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Dominicus Gent 
18 maart 2012 

 

Engagementsviering: 
Ontwikkelingsamenwerking 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welkom  
 
Goeie morgen. We zijn ben blij u welkom te mogen heten in Dominicus. U, de ouwe 
getrouwe en U, die hier voor ’t eerst komt. Wees welkom in deze engagementsviering.  Elke 
3de zondag van ons jubileumjaar vieren we rond het engagement van mensen binnen 
Dominicus. Vandaag speciaal rond betrokkenheid in ontwikkelingssamenwerking. Want 
velen onder ons voelen zich op één of andere manier verbonden met mensen en 
gemeenschappen ver weg van hier: in Midden- en Zuid-Amerika, in Afrika, in Azië,  in het 
Midden-Oosten. 
Laten we in dit uur van samenzijn open staan voor Aanwezigheid en het licht 
binnenbrengen, opdat ons zoeken naar meer menselijkheid, naar gerechtigheid en vrede 
hier voedsel mag krijgen. Zingen we ons tot gemeenschap: 
 

 Hier wordt het land gezocht waar wij gelijken zijn,  
niemand apart en geen kleuren die minder zijn… 

Tekst: Jan van Opbergen  
Muziek: Jaap Geraedts 

 
Ontwikkelingssamenwerking. 
In het feestjaar 30 jaar Dominicus willen we niet alleen ‘vieren’ en ‘zingen’, maar ook 
‘doen’. En daarbij hoort solidariteit beleven. Verbonden zijn met de mens dichtbij en veraf, 
in het bijzonder met zij die minder kansen kregen dan wijzelf, met hen die ronduit te kort 
hebben, met hen die gekwetst worden door honger of geweld. Zo beluisterden we vorige 
zondag zuster Maudilla die in Guatemala vecht voor een levensvatbare omgeving en eerder 
deze week Maggy Barankiste, die met Maison Shalom bouwt aan een waardige toekomst 
voor 10.000-en kinderen én volwassenen in Burundi.  
 
In onze gemeenschap leeft die betrokkenheid met het Zuiden op de meest uiteenlopende 
manieren, vaak ongezien. Het behoort tot ons erfgoed. Via hun inzet mogen we 
samenwerken met mensen van alle windstreken, van Guatemala over Burundi tot in het 
hart van Azië.  Op die manier leren we de wereld, dus ook onze eigen plek, beter kennen. 
En zo kunnen we onze talenten en bezittingen inzetten op plaatsen die meer schaarste 
kennen. Daardoor kunnen we samen soms een veel groter verschil maken.  
We vieren dat we langs die weg mensen mogen ontmoeten in de meest uiteenlopende 
omstandigheden. Door deze rijkdom van verschil kunnen we ook beter leren zien wat ons 
ten diepste bindt, wat hoe dan ook fundamenteel menselijk aanwezig blijft en mensen 
drijft.  
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Zoals het stilaan een traditie is geworden, hebben we ook deze keer een “stoel” 
meegebracht, die symbool staat voor het engagement dat we vieren. Als je het  krukje daar 
zo ziet staan tussen de stoel van de interreligieuze  werkgroep en de stoel van Tele-onthaal, 
dan staat het er wat pover bij. Misschien dacht je de eerste keer al, bij het zien van de stoel 
uit de kringloop winkel: “dat is een heel bescheiden meubelstuk dat duidelijk met veel 
liefde werd bewerkt.” En dan kan het nu plots toch nog bescheidener.   
 
Maar als je met andere ogen kijkt, met een blik vanuit het land van herkomst, dan kom je 
misschien tot de conclusie dat de kruk nog wel nog meer op een Koninklijke troon gelijkt 
dan de andere stoelen in de rij. Het is het meubel waarop de eregast mag zitten.  
Op de foto van Burundi zie je hoe mensen bij hun 
hut op de grond of een boomstronkje zitten en  de 
eregast een krukje krijgt dat nog een pak 
eenvoudiger is dan dit.  En het is ongetwijfeld zo, 
dat wie de eer krijgt om op de kruk te zitten, weet 
dat men zijn waardigheid op handen draagt. Zeg 
nu zelf, hoe vaak krijg je de kans om  zo’n 
bijzondere stoel te bezetten. Je mag ze straks 
gerust eens uitproberen…  De kruk laat ons niet 
alleen zien hoe relatief de materiële waarde is, 
maar herinnert ons ook aan datgene waar het ons 
vooral om te doen is: iets bij te dragen, elkaar te 
ontmoeten en daarin de waardigheid van elke 
mens ten allen tijde hoog te dragen.  
 
