
Van 15 tot 24 november 2012,  
bezoek aan de congregatie van de “zusters van Maria van Vietnam”  
door Zuster Immolata Vandelannoote en Zuster Magda Vandromme. 
 
Voor mij, Zuster Immolata, was het reed de 6 de maal dat ik een bezoek bracht aan de 
meisjes, de postulanten, de novicen en aan onze Zuster Anna Thuy die de 
verantwoordelijkheid over dit alles draagt. 
We vlogen op 15 november vanuit Zaventem via Bangkok naar Ho Chi Minh Cit om dan, via 
dezelfde vlucht op 24 november terug te landen op Belgische bodem. 
 
2 juli 2012 was een belangrijke dag voor de “Zusters van Maria van Vietnam”. Na 6 jaar 
vorming sprak Zuster Maria Trân Thi Thuy haar eerste geloften uit als eerste “Zuster van 
Maria van Vietnam”. 
 
Sinds eind augustus 2012 wonen allen die in opleiding of in begeleiding zijn samen in het 
heropgebouwde en aangepaste huis. dit zijn: Zuster Anna, Zuster Maria Trân Thi Thuy, 6 
novicen, 2 postulanten,  een 5-tal kandidaten en enkele jonge meisjes in studieopleiding. 
Het adres is: District 9 
 Sô 5 duông Hông Sén, Kp 1 
 P. Long Thanh Mÿ; Q9 Tp HCM 
 Tel: 08/37 33 12 67 of 08/38 78 15 16 
 
Als apostolaatswerk wordt voorzien in de dagopvang van kindjes tussen 3 en 6 jaar. Zo wordt 
er tegemoet gekomen aan de noden van de ouders die veelal met twee gaan werken. 
Tijdens de opvang krijgen de kindjes ook kleuteronderwijs. 
De kinderopvang biedt plaats voor een 60-tal kinderen, waaronder zich een 8-tal licht 
mentaal of fysisch gehandicapten bevinden. 
Op vraag komen muziekleraren ter plaatse les geven. Dit wordt ook aangeboden voor 
kinderen uit de buurt. 
 
Welke godsdienst de ouders en de kinderen ook hebben, elke dag  wordt er gezongen voor 
het beeld van O.L.Vrouw (in een grot aan de ingang van het huis). 
 
Het bij elkaar zijn, samen eten maken, proeven en genieten van de lekkere Vietnamese rijst 
en de fijne groenten is een culinaire geneugte. 
 
Telkens zijn we ook te gast bij Priester Hung, die ons graag van zijn lekkere vis laat proeven, 
als we die maar zelf opvissen. 
 


