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Social worker tussen de migranten
Gainesville is, samen met Los Angeles en Chicago, een van de drie hoofdbestemmingen in de USA 
voor migranten uit Latijns Amerika. Veel gevluchte Mexicanen wonen daar illegaal. Ik werkte op 
het John Paul II Training Center. Dit trainingscentrum ondersteunt de armen in de stad op drie 
vlakken: tegemoet komen aan de basisbehoeften (voedsel, kleding, gezondheidszorg), scholing 
(Engelse les, computerles, kinder- en tieneractiviteiten), en spirituele vorming (catechese, bede-
vaarten, gebedsbijeenkomsten). Ik was betrokken bij al deze taken. Daarnaast ging ik vijf dagen 
in de week ‘s ochtends vroeg naar de hoek van de straat en deelde er koffie uit. Daar wachten arme 
dagloners op hun ‘patron’ die hen oppikt voor wat voor werk dan ook. Sinds de komst van de Fidesco 
vrijwilligers is de omgeving socialer geworden; de dagloners zijn opgewekter. Iedere keer sluiten 
we als de vrijwilligers af met de dagelijkse evangelielezing en wat korte gebedjes in een kring 
rondom afbeeldingen van het Heilig Hart en de Virgen-de-Guadalupe. Helaas zijn er ‘patrons’ die 
de dagloners na een lange dag hard werken, weigeren te betalen! De mannen hebben weinig moge-
lijkheden hun recht te halen. Tweemaal per week deelde ik voedsel uit aan zo’n 100 arme families 
in de buurt. Het voedsel haalde ik op van de centrale voedselbank. Ook was ik betrokken bij de 
maandelijkse kledingbank en ging ik wekelijks langs bij families voor een luisterend oor en het 
uitdelen van voedsel. Deze missie betekende veel voor mij omdat mij veel voldoening gaf om men-
sen in nood te helpen (vaak op heel eenvoudige wijze), het heeft mij wat socialer gemaakt en de 
ervaring van een nieuwe cultuur (waarin openlijke religieusiteit heel normaal is) was een verrijking.
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