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Rocca di Papa, 27 april 2019 

"de breuk bewonen" 
 

1. Opening en groeten 

2. Getuigenis uit Sri Lanka 

3. Chiara Lubich: Vredestichter zijn  

Uit het commentaar op het Woord van Leven van februari 1981, uitgezonden door radio Rai 

GR2 en Radio Vaticana. 

4. Ho Chi Minh City (Vietnam): tussen toekomst en spiritualiteit 

Ho Chi Minh City is met haar 8,5 miljoen inwoners een jonge en zich ontwikkelende stad. 

Hier concentreren zich de uitdagingen van de planeet: het samenleven van verschillende 

culturen, de strijd tegen de armoede en het ontwaken van religieus bewustzijn, ook voor de 

daar aanwezige christenen. 

5. Een gemeenschap zo groot als de wereld zelf 

Luigi Butori, is een focolarino die in Ho Chi Minh City woont. Na 20 jaar kent hij vele mooie 

kanten van Azië, maar ook de drama's en contrasten. We keken met hem mee in zijn werk 

om de armen te steunen en hun situatie te verbeteren, eerst in Thailand (focolarejournaal 

van september 2015) en nu in Vietnam. 

6. Groet uit Mozambique 

7. Mumbai (India): De uitdaging “Zero Hunger” 

Geen honger meer in je eigen buurt. Dit is waar de Teens4Unity in Mumbai (India) voor 

werken: hergebruik van plastic, ophalen van oud papier om een centrum voor vrouwen in 

nood en gezinnen die getroffen zijn door HIV te steunen. Maar bij wat begon met een paar 

kinderen zijn nu meer dan 200 gezinnen uit de omliggende wijken betrokken. 

8. In verbinding met Brazilië 

9. Little Rock, Arkansas (VS). Het geweld overwinnen 

Wat gebeurd er als de media in plaats van deel uit te maken van het probleem, eens de 

oplossing promoten? Het verhaal van hoofdredacteur Austin Kellerman en zijn redactie van 

de lokale NBC-televisiezender, hun inzet om het geweld in de stad terug te dringen. 

10. Bescherming van het kind: transparantie, voorzorg, vorming 

Net als de Kerk zet ook de Focolarebeweging zich in voor de bescherming van het kind en 

probeert ze hier alle nodige aandacht aan te geven. We maken een balans van de situatie 

op met Olga Maria Rodriguez (medeverantwoordelijk van de Centrale Commissie van de 

Focolare voor de bevordering van het welzijn en de bescherming van het kind - CO.BE.TU) 

en Orazio Moscatello (advocaat, expert in familie- en kinderrecht en lid van CO.BE.TU). 

11. In gesprek met Jesùs Moràn, Agostino Spolti, Barbara en Paolo Rovea 

12. Afsluiting 
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1. Opening en groeten 

 

Marco D’Ercole: Welkom, bedankt iedereen die weer met ons verbonden is, welkom bij dit 

focolarejournaal!  

Dit moment om weer samen te zijn is belangrijk. Realiseer je even, hier in Italië is het 12 uur 

maar in Manilla is het… 

Ray Asprer: 6 uur later, dus 6 uur ’s avonds, en verder die kant op, in Wellington, Nieuw-

Zeeland al 10 uur ’s avonds. Ja, deze tijden van het focolarejournaal zijn belangrijk om met 

iedereen verbonden te zijn. 

Ik ben Ray, ik ben Filippijn (Filipijnse groet) en ik werk hier in het Internationaal Centrum van de 

Focolarebeweging, vooral voor de gemeenschappen in Noord-Amerika en Haiti. vorige maand 

waren we aan de oostkust van Noord Amerika, dus een speciale groet! Hello to all! en voor de 

mensen in Montreal en Québec Bonjour! 

Marco: Ik ben Marco, ik ben 20 jaar oud en ik ben een Gen, een van de jongeren van de 

Focolarebeweging. Ik woon hier in Rocca di Papa. Ik studeer Statistische Wetenschappen in 

Rome en werk tevens mee aan het tijdschrift “Teens” het tijdschrift van Nieuwe Stad voor de 

tieners. 

