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ZUSTERS VAN MARIA
INGELMUNSTER

Zusters van Maria van Ingelmunster
Regio Congo
B.P.19 Bunia

Verslag bezoek D. R. Congo augustus 2021
PER MARIAM AD JESUM

⚫ Dinsdag 03/08:

Vertrek naar Bunia, transit in Goma dan naar Bunia met stop te Beni.
Aankomst om 15u30 in Bunia. Zr. Emmanuella, zr. Marie-Louise, zr. Suzanne
en zr. Carine zijn in de luchthaven van Bunia. Daarna naar Chemchem waar er hartelijk
onthaal is en de sloteucharistieviering van de sessie voor de zusters die hun geloften
voor het leven zullen uitspreken.
Persoonlijk gesprek met de zusters wordt ingepast in het programma van de volgende weken
en tijdens de retraite.
⚫ Woensdag 04/08: Kort bezoek weeshuis. Een minister is geweest met eten en matrassen.
Naar het feestmaal van de priesterwijdingen.
⚫ Donderdag 05/08: Naar het noviciaat voor het middagmaal, onderweg bidden op het kerkhof bij
de overleden zusters, in de namiddag bezoek aan de bisschop,
overnachten in het noviciaat.
⚫ Vrijdag 06/08:
Conferentie aan de novicen over 'Een bijbels portret van een geroepene in 10 etappes.'
en over enkele kenmerken van onze spiritualiteit en charisma.
Middagmaal in Chemchem. Bezoek aan de kleuterschool die gebouwd is met de hulp
van de provincie West- Vlaanderen en die in oktober zal operationeel zijn voor
de kleuters met o.a. 3 klassen, een grote zaal, inschrijvingsbureau, voorlopig bureau
directrice en toiletten: heel mooi. De werken zijn nog niet volledig afgewerkt.
Bezoek aan de site met de bouwwerken aan het weeshuis waar de fundamenten
aanwezig zijn voor het weeshuis en een gemeenschap voor 6 zusters.
De stenen liggen klaar voor de opbouw. De architect heeft ons uitleg gegeven.
God zij lof en dank voor deze realisaties ten bate van de bevolking van Bunia.
Bezoek aan de Paters karmelieten, naast onze gemeenschap in Chemchem.
⚫ Zaterdag 07/08:
1ste eucharistieviering van een nieuwgewijde priester waarin tevens een huwelijk
plaats vond. ’s Avonds begin van de retraite.
Thema: ‘Van wie ben ik de naaste? Mijn religieus leven leven volgens het evangelie.’
⚫ tot Donderdag 12/08: Einde van de retraite met de sloteucharistie en avondmaal met al de zusters.
⚫ Vrijdag 13/08:
Bezoek aan de middelbare school van Chemchem. Het schooljaar is in vertraging
omwille dat ze enkele tijd gesloten was omwille van lockdown.
In de middelbare school is zr. Suzanne directrice. Aan de gebouwen is er nog
verbetering nodig. Met hulp van giften uit België zijn er zaken hersteld:
2 grote watertonnen en stoelen gekocht en herstel aan de gebouwen
maar er zijn nog herstellingen nodig.
Conferentie van de bisschop aan alle zusters die zullen geprofest worden.
In de namiddag conferentie 'Een bijbels portret van een geroepene in 10 etappes.'
en over enkele kenmerken van onze spiritualiteit en charisma,
aan de 4 zusters die hun geloften voor het leven zullen uitspreken,
’s avonds regionale raad voor de benoemingen.
⚫ Zaterdag 14/08:
Repetitie van de professieceremonie.
De vluchtelingenkampen zijn nog steeds in de stad Bunia op verschillende plaatsen.
Op de ene plaats zijn ze niet meer onder de bache maar hebben ze een klein huisje
maar dicht op elkaar. Ze hebben daar geen werk, hun akkers en dus ook hun voedsel is
buiten de stad. Maar ze kunnen er nog niet naar toe omwille van de onveiligheid.
De grond is nochtans heel vruchtbaar hier in de streek.
Op de andere plaats is er een klein gezondheidscentrum en een schooltje nabij
het vluchtelingenkamp, alles georganiseerd door Unicef.
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⚫ Zondag 15/08:

Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming: feestelijke en vreugdevolle dag.
Tijdelijke geloften van novice AIMEE Espérance, novice MARIE JEANNE, novice
GEORGINE, novice ROSINE, novice JULIENNE, novice AIMEE Pachu, novice FRANCINE.
Professie voor het leven van S.GEORGINE Ngamadhile, S.ANUARITE Kavugho,
S.MARIE ESPERANCE Mave Bahati, S.MARIE-REINE.
⚫ Maandag 16/08:
Feest met alle zusters om de professies te vieren en bekendmaking van
enkele benoemingen.
⚫ Dinsdag 17/08:
In de namiddag regionale raad.
⚫ Woensdag 18/08: Bezoek aan de lagere school van Chemchem met zuster Alice, de onderdirectrice.
Doordat de school enkele maanden gesloten geweest is door covid-19, is er tijdens
de grote vakantie school zodat de leerlingen aanwezig waren.
De gebouwen zijn in tamelijk goede staat. Samen met de ouders en de bevolking zullen
er nog enkele klassen bijgebouwd worden.
⚫ Donderdag 19/08: Bezoek aan het apostolaatswerk van zuster Prudence die administratief werk doet
in een grote autogarage.
Daarna bezoek aan de kleuterschool voor de evaluatie van de werken.
⚫ Zaterdag 21/08:
Er zijn vanuit Bunia geen vliegtuigvluchten naar Kinshasa vanwege een staking van
de luchtvaartmaatschappij. De grens met Uganda is terug open en daarom hebben we
onze terugvlucht omgeboekt naar Uganda, Entebbe. We kunnen zo de zusters van
de 2 gemeenschappen in Uganda bezoeken.
Aministratie rond de wijziging van de terugreis naar België.
Daarna in de namiddag vertrek naar het postulaat. Overnachten in het postulaat.
⚫ Zondag 22/08:
Eucharistieviering in de kerk, daarna bezoek aan de ouders van zuster Carine,
in de namiddag dezelfde conferentie aan de postulanten en enkele andere zusters.
⚫ Maandag 23/08:
Vertrek naar Komanda samen met zr. Emmanuella en zr. Carine.
⚫ Dinsdag 24/08:
Verblijf te Komanda met bezoek aan de kerk, de pastorie, de lagere en middelbare
school en de velden. 1 zuster geeft les in de lagere school en 2 in het middelbaar.
We hebben ook een grote akker daar waar zr. Chantal met werkers zorgt voor voedsel
voor de Congolese zusters en voor anderen.
⚫ Woensdag 25/08: Terugreis naar Bunia.
⚫ Donderdag 26/08: Bezoek van een priester, van de directeur van de lagere school van Fataki,
bezoek aan de kleuterschool waar men aan het poetsen is.
⚫ Vrijdag 27/08:
Voorbereidingen voor de inzegening van de kleuterschool.
⚫ Zaterdag 28/08:
Inzegening van de nieuwe kleuterschool Jacques Dufort door de bisschop met
een ceremonie en kleine maaltijd. Met de genade van God en de hulp van vele zusters
en mensen is het feest van de inzegening heel goed verlopen.
Bezoek van enkele zusters van Metz.
⚫ Zondag 29/08:
Bezoek in de Foyer de Charité te Muhito. We hebben de eucharistie gevolgd
en gebeden bij het graf van Priester Josafat. Daarna ontbijt bij de zusters van de Floyer.
Daar hebben we van de ouders van zr. Grace en de familie van sr. Séraphine 2 levende
geschenken gekregen. Daarna middagmaal in het noviciaat, ook bezoek bij zr. Eveline
en de weeskinderen. In de namiddag hebben we naar ons terrein gaan kijken op
de parochie Sint Thomas waar en gezondheidscentrum zal gebouwd worden.
Een project bij de provincie West-vlaanderen zal daarvoor nog ingediend worden.
Daarna een bezoek aan de mama en zus van zr. Prudence.
Het was een mooie Dag des Heren.
⚫ Maandag 30/08:
Bezoek aan een kleuterschool van de zusters Canontiennen waar zr. Noella uitleg gaf.
⚫ Dinsdag 31/08:
PCR-test in Bunia, bezoek van de chauffeur Emeri, zijn vrouw en zijn zoontje,
voorbereidingen vertrek naar Uganda.
Bezoek van zr. Celestine, de algemeen overste van Metz.
’s Avonds in dankbaarheid gezellige laatste avond in Bunia.
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⚫ Woensdag 01/09:

Om 9 uur samen met zr. Emmanuella, zr. Carine en zr. Marie Reine vlucht Bunia-Aru,
met taxi over de grens dan vlucht Arua-buurt van Entebbe.
Welkom in de gemeenschap van Kampala 1 met het avondmaal.
⚫ Donderdag 02/09: In de voormiddag bezoek met zr. Kisa aan een Nederlandse Witte Pater.
In de namiddag bezoek aan De Basiliek van de Martelaren van Oeganda in Munyonyo,
in het zuiden van Kampala en een museum.
De martelaren van Oeganda zijn 22 katholieke en 23 anglicaanse martelaren die tussen
januari 1885 en januari 1887 zijn gedood. Ze worden door de katholieke kerk als
heiligen en door de anglicaanse gemeenschap als martelaren vereerd.
⚫ Vrijdag 03/09:
In de namiddag bezoek aan Kampala 2 het onthaalhuis.
⚫ Zaterdag 04/09:
Zaterdagmorgen op het werk van zr. Marie Esperence de formulieren in orde brengen
die België vraagt om te zien welke maatregelen we moeten nemen in België
en de online check-in.
’s Middags middagmaal in Kampala 2 het onthaalhuis.
Zaterdagavond is de vlucht samen met zr. Carine en zr. Marie Reine naar België.
⚫ Zondag 05/09:
Om 6u40 aankomst in Zaventem.