De krachtlijnen voor zo’n ontmoeting  klonken door in de lijnen van het lied dat we net 
zongen.  Zoals steeds lijkt het weinig uit te maken  of het gaat over hier of veraf.  
 
“Hier wordt het land gezocht waar wij gelijken zijn, niemand apart en geen kleuren die 
minder zijn.” Met een  bezoek aan de ander wordt het isolement doorbroken: niet langer 
apart. De opening maakt kwetsbaar en laat een nieuwe wereld zien. Alles wordt anders 
gekleurd. We betreden dat land met veel schroom, om wat al lang bestaat niet te verstikken 
als onkruid, maar de aanwezige kiemkracht kan versterken. Geen kleuren die minder zijn.   
“Hier wordt de tijd verhaast dat wij elkaar verstaan…” Een cultuur die langzamer, lokaler 
en op het ritme van de mensen leeft, dringt erop aan dat we goed zouden leren luisteren en 
in het tempo van veranderingen zo meegaan dat de ander zichzelf blijft en er duurzaam 
kan gewerkt worden.  
“Handen die wenken en ogen die opengaan.”  Dankzij de realiteit  van het Zuiden – en het 
Oosten – kunnen we onze eigen positie relativeren, zien hoe uitzonderlijk rijk we zijn aan 
voedsel, aan scholen, aan betaalde arbeid, aan gezondheidszorg, aan veiligheid… 
 
Aan de andere kant, door iets of iemand uit het Zuiden zichtbaar te maken kunnen ook wij 
bijdragen tot het openen van ogen. Een schrijnend en tegelijk hoopgevend voorbeeld 
daarvan licht op in de video Kony 2012. Daarin wordt het verhaal van Jozef Kony verteld, 
de man uit Oeganda die op grote schaal kinderen ontvoert, hen bewapent en dwingt om 
ook te moorden. De vereniging ‘invisible children’ is vast besloten de kinderen een gezicht 
te geven en de man die al jaren moordt en terroriseert te laten arresteren. “Hier wordt de 
stem gehoord die nog niet klinken mag.” Na jaren zwoegen begint de campagne vaart en 
aandacht te krijgen.  We laten hier in een heel kein stukje zien hoe universeel menselijke  
antwoord komt als de ogen eenmaal opengaan.  
(volledige video: http://www.youtube.com/watch?v=Y4MnpzG5Sqc) 
 
“Hoe wij genezen van heersen en misverstaan…” Het zuiden weet ons de ogen te openen 
voor de kilte die er soms heerst en mensen tot depressie drijft in het rijke landschap. Zij 
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roepen ons op tot  warme nabijheid en meer zorg voor mekaar..  en tot luisteren en de tijd 
nemen om de weg te gaan… 
 
“Waar is jouw broeder, de mens die jou nodig heeft?” Een grensoverschrijdende, 
universele vraag.  In geglobaliseerde tijden nog meer dan anders. Solidariteit vloekt met 
slogans als `eigen volk eerst’.  In een doordachte benadering van duurzame solidariteit 
ontdekken we een merkwaardige parallel tussen de krachtlijnen van een 
wijkgezondheidscentrum in de Brugse poort en de werking van Maison Shalom  in 
Burundi, dat zich ontfermt over kinderen en een waardige toekomst. Zij staan voor 
Multidisciplinaire samenwerking onder één dak. Wie een duurzame oplossing zoekt kan 
een probleem niet in isolatie aanpakken. 
 Gemeenschappelijke werking. Een individu heelt of leeft maar goed als ook de 

gemeenschap waarin hij gedijd, gezond is. 
 Territoriale werking. Men start vanuit de lokale werking zonder daarom de band met  

de bredere gemeenschap te verliezen. 
 Structurele samenwerkingsverbanden. Het gebeurt samen met anderen vanuit een 

leefbaar duurzaam perspectief. 
 Ziektepreventie en gezondheidsbevordering. Duurzaam werken aan een meer globaal 

menselijk, niet-discriminerend klimaat, kan heel wat problemen helpen voorkomen.  
We kunnen daar elk op onze manier toe bijdragen, daarin ligt een opdracht.  