Ik herinner jullie eraan dat jullie ons ook deze keer kunnen volgen en berichtjes of foto’s kunnen 

sturen op de facebooksite van “Collegamento CH” of via het Whatsapp-nummer dat jullie op 

het scherm zien: +39 3204197109 

 

 

2. Getuigenis uit Sri Lanka 

Ray: Zoals altijd wil ons focolarejournaal een convergentiepunt zijn van een grote familie 

die over de hele wereld verspreid is en die geroepen is om "de breuk te bewonen". Vandaag 

richt ons hart zich op een bijzondere manier naar onze dierbare vrienden in Sri Lanka, bedrukt 

door het onbegrijpelijke geweld dat afgelopen Paaszondag het hele land heeft geschokt. Jullie 

zijn een volk in rouw, en wij met jullie, en we willen jullie in alles wat jullie doormaken 

verzekeren van onze steun en spirituele verbondenheid. 

We weten dat de communicatie moeilijk is, maar voor het focolarejournaal hebben we een 

boodschap van Suchith ontvangen. Suchith is een vredesactivist die een netwerk heeft 

gecreëerd dat de interreligieuze dialoog bevordert. 

 

“Beste vrienden van het Focolare,  

Ik spreek tot jullie vanuit Sri Lanka waar wij rouwen om het verlies van onze mensen ten gevolge 

van de recente aanslagen op Paaszondag op ons prachtige eiland. We zijn geschokt en bedroefd 

door deze ongekende gebeurtenissen.  
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Onze eerste prioriteit is de zorg voor de slachtoffers en hun families. We proberen elkaar hierin 

te steunen, onafhankelijk van welke gemeenschap we deel uitmaken. Na de aanslagen hebben 

velen gereageerd, door bloed te doneren, slachtoffers te helpen en hulp en medische 

benodigdheden te bieden. We steunen elkaar nu in het brengen van de laatste groet aan 

degenen die we verloren hebben. [...] 

Door samen te werken als Srilankanen van christelijke, boeddhistische, hindoeïstische, 

islamitische en andere culturele en spirituele achtergronden, zeggen we tegen degenen die ons 

angst in willen boezemen, dat ze daarin niet zullen slagen.  

Deze gebeurtenissen deden zich voor toen wij in Sri Lanka het einde van het 26 jaar durende 

gewapende conflict van tien jaar geleden wilden herdenken. Als samenleving waren er nog vele 

wonden van ervaringen uit het verleden te genezen, maar nu zijn we opnieuw gewond. Maar de 

Srilankaanse bevolking is sterk en veerkrachtig, we zullen samenwerken om onszelf en onze 

samenleving te genezen. [...]  

Onze oproep aan jullie is niet voor donaties. Onze oproep is voor jullie tijd en inzet om het werk 

in jullie eigen gemeenschappen te versterken om bruggen te bouwen over de scheidingen heen, 

om gematigde stemmen te intensiveren en om voor geweldloosheid te staan. Bedankt voor jullie 

solidariteit met ons hier in Sri Lanka in deze moeilijke tijden.” 

 

Ray: Dit is een deel van de boodschap die Suchith ons gestuurd heeft, de complete 

boodschap is terug te vinden op onze site www.focolare.org. 

Bedankt, Suchith, we weten dat je ons volgt, samen met jouw interreligieuze groep. 

 

 

3. Chiara Lubich: Vredestichter zijn 

 

Juist om onze inzet om bruggen te bouwen over de scheidingen heen te versterken, luisteren 

we nu naar een overweging van Chiara waar we inspiratie uit kunnen putten. Deze is ontleend 

aan een Woord van Leven van 1981, maar is zo actueel, dat het ons lijkt dat ze die vandaag tot 

ons richt! 

 

Chiara Lubich:1  

“Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden”. (Mt.  5,9). 

Weet je wie de vredestichters zijn over wie Jezus spreekt? Niet de vredige mensen die van 

kalmte houden, geen discussie verdragen, die zich van nature verzoenend voordoen, maar 

eigenlijk uit onderliggend verlangen om niet gestoord te worden en van het gezeur af te zijn. 

