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De meesten 
van ons 
h e r i n n e r e n 
zich nog hoe 
blij we waren 

om Kerstmis als 
gezin te vieren. Deze 

herinneringen blijven en 
maken deze tijd van het jaar tot een 
hoogtepunt dat ons voedt en ons 
vooruit helpt. 

De komst van Jezus in de wereld was 
verre van idyllisch met zijn geboorte 
in een stal en zijn vlucht naar Egypte. 
Zeer inspirerend was het bezoek van 

de drie magiërs met geschenken, 
de troostende aanwezigheid van de 
herders en vooral de geruststellende 
en liefdevolle aandacht van Maria en 
Jozef, zijn ouders. 

Helaas zullen miljoenen 
kinderen en hun families over de 
hele wereld deze geruststellende 
kerstherinneringen moeten 
missen. Of men nu denkt aan de 
slachtoffers van mensenhandel 
en familieconflicten, aan gezinnen 
die intern ontheemd zijn door 
natuurrampen of door gedwongen 
migratie, aan de straatkinderen 

en gezinnen die iemand hebben 
verloren, of die niet langer de 
middelen hebben om in hun 
basisbehoeften te voorzien.

 In deze kersteditie van Kibanda 
presenteren we twee artikelen: 

Het eerste komt uit Madagaskar. 
De overste van de Spiritijnse provincie 
van dit land, pater Théodore Fulgence 
RABELAZA, vraagt in het bijzonder 
onze aandacht op de benarde situatie 
van straatkinderen en de diensten die 
door de Spiritijnen worden geboden 
om nieuwe levensmogelijkheden 
voor deze gemarginaliseerde groep 
te vergemakkelijken. 

Het tweede artikel is van pater 
John KINGSTON uit Mozambique 
en heeft als thema zelfvoorziening: 
“Die middelen verschaffen en 
mechanismen voorzien zodat de 
mensen het alleen kunnen redden”. 

Na een jaar waarin de COVID-
19-pandemie onze horizon is 
blijven domineren, hoop ik dat 
onze zusters en broeders die in 
ontwikkelingslanden wonen in 
2022 kunnen profiteren van eerlijke 
toegang tot de vaccins die ze nodig 
hebben. We zijn erg dankbaar 
voor de financiële steun die jullie 
zo genereus hebben gegeven aan 
onze ontwikkelingsprojecten in 
2021, waaronder veel medische, 
educatieve, humanitaire en COVID-
19-gerelateerde projecten in 
ontwikkelingslanden. Namens de 
medewerkers van Kibanda wens ik 
jullie en jullie familie een gezegend 
Kerstmis en een gezond nieuw jaar.

 Michael Begley, CSSp, Directeur
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              bieden nieuw leven aan straatkinderen   

  De Spiritijnen in Madagaskar 

 De 
Sp i r i t i jnse 
p r o v i n c i e 
Madagaskar 
w e r d 

o p g e r i c h t 
in 2014 en 

m o m e n t e e l 
hebben we zestig 

leden,  bijna de helft 
van onze confraters werkt buiten 
Madagaskar. De overige leden 
werken in vijf bisdommen verspreid 
over ons “eiland van schoonheid”. 
Onze belangrijkste engagementen 
omvatten onderwijs, gezondheid, 
ontwikkeling, parochieministerie 
en het beheer van twee innovatieve 
sociale opvangcentra voor kinderen 
en jongeren die op straat leven. 

Op initiatief van pater Vincent 
Chopart, een Franse Spiritijn, 
heeft de Congregatie van de 
Heilige Geest in 1987 het centrum 
“Nouveau Relais des Jeunes” 
opgericht in de wijk Andavamamba 
van onze hoofdstad Antananarivo. 
Vervolgens werd in 1989 een tweede 
centrum geopend dat bekend 
staat als het “Vonjy Centrum” in 

het Mandroseza-district, in eerste 
instantie voor gezinnen wier huizen 
waren verwoest door een tropische 
cycloon. Dit centrum veranderde 
daarna van bestemming en 
werd een opvangcentrum voor 
straatkinderen. 

Vandaag de dag bieden deze 
instellingen nog steeds een gastvrije 
omgeving en een breed scala 
aan professionele diensten aan 
kwetsbare jongeren. Onder leiding 
van de Spiritijnen met de hulp 
van een groep gespecialiseerde 
zusters en een team van 40 
professionals die werken als 
beheerders, animatoren, leraren en 
maatschappelijk werkers, biedt het 
centrum re-integratiediensten aan 
één van de meest gemarginaliseerde 
bevolkingsgroepen in ons land. 

Het aanbod van diensten omvat 
psychosociale ondersteuning, 
lokaal contact via straatactiviteiten 
om nieuwe jongeren in nood te 
identificeren, nachtopvang voor 
jongens van 8 tot 17  (30-40 jongeren 
per nacht), alfabetiseringscursussen 
voor kinderen van 6 tot 12 (180 

jongeren per jaar), vakopleidingen in 
timmer-, metaal- en pottenbakken 
(20 jongeren per jaar), terwijl 25 
jongeren van 14 tot 21 jaar in ons 
internaat worden gehuisvest. De 
gezondheidszorg is gratis voor alle 
kinderen, en aanvullende diensten 
bestaan uit geplande bezoeken 
aan de boerderij van de Spiritijnen, 
jaarlijkse vakantiekampen voor 30 
kinderen en deelname aan het inter 
– NGO – voetbaltoernooi. 

