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Beste donateur,
Met nog slechts enkele weken te gaan in mijn
missie ontvangt u hierbij mijn laatste verslag
vanuit Gainesville. Later plan ik nog een brief te
sturen met het afscheid hier, de terugkomst in
Nederland en een korte terugblik op ruim twintig
maanden missie.
Doña Maria

en kinderen al jaren op hem wachten. Pablito
heeft een rehabilitatie-cursus bezocht voor zijn
overduidelijk alcoholprobleem en is als een
nieuw persoon! Aan de
andere kant verschijnt
Emilio, waar ik ook al
eerder over schreef,
dagelijks
dronken
aan de esquina. Hij
is niet van plan hulp
te zoeken. Dankzij
Matthe Uijttewaal
het goede weer, dat
er nu gedurende enkele maanden continu is, plus de aantrekkende
economie, is er behoorlijk wat werk. Daardoor is
iedereen veel positiever. Al met al zijn de mannen erg treurig dat ik wegga en daardoor de esquinadienst er in ieder geval voor een tijdje niet
meer zal zijn.

Ik zal de draad oppakken waar ik de laatste keer
gestopt ben, namelijk de trieste situatie van doña
Maria. Haar dochter is ondertussen gelukkig uit
de gevangenis vrijgelaten waardoor zij weer voor
haar kleine kinderen kan zorgen. Echter, nu zit
Maria’s zoon, die al eerder voor problemen zorgde, in de gevangenis. Doña Maria zelf is hier erg
treurig over, hoewel het eigenlijk voor iedereen
de beste oplossing is. Ongeveer een maand heb
ik bij haar ingewoond. Aan de ene kant om haar
te helpen, aan de andere kant ook omdat het mij Broodbezoeken
behoorlijk wat heen-en-weer rijden bespaarde.
Helaas heeft het niet veel mogen baten.
De wekelijkse broodbezoeken zijn teruggekeerd
in de buurt waar het allemaal begon, de arme
Esquinadienst
trailerparken. Daar waar het eerste JPII centrum
gelegen was. Het is opvallend dat een groot deel
Bij de Esquinadienst is Angel weer terug. Het van de mensen daar het centrum niet schijnen
gaat gelukkig weer een stuk beter met zijn te kennen en toch erg veel behoefte aan onze
ogen, deels dankzij medische hulp, maar deels hulp hebben. Aan een van de broodbezoeken
ook dankzij hemels ingrijpen zo getuigt hij zelf. hebben beide Angels én een zoon, die ook AnAl een tijdje is er een tweede ‘Engel’ die af en gel heet, deelgenomen. Natuurlijk heb ik direct
toe meehelpt met onze koffiedienst. Hij denkt er een foto van Felicia met deze drie engeltjes geechter over na om binnenkort naar het seminarie nomen ;). Bij een van de bezoeken spraken we
in Mexico te gaan. Juanito heeft recentelijk (gra- een man die voor het huis van zijn vriend op hem
tis!) twee laseroperaties aan zijn ogen gehad en wachtte. Nadat hij van ons centrum en onze acis er, naar eigen zeggen, nu helemaal klaar voor tiviteiten gehoord had, gaf hij ons spontaan een
om terug te keren naar Mexico waar zijn vrouw cheque ter waarde van $ 80,00 die hij bij een

Gezamenlijk rozenkransgebed

te gaan, waardoor we een extra overweging +
gitarist + extra eten hadden ;-).

loterij gekregen had! Met enkele andere recente
activiteiten hebben we ook het een ander aan
‘brood’nodig geld binnengekregen. Met John
Duteau heb ik een pokertoernooi georganiseerd
dat ikzelf nog bijna won. Voor de winnaar, Steve,
was er een T-shirt (“ik ben de JPII pokerkampioen”) en een “el Sombrero” tegoedbon, gul geschonken door het Mexicaanse restaurant om de
hoek. Interessant is dat Steve alleen kwam omdat de vrouw van zijn vriend ziek was.
Een van de kipfabrieken heeft verder recentelijk
erg gul een lading bevroren kip geschonken die
we vorig weekend hier bij het pastoraal centrum
verkocht hebben. Ondanks het slechte weer gingen ze als warme broodjes over de toonbank.
Medische clinics
De dokters zijn ook weer geweest en hebben
bijna dertig mensen met uiteenlopende kwalen
kunnen helpen. Voor ik vertrek staat er nog één
‘clinic’ in de planning, en hopelijk is dat niet de
laatste!
Rozenkransgebed
Bij onze wekelijkse rozenkrans hadden we iets
speciaals. Een van de vele dansgroepen begeleidde ons met trommels. Alles bij elkaar waren
we wel met vijftig personen en uiteraard was er
achteraf veel eten! Onze zondagsrozenkrans
hielden we recentelijk een uur later dan normaal. Wat schiep onze verbazing, toen we daar
een groep van de parochie zagen, die hun eigen
rozenkransgebed hielden en ook begonnen bij
het zelfde huis. We besloten gezamenlijk verder