                                                 
1 Dal commento alla Parola di vita per il mese di febbraio 1981, registrato da Chiara il 26 gennaio a Rocca di Papa, trasmesso 

dalla radio Rai GR2 nella rubrica “Oggi è domenica” il 1° febbraio e dalla Radio Vaticana nella rubrica “Dialogo aperto” il 2 
febbraio 1981. Cf. C.LUBICH, Costruire sulla roccia, Città Nuova, Roma 1983, pp. 22-26. 

http://www.focolare.org/
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Vredestichters zijn evenmin die brave mensen die op God vertrouwend niet reageren als ze 

worden uitgedaagd of beledigd. Vredestichters zijn diegenen die zo’n grote liefde voor de vrede 

hebben, dat ze niet bang zijn om bij conflicten in te grijpen, en zo vrede bewerkstelligen voor 

diegenen die in conflict zijn. […] 

Alleen wie de innerlijk vrede bezit kan een vredestichter  zijn. 

We moeten vooral vredestichters zijn in ons gedrag van ieder moment, door te leven in 

overeenstemming met God en zijn wil. 

De vredestichter neemt de moeite om goede verhoudingen te scheppen, relaties tussen mensen 

op te bouwen, spanningen te doorbreken en de koude oorlog op te heffen die hij tegenkomt op 

het gebied van gezinsleven, werk, school, sport, tussen de verschillende landen, enz. […] 

De televisie, krant en radio laten iedere dag zien hoe de wereld één groot ziekenhuis is, 

en dat landen a.h.w. grote zieken zijn, die dringend vredestichters nodig hebben om de  

gespannen en onhoudbare relaties, waardoor oorlog dreigt, als die al niet begonnen is, te 

genezen. […] 

Vrede is een typisch kenmerk van echt christelijke verhoudingen die een gelovige 

probeert op te bouwen met de mensen met wie hij in contact is of die hij toevallig tegenkomt. 

Het zijn verhoudingen van oprechte liefde, zonder valsheid of bedrog, zonder enige vorm van 

verborgen geweld of rivaliteit, van concurrentie of egocentrisme. 

Eraan werken om in de wereld zulke verhoudingen tot stand te brengen heeft iets 

revolutionairs. Want de relaties die we vaak in de maatschappij om ons heen zien, zijn van heel 

andere aard en blijven dat helaas vaak ook. Jezus wist dat de menselijke samenleving zo was en 

daarom heeft hij aan zijn leerlingen gevraagd om altijd de eerste stap te zetten, zonder het 

initiatief en het antwoord van de ander af te wachten, zonder wederkerigheid te pretenderen: 

“Ik zeg jullie: heb je vijanden lief… En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk 

bejegenen, wat voor uitzonderlijks doen jullie dan? […] 

Jezus is gekomen om vrede te brengen. Heel zijn boodschap en zijn gedrag wijzen in deze 

richting. 

Maar juist deze nieuwe verhouding, die tussen mensen wordt opgebouwd, ontmaskert 

vaak de valse sociale verhoudingen, ontsluiert het verborgen geweld in de relaties tussen 

mensen onderling. De mens vindt het niet prettig dat deze waarheid wordt ontdekt, en het risico 

bestaat dat in extreme gevallen hij met haat en geweld reageert op wie de samenleving en de 

bestaande structuren durft te verstoren. Jezus, dé vredestichter, is gedood door het geweld van 

de mens. […] 

“Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden”. 

Hoe kunnen we dit Woord beleven? 

Eerst en vooral door in de wereld overal liefde te verspreiden. […] Grijp voorzichtig in als de vrede 

om je heen bedreigd wordt. Vaak is het om de oplossing voor de vrede te vinden al voldoende 

om met liefde, diepgaand naar beide partijen te luisteren. En om spanningen, die tussen mensen 
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kunnen ontstaan, te ontzenuwen is humor een niet te verwaarlozen middel. Een rabbijnse tekst 

zegt: “Het rijk van de toekomst is van hen die graag een grapje maken, want het zijn 

vredebrengers onder de mensen die ruzie maken”. Gun je geen rust zolang de vaak om 

futiliteiten verbroken verhoudingen niet zijn hersteld. 

Misschien kun je ook vredestichter zijn door, binnen een instantie of vereniging, waar je deel van 

uitmaakt, speciale initiatieven te ontwikkelen om de mensen meer bewust te maken van de 

noodzaak van vrede. […] Het belangrijkste is dat je niet stil blijft zitten en de weinige dagen die 

je hebt voorbij laat gaan zonder iets voor je naasten te doen, zonder je goed voor te bereiden op 

het leven dat je te wachten staat. 