 

   Een lied voor bijna iedereen  
Huub Oosterhuis 

 
Ergens komt een kind vandaan, 

Van ver, van buiten, zonder naam; 
Het is nog niemand, spreekt geen woord, 

Heeft van de dood nog niet gehoord, 
Het huilt nog van geboortepijn 

En weet niet wie het ooit zal zijn. 
 

Dan roepen mensen jij jij jij 
Woon hier bij ons, woon hier bij mij, 
De wereld wordt een huis voor jou 
En liefde maakt een mens van jou. 
Dan geven wij elkaar een naam: 

Iemand niemand - Kind van mensen  
Ben jij voortaan. 

 
Ergens moet een mens toch heen, 
Hij gaat zijn eigen weg, alleen, 

En zoekt of in de wildernis 
Een bron van levend water is, 

En luistert of een woord bestaat 
Waarin zijn toekomst opengaat. 

 
Dan roepen mensen jij jij jij 

Woon hier bij ons, woon hier bij mij, 
Het water is een bron voor jou, 

De toekomst heeft een woord voor jou. 
Dan vindt een mens zijn eigen naam: 

Iemand niemand - Dorst en water -  Kind van mensen 
Ben jij voortaan. 

 
Niemand weet waartoe hij leeft, 

Waarom hij hart en handen heeft; 
Er is geen daarom, eens voorgoed, 
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Maar enkel adem, vlees en bloed. 
Zo leeft een mens tot in de dood 

Onooglijk klein, onzichtbaar groot. 
 

Dan roepen mensen jij jij jij 
Wees hart en hand en mens voor mij, 
Wees waarom daarom groot of klein 

De mens die jij alleen moet zijn. 
Zo leeft een mens van naam tot naam: 

Iemand niemand, Dorst en water, Vriend en vreemde, Kind van mensen 
Ben jij voortaan. 

 
Niemand weet wat leven is, 
Alleen dat het gegeven is, 

Van vuilnisbelt tot gouden troon, 
Aan vluchteling en koningszoon. 

Wie leeft die maakt zijn eigen lied 
En wie niet leeft verstaat het niet. 

 
Laat ze maar roepen jij jij jij 

Wie leven wil die zingt zich vrij. 
Wie leeft die maakt zijn eigen lied 
En wie niet leeft verstaat het niet. 

Zo zingen wij elkanders naam: 
Iemand niemand, Dorst en water, Vriend en vreemde, Dood en leven,  

Mensen mensen Zijn wij voortaan. 
 
Bijbellezing: Exodus 23,1-13 
 
Onthoud je van lasterlijke aantijgingen. Maak geen gemene zaak met een misdadiger door 
iemand vals te beschuldigen. Laat je er niet door de meerderheid toe overhalen iets 
onrechtvaardigs te doen, en als je in een rechtszaak getuigt, verdraai het recht dan niet 
door je naar de meerderheid te richten. Iemand die arm is, mag je in een rechtszaak niet 
bevoordelen. 
Wanneer je een verdwaald rund of een verdwaalde ezel van een vijand van je aantreft, 
moet je hem het dier zonder uitstel terugbrengen. 
Wanneer je ziet dat de ezel van iemand met wie je in onmin leeft onder zijn last bezwijkt, 
mag je niet werkeloos toezien maar moet je hem meteen de helpende hand bieden. 
Bij een rechtszaak moet je de rechten van de armen eerbiedigen. Laat je niet beïnvloeden 
door valse aantijgingen en breng een onschuldige die in zijn recht staat niet ter dood; wie 
zich daaraan schuldig maakt, laat ik niet vrijuit gaan. Neem geen steekpenningen aan, 
want steekpenningen maken zienden blind en maken eerlijke mensen tot leugenaars. 
Vreemdelingen mag je niet uitbuiten. Jullie weten immers hoe het voelt om vreemdeling te 
zijn, omdat jullie zelf vreemdelingen zijn geweest in Egypte. 
 
Betrokkenheid vanuit de Dominicusgemeenschap.  
 