Wat eten betreft, afgelopen weekend hebben we
het afscheidsfeest voor Anne en Jean gehouden waardoor het voor iedereen nu heel concreet
is dat niet alleen zij, maar ook ik binnenkort ga
vertrekken. Nu word ik dagelijks bij verschillende mensen te eten uitgenodigd; ik verwacht met
enig overgewicht in Nederland terug te keren...
Voedselbank
De voedselbank heeft in april bijna 1.100 verschillende mensen geholpen met bijna 16.000
pond (ruim 7.000 kilo) voedsel! Mede daardoor
hadden we een budgetprobleempje voor mei, de
laatste maand van het financiële jaar. Gelukkig
konden we door een gulle donatie van een baptistenkerk onze normale operaties voorzetten.
Regelmatig worden ook zakken met kleren gedoneerd en af en toe zelfs sofa’s of een bed.
Cruz, onze gitaarleraar, ging kleiner wonen en
heeft ons een aantal hele goede dingen gegeven. Het was ruim dertig minuten rijden, maar
de moeite waard. De hoeveelheid vrijwilligers
in de voedselbank is helaas wel wat problematisch. Op 15 maart hadden we aan een groep
een training gegeven en hen duidelijk gemaakt
hoe belangrijk trouw is. Ook hebben we hen aan
het einde van schooljaar (samen met leraren en
leerlingen) certificaten als waardering gegeven.
Echter toen kwamen er al heel wat minder opdagen; verder zijn er een aantal gaan emigreren,
hebben werk, of andere redenen, maar velen
laten eenvoudig niks weten, een echte opgave...
Gelukkig hebben we wel een groep mannen van
de Knights of Columbus bereid gevonden onder
leiding van Bernard om voor het wekelijks oppikken van het voedsel te zorgen. Bernard zal ook
de inventaris en de coördinatie van de voedseluitgaven op dinsdag onder zijn hoede nemen.
Immers zonder voedsel geen voedselbank, hoeveel
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vrijwilligers er ook mogen zijn! Op donderdag zal
de voedseluitgave door Sharon gecoördineerd
worden. Zij is een heel enthousiaste voormalig-lerares die altijd beschikbaar is om mee te helpen.
Zij heeft ook de verantwoordelijkheid voor de
meer geavanceerde Engelse klas overgenomen.