 

 

4. Ho Chi Minh City (Vietnam): tussen toekomst en spiritualiteit 

 

Marco: Iedere keer brengt het focolarejournaal ons op een andere plek in de wereld. Dus 

we gaan weer samen op reis, deze keer naar Vietnam, Saigon, Ho Chi Minh City… 

 

Spreker: We zijn in Saigon. Of Ho Chi Minh-city zoals het vandaag de dag heet. Een stad 

met meer dan 8,5 miljoen inwoners die elke dag snel en geordend op hun brommertjes 

vooruitsnellen. Een stad die een mix is van traditie en moderniteit, waar mensen jong en 

dynamisch zijn met een glimlach op hun gezicht.  

De geschiedenis begeleidt ons door de met bomen omzoomde lanen, van het prachtige 

postkantoor ontworpen door Gustave Eiffel, tot de romaanse basiliek van Notre Dame. Het beeld 

van Ho Chi Minh - de vader des vaderlands, die het land naar onafhankelijkheid heeft geleid - is 

overal aanwezig en observeert ons vanuit de etalages en vanaf de posters in de straten van de 

stad. 

De val van Saigon, op 30 april 1975, betekende het einde van de Vietnamoorlog en de 

nederlaag van de Verenigde Staten. Het Oorlogsmuseum houdt de herinnering levend. Niet 

alleen is er destijds gestreden tegen een vijand, maar men heeft ook geprobeerd de gehele 

bevolking te vergiftigen. 75 miljoen ton dioxine, het vreselijke “agent oranje”, werd over heel 

Zuid-Vietnam gespoten, met als gevolg: verwoestte bossen en rijstvelden, 400.000 doden en 

500.000 verminkte kinderen. 

En het contrast tussen het tragische verleden en de drukte van het heden brengt ons 

ertoe de vasthoudendheid van dit volk nog meer te bewonderen. De bevolking is diep gelovig. 

Naast een  meerderheid van boeddhisten zijn er ook ongeveer 8 miljoen katholieken. 

 

Marco: In het focolare van Saigon woont Luigi Butori. We vergezelden hem door de 

straten van de stad, tot aan de grens met Myanmar. Op zoek naar wie? Laten we het samen met 

hem, op de brommer, ontdekken... 
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5. Een gemeenschap zo groot als de wereld zelf   

 

Luigi Butori: Ik ben Luigi Butori, 57 jaar oud, Italiaan, ik woon al 28 jaar in Azië en kom 

uit het stadje Lucca in Toscane. Wat ik in Vietnam doe? Dat is een interessante vraag. 

Muziek en titel: " Een gemeenschap zo groot als de wereld zelf ".  

Luigi Butori: Saigon is een prachtige, fascinerende en op sommige plaatsen ook 

verschrikkelijke stad. Iedereen komt naar Saigon om te werken, op zoek naar een toekomst. 

Saigon verwelkomt mensen uit heel Vietnam en daarbuiten. 

Het is en stad, waar mensen in één dag duizenden euro's kunnen uitgeven terwijl 

anderen niet eens drie euro per dag hebben voor zichzelf en hun kinderen. 

Het gebeurt vaak dat je iemand opzoekt in een straat met cafe’s, restaurants, enz. en dan 

kom je misschien aan bij iemand als meneer Tan, die geen benen heeft, in een kamer van 

anderhalve vierkante meter woont, en die de drie kinderen die hij heeft bij de buren moet 

onderbrengen. Dan besef je dat Saigon niet alleen cafe’s en mooie gebouwen heeft, maar dat er 

ook mensen zijn, die lijden. 

De reparatie van dit huis kan zo’n 800 euro kosten. Maar als je eenmaal aan het werk 

begint, weet je nooit wat je tegen gaat komen. Dus het kan ook het dubbele worden. 

Dit was een verlaten plek, waar drugsgebruikers kwamen. Twintig jaar geleden zijn een 

priester met enkele studenten hier komen slapen. Ze zijn gaan schoonmaken, hebben de 

kinderen van de straat verzameld, verkochten loterijloten en zo, en zijn toen deze school, Foka, 

begonnen. Een prachtige ervaring, want nu zijn er 148 kinderen, die, als de school er niet was 

geweest,  op straat zouden zwerven. Ze komen uit arme families in ernstige moeilijkheden, 

sommigen zijn ook weeskinderen. Het is een wonder, want deze school wordt vooruitgebracht 

met spontane giften; zoals bijvoorbeeld een bedrijf dat het nodige heeft willen schenken om 

deze ruimte op te knappen. 

