaf ik
Engelse les om de integratie en
baankansen van Latino’s te bevor-
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deren. Er zijn namelijk families
waar de ouders door hun slechte
kennis van het Engels hun (schoolgaande) kinderen niet eens verstaan!’

Meerwaarde

Matthé had al langer het verlangen om in het dagelijks leven
meer met zijn geloof te doen. De
zomer voorafgaand aan zijn vertrek liep hij in Spanje de Jacobsweg. Hij had toen nog geen
idee dat hij al zo snel het land zou
verlaten. Tijdens het wandelen
probeerde hij wat Spaans te leren.
Toen hij vervolgens in augustus
hoorde van de beschikbare plek in
Gainesville werd het voor hem
duidelijk dat God zelf de touwtjes
in handen had. ‘Ik werkte al zes
jaar als wetenschapper aan de
universiteit en ik deed natuurkundig onderzoek in Duitsland. Mijn
contract bij de universiteit liep af
en ik vond het tijd worden om mijn
geloof wat meer in de praktijk te
brengen, om mensen concreet te
helpen. Het kwam dan ook erg
goed uit dat Fidesco mij vroeg
voor het JPII-centrum; ze waren
namelijk met spoed op zoek naar
versterking van het team. Twee
maanden later zat ik al in de VS,
terwijl een normale voorbereiding
zes tot twaalf maanden duurt!’
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Paus-tweet

Gods liefde is onbegrensd.
Het kent geen grenzen.
Meerwaarde

‘Mijn dagen waren gevuld met allerlei soorten activiteiten en ik
denk dat mijn aanwezigheid echt
een meerwaarde had. Mijn actieve
geloof en het feit dat ik uit het buitenland gekomen was om de mensen daar te helpen, werkte erg inspirerend voor hen. Ik was altijd
aanspreekbaar en mijn meertaligheid hielp contacten tussen de Engelstaligen en de Spaanstaligen te
bevorderen. Mijn organisatietalenten kwamen ook erg goed van pas.
Uiteindelijk was het natuurlijk mijn
doel om mezelf weer overbodig te
maken. Nu ik terug in Nederland
ben, hoop ik in de toekomst verschil te kunnen maken als gelovig
wetenschapper.’

Bijzondere momenten
en bijzondere mensen

Tijdens zijn tijd in de Verenigde
Staten verbleef Matthé bij verschillende mensen en hij heeft
warme herinneringen aan hen
overgehouden. ‘Ik heb ruim een
half jaar mogen wonen bij Felicia
en Don Newton. Felicia is nu de directrice van het JPII-centrum. Ze
is heel zorgzaam, met een groot
hart voor de mensen en ik ben er
dankbaar voor dat ik haar van
dichtbij heb mogen meemaken.
Ook zal ik Soledad en haar familie
nooit vergeten. Zij zijn hele trouwe
vrijwilligers sinds de oprichting en
ze zijn heel genereus, ondanks dat
ze het zelf ook niet breed hebben.
Daarnaast heb ik veel kunnen betekenen voor één van de mensen
met wie ik in aanraking kwam. Pa-

Mat t hé U
i jt t e w a a l
blito was ernstig verslaafd aan alcohol en ineens gooide hij het roer
van zijn leven volledig om. Dat
maakte diepe indruk op me.
Ik zou zo nog een aantal dingen
kunnen noemen, maar uiteindelijk
is dergelijk werk een aaneenschakeling van bijzondere momenten.
Wat me zeker bij zal blijven, is de
grote waardering die de mensen
lieten blijken tijdens mijn despedida, mijn afscheidsfeest.’

Evangelii Gaudium

‘Ik gun iedereen zo’n tijd als ik gehad heb in de Verenigde Staten.
Het is absoluut een aanrader, omdat het je met beide benen op de
grond zet. Het doet goed om over
de eigen schutting te kijken, een
andere cultuur te leren kennen en
te zien dat anderen het vaak niet
zo goed hebben als wij. Anderen
helpen geeft veel voldoening en
het verdiept je geloof. Paus Franciscus roept ons nu meer dan ooit
op om voor elkaar te zorgen, om je
naasten te omarmen en je eigen
rijkdom te delen. We moeten het
Evangelie delen, maar vooral ook
leven en beleven.’
door Lionne Kockelkoren
Wilt u ook iemand voordragen
voor de Inspiratie Trofee?
Bijvoorbeeld iemand die zich al
jarenlang inzet voor de parochie
of voor een goed doel, klein of
groot. Stuur uw korte motivatie
naar info@inspiratiemagazine.nl
of Postbus 2238,
5600 CE Eindhoven.
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