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⚫ Vrijdag 23/07: Vertrek te Zaventem om 11u30.  Aankomst te Kinshasa om 18u35 met een hartelijke  
 ontvangst op de luchthaven door onze zr. Cecilia en zr. Rita van de zusters van  
 Bergamo.  Gastvrij verblijf regionaal huis van de zusters van Bergamo. 
⚫ Zaterdag 24/07:  Bezoek rustoord voor een 30-tal personen van de zusters van Bergamo,  

daarna bij de zusters van Bergamo eucharistieviering met de geloften voor het leven 
van 2 zusters en het jubileum van 40 en 25 jaar geloften voorgegaan door de bisschop 
van Popo. Na het middagmaal bezoek aan de gemeenschap van de studenten-
junioristen van de zusters van Bergamo. 

⚫ Zondag 25/07: Vertrek naar Kisantu, eucharistieviering met doopsels, 1ste communies en vormsels  
 te Kisantu in de Jezuietenkerk. 
⚫ Maandag 26/07:  Bezoek aan het ziekenhuis Sint- Luc waar zr. Cecilia werkt  
 en de bakkerij van Dr. Vandeginste. 
⚫ Dinsdag 27/07:  Bezoek aan het bouwterrein van de Zusters van Bergamo.  
 Met een zieke naar het dispensarium. 2 jongentjes komen wekelijks naar  
 het dispensarium met hun grote zus om gewogen te worden en speciale voeding  
 mee te krijgen. Bezoek aan Zusters van Maria en de kathedraal.  
⚫ Woensdag 28/07:  2de bezoek aan het ziekenhuis Sint-Luc, bezoek aan de zustergemeenschap naast  
 de deur en het huis van de priesters. 
⚫ Donderdag 29/07:  Bezoek aan de zusters van Mother Teresa en hun domein waar ze moeders met  
 kinderen die ondervoed zijn tijdelijk opvangen en eten geven, ook zieken nemen ze op  
 voor herstel. Zr. Cecilia werkt samen met deze zusters van Mother Teresa. 
⚫ Vrijdag 30/07:  Bezoek aan de boerderij en de velden waar verschillende mensen tewerkgesteld zijn. 
 Want naast haar werk als verpleegkundige in het ziekenhuis, zorgt zr. Cecilia ook voor  
 ambulante diabetes- TBC en aids patiënten samen met enkele medewerkers.  
 Ze hebben een boerderij waar ze op het land werken en dieren hebben.  
 Zo kunnen ze deze mensen werk geven en aan sommigen ook eten.  
 2 kippenhokken hebben ze geplaatst met hulp van de provincie West-Vlaanderen. 
⚫ Zaterdag 31/07:  Bezoek en middagmaal in de botanische tuin van Kisantu.  
 ’s Avonds in dankbaarheid gezellige laatste avond in Kisantu. 
⚫ Zondag 01/08:  Eucharistieviering in Kisantu en dan vertrek naar Kinshasa, onderweg bezoek aan  
 ons huis te Kinshasa. PCR-test laten afnemen in een kliniek te Kinshasa.  
 Verblijf bij de zusters van Bergamo. 
⚫ Maandag 02/08:  Eucharistieviering bij de Paters scheutisten, bezoek aan de procure,  
 afhalen van PCR-test, bezoek aan de zusters van Helmet. 
⚫ Dinsdag 03/08:  Vertrek in Kinshasa naar Bunia.  

ZUSTERS VAN MARIA 
INGELMUNSTER 

 

PER MARIAM AD JESUM 