Er is bijna geen grotere tegenstelling mogelijk: de woorden die we zongen (Ergens komt 
een kind vandaan) en die enkele verzen uit het boek Exodus, het oudste wetboek van de 
bijbel. En toch zijn het allemaal woorden ten leven. Woorden uit de Thora, de wet zoals 
Mozes deze ontvangen heeft van God om voor te houden aan zijn volk.  Het zijn oude 
regels voor gerechtigheid en solidariteit met de zwakken. Oude regels, dus niet meer van 
toepassing in onze moderne tijd? Wat deze regels, deze wetten beogen, is een weg ten leven 
aan te wijzen. Leven voor allen. 
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Als het over ontwikkelingssamenwerking gaat, kunnen we best nog enkele regels ‘ten leven’ 
gebruiken. En in die context is het beeld van een verdwaalde koe of ezel misschien niet zo 
ver weg? (De woorden van de Thora dienden duidelijk niet ter inspiratie van de hoge 
dames en heren die zich over de begroting 2012 bogen. Het budget voor ontwikkelings-
samenwerking werd bedroevend teruggeschroefd). 
 
We kregen wetten ten leven, regels voor gerechtigheid en solidariteit met de zwakken. 
Binnen deze gemeenschap, Dominicus, kennen we mensen voor wie de regels van de Thora 
geen inhoudsloze woorden zijn. Velen onder ons weten zich op één of andere manier 
verbonden met mensen in ontwikkelingslanden. Ze hebben er zelf gewerkt (vb in centraal 
Amerika) en mochten er het beste van zichzelf geven. Of iemand (familielid, vriend of 
kennis) bracht hen op het spoor van een project ergens in Congo of in El Salvador, dat ze 
sindsdien financieel steunen. Iemand schrijft een nieuwsbrief en onderhoud warme 
contacten met een gemeenschap ver weg in India. Heel veel mensen dragen ontwikkelings-
samenwerking een bijzonder warm hart toe. Soms in een omvangrijke bijdrage, vaak in een 
bescheiden vorm van verbondenheid. Maar alle engagementen, groot en klein, getuigen 
van een onvoorwaardelijke inzet en van een groot geloof in gerechtigheid en heelheid van 
deze schepping.  
 
Zo hoorden we van een project in Bas Congo: Kalasi (= ‘school’). Een groepje Vlamingen 
probeert de leef- en werkomstandigheden van leraren te verbeteren in vijf lagere scholen 
en zes secundaire scholen. Ze verstrekken middelen om de kwaliteit van het onderwijs te 
verhogen. Bijvoorbeeld door de leerkrachten bij te scholen. De mensen van Kalasi werken 
aan een nieuwe vorm van solidariteit door informatie te verspreiden en fondsen te werven. 
In Afghanistan werkt Anneke Van Haver, dochter van Sabine en Tony, als vroedvrouw voor 
AZG. Ruim 4 maanden werkte ze daar in een team om een materniteit op te starten. Echt 
alles hebben ze daar moeten aanbrengen (van elektriciteitsvoorziening, over meubilair, tot 
medisch materiaal). Begin maart stuurde ze een mail met goed nieuws: de materniteit was 
klaar. En vorige zondag kregen we een foto: de 2de baby die daar geboren werd. Ik vroeg 
Anneke naar het waarom van haar engagement en of ze iets wou vertellen over de 
spiritualiteit. Ze schreef mij het volgende: 
 
NATUURLIJK komt er spiritualiteit bij kijken, maar ik kan helemaal niet verwoorden 
hoe ik dat zie, vooral omdat ik dat alleen maar voel. 
Als ik dat gevoel toch probeer te beschrijven komt er dit naar boven: elke dag 
ontmoet ik mensen, helemaal anders dan ik. En ik ontmoet gemeenschappen. Bij dat 
ontmoeten is er telkens de confrontatie met heel veel lijden, armoede, angst, 
onderdrukking, pijn, etc. Dan word ik verontwaardigd, boos, verdrietig, onder de 
indruk,... heel sterke gevoelens en dat gaat samen met een sterke dadendrang. Ik 
wil er iets aan doen. Ik wil ook mijn eigen leven aanpassen zodat we een evenwicht 
vinden voor iedereen. Al dat onrecht moet gewoon bevochten worden. en dat kan ik 
in het werk dat ik nu doe. Gewoon door goeie medische zorgen aan te bieden, maar 
ook door mensen op te leiden, werk te geven, zelfvertrouwen te geven,... en door te 
ontmoeten en dichter bij elkaar te komen. Daar komt het een beetje op neer.  
Wanneer ik dit onder woorden breng, besef ik telkens dat ik hetzelfde zeg als wat 
mijn ouders vertellen als ze over hun spiritualiteit, hun geloof spreken. Zij zouden 
dan verwijzen naar een citaat van Dorothée Sölle dat ik niet uit het hoofd ken. Het 
gaat ongeveer zo:  

‘God is daar waar mensen het stille schreeuwen van mensen in nood horen.’ 
 