Deze vrouw heeft zes kinderen. Eén is al overleden aan AIDS, één zit in de gevangenis, 

vier meisjes die… op straat werken, 9 kleinkinderen die de dochters..., in feite vertrouwen de 

dochters de kinderen die geboren worden aan hun moeder toe. Al deze kinderen gaan naar de 

scholen van Foka. 

Een grote hulp die we ze kunnen bieden, is niet alleen voedsel, maar ook een sociale 

verzekering, zodat ze naar het ziekenhuis kunnen en behandeld kunnen worden. 

De ouderen en mensen met een verstandelijke beperking zijn een groot probleem. Dat 

zijn de twee categorieën die echt achtergesteld zijn. En natuurlijk de kinderen. Maar als je 

kinderen helpt om te studeren, hebben ze een toekomst. Maar het is een enorm probleem als 

wanneer iemand oud wordt  en alleen.  
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Ik wil graag naast de mensen staan, ze het gevoel geven dat we van ze houden, dat ze 

niet alleen zijn, dat het leven beter kan worden, dat ze de problemen van het leven niet alleen 

hoeven op te lossen. 

Ik heb meestal twee portemonnees. Dit is de normale en deze is  voor de armen; één aan 

de rechterkant en één aan de linkerkant, zo vergis ik me niet; dus als ik ergens heen ga, waar er 

nood is, ga ik naar de linker portemonnee en zolang er iets inzit, geef ik dat. 

Ik had nooit gedacht om zoiets te doen. Ik heb jaren in het bedrijfsleven gewerkt. Ik heb 

les gegeven aan een universiteit, op een school. Ik heb verschillende banen gehad. Maar in het 

focolare hebben we sinds 1988 altijd geholpen, vooral de Birmaanse Karen-vluchtelingen, die op 

de vlucht waren voor de oorlog. Zo is dit door de jaren heen gerijpt, het hielp me om 

langzaamaan mijn ogen te openen, te beseffen dat de mensen, die ik voor me had, in 

dramatische situaties leefden en dat ik echt iets voor ze kon doen. Of ik het nu wel of niet deed, 

kon voor hen een groot verschil uitmaken. 

“Druppel voor druppel” is op een ongelooflijke manier ontstaan; samen met enkele 

vrienden zijn we een weekend naar Mae Sot gegaan, om een priester op te zoeken die ziek was, 

pater Justin, in het noordwesten van Thailand.  

We zagen het ongelooflijke werk dat hij deed met de migranten, de armen, de illegalen 

die niets hadden, die werden uitgebuit. 

Ik neem wat foto's en keer terug naar Bangkok. Enkele vrienden uit Italië nemen contact 

met me op en vragen me: "Waar was je gisteren? Wat heb je gedaan?" Dus ik heb die foto's 

opgestuurd. Een van hen werkt op een school en ze liet die foto's aan de leerlingen zien. 

Die leerlingen zijn spontaan spullen in gaan zamelen, om cadeau te doen en die hebben 

ze naar school gebracht. En zo hadden we een klas vol spullen die opgestuurd moesten worden. 

We hebben contact opgenomen met een internationaal transportbedrijf dat hun dienst heeft 

aangeboden. Toen ze van het hele verhaal hoorden, de geschenken, de kinderen, zeiden ze: wij 

helpen jullie een handje. 

Zo is deze brug tot stand gekomen, al die geschenken begonnen te reizen vanuit de 

havens van Italië, naar de haven van Bangkok. Dozen die helemaal bedekt waren met de 

tekeningen van de kinderen van Latina. En toen zagen de kinderen in Mae Sot al deze prachtige 

geschenken aankomen.  

Dekens, kleding, ze waren er immens blij mee. Immens blij, omdat ze begrepen dat er 

aan de andere kant van de wereld iemand was die van hen hield. 

Leraar: Een brug van liefde die begint in Latina en aankomt in Mae Sot, die begint in Mae 

Sot en weer terugkeert naar Latina. 