De huidige directeur is pater 
Ephrem; na dertig jaar dienst wordt 
hij gedreven door de overtuiging 
dat “we al het mogelijke moeten 
doen om deze kinderen kansen te 
geven om hen te doen glimlachen, 
te lachen, te spelen en vooral om 
mensen te ontmoeten die hen 
steunen en waarderen in hun 
toekomstplannen”. Hij zegt ook: 
“Ik verheug me als ik denk aan het 
aantal kinderen dat onze diensten 
heeft doorlopen en die vervolgens 
opbloeiden door te ontsnappen 
aan bandieten die hen met geld 
verleiden om op straat te blijven”.

Théodore Rabelaza, CSSp

       Het platteland van Madagaskar              Een boorgat inzegenen

     Théodore Rabelaza



Mozambique is een land aan 
de oostkust van Afrika. Het 
is een voormalige Portugese 
kolonie. In 1975, na 11 jaar 
oorlog tegen Portugal, verkreeg 
het land zijn onafhankelijkheid 
en werd het een communistisch 
regime dat door voormalige 

onafhanke l i j khe idsbeweging 
FRELIMO als een eenpartijstaat 
werd geleid.  Van 1976 tot 1992 
kostte een bloedige burgeroorlog 
bijna een miljoen doden. Door al 
deze oorlogen kwam het land in 
1992 op de 3e plaats op de lijst 
van armste landen ter wereld. 

De economie 
van vandaag 
groeit snel, 
maar het zijn 
meestal  niet 
de armsten 
die hiervan 
p r o f i t e r e n . 
De vooruitgang 
wordt bedreigd door talrijke 
weersomstandigheden, zoals 
cyclonen en overstromingen, en 
een nieuwe oorlog in de provincie 
Cabo Delgado in het noorden. 

De Spiritijnen arriveerden 
er in 1996. We zijn nu met 4 
communiteiten: een postulaat, 
in Beira een communiteit die 
een school in de stad Nampula 
beheert, en twee communiteiten 
die werken met de allerarmsten 
in de dorpen Inhazonia en 
Itoculo. We bereiden ons 
voor om een verzoek van de 
bisschoppen te accepteren om 
verantwoordelijkheid op te nemen 
voor het grote interdiocesane 
seminarie in Maputo. 

We doen zo al 25 jaar ons 
best om de allerarmsten op een 
relevante manier te helpen, door 
ondersteuning en training, zodat 
ze uit de armoede kunnen komen. 
Of om het met de woorden van 
onze voormalige bisschop Dom 
Francisco Silota te zeggen, “om 
die middelen en de mechanismen 
te verschaffen zodat de mensen 
het zelf kunnen redden”. 

De jongeren die we helpen 
hun opleiding af te ronden, 
staan er meestal alleen voor. 
Vaak zijn het weeskinderen, 
daarvoor moeten we ze in alle 
aspecten van het leven helpen 
en niet alleen met collegegeld. 
Wonderbaarlijk genoeg hebben 
ze een intelligentie en toewijding 
die hen helpt de uitdagingen van 
het leven te overwinnen. 

 
John Kingston, CSSp

John Kingston

zorgen voor de middelen en de mechanismen zodat de mensen voor zichzelf kunnen zorgen  

  De Spiritijnen in Mozambique  De Spiritijnen in Madagaskar 

           Kinderen in de kerk

          Op een feestdag
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              Algemene Vergadering in de nieuwe Kibanda kantoren

   Beste vrienden, 
beste vrienden van Kibanda,

De kersttijd vervult me met 
vreugde om elk jaar met jullie 
te praten;  het is een genoegen  

om met jullie, trouwe lezers, in 
gesprek te gaan over hen van wie 

we houden en die in verre landen 
wonen. We zijn allemaal “sterzangers” 

op weg naar Jezus, een pasgeboren kind in een kribbe, 
om ons leven aan Hem toe te vertrouwen. Omdat Hij 
het licht is dat ons wordt aangeboden en dat we zo 
hard nodig hebben om de hoop levend te houden in 
een wereld die wordt bedreigd door zoveel egoïsme. 

Op de buitengewone algemene vergadering 
van Kibanda van 10 november, werd het vertrek 
aangekondigd van vijf  leden; Ik dank hen voor hun 

jarenlange inzet. Tot nu toe werden ze nog niet 
vervangen en hun vertrek laat een grote leegte achter; 
Ik doe daarom een oproep om lid te worden van onze 
algemene vergadering. Het gaat  er om de juridische 
verantwoordelijkheid van de vzw Kibanda mede 
op zich te nemen en dit door deel te nemen aan de 
jaarlijkse Algemene Vergadering (zelden twee); we 
zoeken bij voorkeur mensen met ervaring in recht, 
onderwijs, gezondheid, ontwikkeling... maar iedereen 
is welkom. 

Zalig  Kerstmis en een gelukkig nieuwjaar 2022 voor 
ieder van jullie! 

Christian Roberti, Cssp

Christian Roberti

     Woord van de voorzitter


