
Van 4 april tot 14 april  zijn Zuster Magda Vanmarcke en Zuster Arlette Vercruysse  op missiebezoek 

geweest naar  Kisantu ( gelegen  in Bas-Kongo).  Twee van onze medezuster,Zuster Maria Toán en 

Zuster Cecilia Monn werken er in de gezondheidsdienst. Ze wonen er met vier zusters samen in het 

missiehuis van het bisdom Brugge “Virgo Fidelis”. 

Hier volgt de mail gestuurd door Zuster Magda tijdens hun verblijf in Kisantu. 

Na  donder en  bliksem en heel veel regen kan ik opnieuw de computer gebruiken  om jullie wat 

nieuws mee te delen. Tijdens het regenseizoen vallen hier bakken regen uit de lucht. Het kan fris zijn 

en een warme trui is dan zeker welkom. Op andere tijdstippen is het gloeiend heet. De mensen van 

het  Instituut St. Michiels-Brugge zijn deze middag aangekomen. Hun hulp in het hospitaal tijdens het 

Paasverlof is welkom. We hebben Mgr  Fidèle,  bisschop van Kisantu, ontmoet toen Zr Victorine (een 

zuster -arts op stage)- terug naar haar klooster ging. Zr Wivine had in de avond een afscheid gepland 

en Mgr  Fidèle met de vier priesters-artsen waren uitgenodigd. Morgen, zondag, gaan we naar de 

Calvarieberg gelegen in de “tuinen van Père Gillet”.  Deze tuinen werd door hem jaren geleden 

aangelegd  maar nadien  verwaarloosd. Mensen die in de tuinen van Meise werken hebben de tuinen 

weer in orde gebracht. We volgden op de Calvarieberg de Eucharistieviering voorgegaan door Mgr 

Fidèle. Het was prachtig weer en de viering werd gevolgd door een massa volk. Zr Cecilia doet hier 

mooi werk. De aids- en diabetespatiënten worden goed begeleid. De 2,5 ha grond waarop maniok, 

mais en bonen gekweekt worden  komen ten goede aan die patiënten de producten worden in de 

winkel verkocht. We zagen de sojamelkmachine die aangekocht werd door tussenkomst van Dr L. 

Vandeghinste, alsook het huis dat zij met giften aan Solfa (Solidariteitsfonds voor Afrikaanse 

vrouwen) door de plaatselijke bevolking liet in orde brengen. Dit huis is bestemd voor de moeders 

die vóór en na de wegname van een fistel daar kunnen verblijven voor verzorging. (Een fistel die 

ontstaat tussen de baarmoeder en de urineblaas,  na een aanslepende bevalling, waardoor deze 

vrouwen hun urine verliezen en daardoor door hun man verstoten worden.). Het archief van Zr Maria 

is heel wat verbeterd door de omslagen voor het opbergen van de patiëntendossiers die ze kreeg  

vanuit Leuven. De varkens zullen in juni weer verrijkt! De tuin die aangelegd werd onder toezicht van 

Zr Maria, is in de voorbije 6 jaar enorm veranderd. 

Vele groeten van Zr Maria, Zr Cecilia, Zr Arlette en van mijzelf Zr. Magda 