Matthé in de
voedselbank

trokken was. Er waren wel een aantal honderden
kinderen aanwezig en de grote meerderheid
kreeg de een of andere medaille waarmee uiteraard allen erg blij waren. Elke eerste zaterdag
zetten we de kinderactiviteiten in het centrum
voort. De afgelopen keer was kort na Pasen.
We hebben hen over Pasen verteld; ze hebben
tasjes met kruizen gedecoreerd en daarna paasFelicia draagt nu de meeste verantwoordelijkheid.
eieren gezocht in de achtertuin van het centrum.
Zij is nu de missiedirecteur en dat betekent dat
ze voor alle praktische zaken in en om het cen- Ongelofelijk was het hoe zij daar naar uitkeken
en hoe blij ze met wat snoepgoed waren.
trum zorg draagt en ook voor ons missionarissen. Ook is ze de leraar-coördinator en geeft ze
zelf een computerklas. Een maand geleden had Tweemaal per maand zingen we nu ook op donzij een moeilijke tijd. Haar broer Felix, die al bijna derdagavond in de Engelse mis in het pastoraal
twintig jaar bij haar in huis woont en een onge- centrum. Deze mis is speciaal voor de jeugd
neselijke longziekte heeft, ging voor een controle begonnen. Het is leuk om te doen en daarnaast
naar het ziekenhuis. Het scheelde weinig of hij inspirerend voor hen. Dit belooft ook een mooi
was daar niet levend uitgekomen! Veel mensen begin van een betere samenwerking met hen.
hebben voor hem gebeden wat ongetwijfeld aan
Tot slot van deze jeugdparagraaf het blije nieuws
een goede afloop heeft bijgedragen.
van voormalig missionaris Natalia en John die
nu een dochter Mariana hebben. Drie weken te
Jeugdwerk
vroeg geboren en daardoor erg klein, maar wel
In de afgelopen periode was er voor de jeugd erg schattig...
hier ook behoorlijk wat te doen. Op Goede Vrijdag werden er “special Olympics” georganiseerd Promotie
voor speciale kinderen vanuit de wijde omtrek.
In een sportstadion waren er allerlei sportactivi- Wat promotie voor het centrum betreft, was het
teiten voor hen waarvoor uiteraard ook veel vrijwil- ook een goede tijd. Vanwege één jaar paus
ligers nodig waren. Vandaar dat ik er ook bij be- Franciscus heeft de “Gainesville Times” ons
geïnterviewd. Verder heeft Pablo een
prestigieuze prijs van de Amerikaanse
Bijbelvereniging in New York gekregen
en heb ik een presentatie voor de Gouden Generatie in de parochie gehouden,
alle drie werden zeer goed ontvangen.
De parochie zelf had een avond over de
apostolische exhortatie Evangelii Gaudium georganiseerd en impliciet, maar
duidelijk aanwezig, was de boodschap:
ga uit en help in het JPII centrum! Naar
aanleiding van de recente heiligverklaring van JPII hebben wij een klein feestje
georganiseerd en gedeeld over zijn
voorbeeld en inspiratie. Er waren niet
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Drie engeltjes en Felicia

Steve is de JPII pokerkampioen

zo veel mensen aanwezig, maar het was toch
goed geslaagd.
Goodbye (God be with you)!
Mateo

Feest ter ere van de heilige JPII

Wat is FIDESCO ?
FIDESCO (Latijn voor Fides, Geloof en Coöperatie) is een
internationale katholieke organisatie die in 1980 ontstaan
is in Frankrijk. Fidesco heeft als doel het uitzenden en
begeleiden van vrijwilligers om in ontwikkelingslanden bij
te dragen aan de volledige ontwikkeling van de bevolking.
Fidesco zendt vrijwilligers uit naar ontwikkelingsprojecten
van de lokale kerk.

www.fidesco.nl

Hoe kunt u bijdragen?

Fidesco biedt u verschillende mogelijkheden om de
missies van Nederlandse vrijwilligers of onze projecten
financieel te ondersteunen. U kunt daarbij rekenen op
onze discretie en verantwoording over de besteding.
Steun ons via:

Trouwtrekken op de special Olympics

1) De antwoordcoupon

U dient deze volledig in te vullen en naar het hierop vermelde
adres te sturen. Geef daarbij aan of het om een eenmalige
donatie of om een periodieke overschrijving gaat.

2) Internet

Op de website www.fidesco.nl vindt u de mogelijkheid om via
IDeal op veilige wijze online te doneren.

3) Per bank

U kunt het geld rechtstreeks overmaken op bankrekening
NL53 ABNA 0566 0142 97 t.n.v. Stichting Fidesco Nederland
te Venlo o.v.v. de desbetreffende vrijwilliger of project.

Een aankondiging van alle schoolklassen

FIDESCO NEDERLAND
Voor informatie of sponsoring:
Rooseveltlaan 2
2215 NX Voorhout

tel.: 0852-731732
info@fidesco.nl
www.fidesco.nl

Wij verzoeken u vriendelijk uw naam en adres onder vermelding
van de desbetreffende donatie te mailen naar info@fidesco.nl of
te sturen aan Stichting Fidesco Nederland in Voorhout. U kunt
daarbij aangeven of u missieverslagen wenst te ontvangen.
Bij voorbaat dank,
Johannes Witt
Voorzitter Stichting Fidesco Nederland
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