In Dominicus weten we ons ook verbonden met Guatemala: iemand van hier werkte er vele 
jaren; mensen verbleven er een tijd; een broer werkt en woont er nog steeds. Dit gegeven 
was vele jaren geleden, hier in België de aanleiding om een groepje te vormen rond dit 
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gebeuren. Met ‘los compagnons’ kwamen ze regelmatig samen, richtten infoavonden in en 
allerlei steunacties. En vanuit die groep ontstond zelfs een wereldwinkel. 
Heel wat mensen die hier (soms) meevieren zijn lange tijd betrokken geweest bij 
basisgemeenschappen: groepen die – geïnspireerd door de bevrijdingstheologie uit 
Latijns-Amerika – solidariteit hoog in hun vaandel dragen. 
Ik prijs mij gelukkig én dankbaar dat ik het engagement en de verbondenheid ken van 
zoveel mensen in deze gemeenschap.  Mag ik u uitnodigen om dit engagement te 
bevestigen in een lied: 

  

  Tafel der armen 
Tekst: Huub Oosterhuis. Muziek: Antoine Oomen 

 
Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen, 

onder de hete zon, op de akker, 
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen. 

Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen, 
dat wij elkaar verblijden en doen leven, 

brood van genade worden, wijn van eeuwig leven. 
 

Maar wie niets hebben, wie zal hen hier aan deel geven? 
En die in weelde zwelgen en van niets weten, 
wie zal naar gerechtigheid doen verlangen? 

Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen? 
Hij die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd om aarde, 

jouw aanschijn te vernieuwen. 
 
Inbreng vd gemeenschap 
 
We brachten het al ter sprake: velen onder ons weten zich verbonden met mensen en 
plekken wereldwijd. Omdat je er zelf werkte of omdat iemand uit je dichtste kring erheen 
trok. Of je werd ooit geraakt door een of ander verhaal waardoor je een project ging 
steunen. Mag ik u uitnodigen om een speldje te prikken op de grote wereldkaart. 
 
 
Tafelgebed 
 
Laat ons dan aan tafel gaan, symbool van communio met die brede menselijke 
gemeenschap, op zoek naar waardig leven. We noemen in dit uur de gemeenschap van 
zuster Maudilla en Hilde’s broer Jan in Guatemala, de bewoners van Maison Shalom in 
Burundi, de scholen waar Bert De Wolf meewerkt in Congo,  de gemeenschap in  
Afganistan waar de dochter van Sabine zich voor inzet, …  en elkeen die begaan is met de 
gekwetste mens. 
We gedenken ook de geliefden die ons voorgingen in de dood. En we leven mee met het 
verdriet van wie deze week een  kind verloor. We denken aan de kinderen die omkwamen 
of gekwetst zijn in het busongeval, en de vele kinderen overal ter wereld die deze week 
omkwamen van honger of ziekte of geweld.  
We zijn dankbaar voor al wie solidair is, in het spoor van Jezus van Nazareth, de man die 
de weg ten einde ging, die zijn leven gaf voor zijn vrienden. We denken ook aan Rowan 
Williams, de aartsbisschop van Canterbury en bidden dat zijn opvolger de kwestie van 
vrouwelijke bisschoppen en de situatie van homo’s in de kerk ten goede kan keren. Voor al 
wie hongert naar gerechtigheid en brood nodig heeft of kan delen zingen wij rond deze 
tafel: `wie heeft brood genoeg’…   
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 Wie heeft brood genoeg... 
 
Onze Vader en Vredeswens 
Het is goed om leven daar waar mensen elkaar nabij zijn, waar voldoende middelen 
aanwezig zijn, waar allerlei kansen gecreëerd worden.  Ware verbondenheid en solidariteit 
maakt van deze wereld een plek waar het goed is om leven, in vrede. Wensen wij elkaar de 
moed en de creativiteit om dit te realiseren, in grote en kleine bijdragen. Vrede zij met ons.      
 
Communie 
 
Slotlied 

    Ik zie de hemel opengaan (link) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KALASI v.z.w. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…  en nog zoveel meer mogelijke logo’s …… 

http://www.youtube.com/watch?v=kPtAigYdLGI