 

Luigi Butori: In totaal hebben we 20 projecten, dus met de 4 landen die de projecten 

ontvangen en de andere landen, dat wil zeggen Italië en Zwitserland die ons helpen, hebben we 

berekend dat er ongeveer 1.000 mensen betrokken zijn bij dit project. 
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Sinds kort is er in Myanmar, in de stad Yangon, een project getart met de naam: “twee 

eieren per week”. Elk kind krijgt twee gekookte eieren per week. Momenteel geven we wekelijks 

hulp aan ongeveer 170 kinderen; de hele wijk bestaat uit 700 kinderen die deze hulp nodig 

hebben en we hopen in de komende maanden de nodige hulp te ontvangen voor alle 700 

kinderen.  

Voor mij is mijn gemeenschap, het focolare, als een nest waar ik thuiskom, uitrust, mezelf 

weer oplaad, begrijp, inzichten herzie, kracht put, vreugde; en dan naar buiten toe, omdat de 

echte gemeenschap de wereld is, de hele wereld. (tekst: www.gocciadopogoccia.ch) 

 

Marco: Bedankt Luigi, en een groet aan heel de gemeenschap van Saigon. We weten dat 

jullie ons volgen! 

 

 

6. Groet uit Mozambique         

 

Ray: We openen een venster naar een andere plaats en gaan naar Mozambique, in 

Afrika, een land dat voortdurend door cyclonen wordt getroffen. Gisteren hebben we nog 

gehoord over de cycloon Kenneth die veel vernieling heeft aangebracht. Vorige maand bereikte 

de cycloon die het land verwoestte ook Dombe, waar een Focolare-gemeenschap van ongeveer 

500 mensen woont en waar ook een afkickcentrum is een “Fazenda Da Esperanca”. Bijna alles is 

verwoest. Mogelijk hebben jullie de evolutie van de situatie en de fondsenwerving van de AMU 

via de sociale netwerken of op de website focolare.org gevolgd. Ildo Foppa, verantwoordelijke 

van het afkickcentrum, heeft ons voortdurend op de hoogte gehouden en met Pasen schreef hij 

dat de eerste hulp is aangekomen en dat de eerste werkzaamheden voor de wederopbouw van 

woningen en faciliteiten zijn gestart. Ook zijn er honderden pakketten met zaden en 

gereedschap voor de landbouw gekocht en uitgedeeld, Ildo schrijft ons: 

Marco: "De ervaring na de tragedie is hard, vermoeiend, maar we zijn er zeker van dat 

alles wat er gebeurd is dient om leven te geven aan een grote verandering op deze plek. Het is 

ongelooflijk hoe nauw de betrekkingen zijn geworden met de bisschop, de priesters, de 

organisaties die komen en de hele gemeenschap. Samen met de bisschop willen we een project 

starten voor de bouw van huizen in betonblokken: dit zou werk geven aan onze jongens en aan 

nog veel meer mensen". 

Ray: Voor degenen die nog willen bijdragen, kunnen jullie alle informatie vinden op deze 

site: (http://www.amu-it.eu ). 

 

Mumbai (India): De uitdaging “Zero Hunger” 

 

http://www.gocciadopogoccia.ch/
http://www.amu-it.eu/
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Marco: Ook dit jaar begint 1 mei de Verenigde wereld Week. Wat doen we? In deze 

week zetten we ons in om onze vrienden, de media, bekend te maken met en te betrekken bij 

de vele acties die we gedurende het jaar ondernemen om honger en armoede te bestrijden. De 

titel die we dit jaar hebben gekozen is "No One In Need" Niemand in nood. Dit is het doel dat 

we onszelf hebben gesteld.  

Een van de acties is "Zero Hunger". Het is een van de doelstellingen van de VN-agenda 

voor 2030 en een van de fronten waarop wij ons het meest inzetten.  

In India hebben de Teens4unity een alternatieve manier bedacht om deze uitdaging aan 

te gaan. 

 

Anu (meisje): Het is op de volgende manier begonnen. In april vorig jaar ging ik naar een 

kamp waar gesproken werd over het Zero Hunger Project en wat we daar aan konden doen. 

Astrida (moeder): Ik had een huis in de buurt bezocht, met de naam Shantighar (Huis van 

Vrede). Het is een tehuis voor arme vrouwen en toen ik daar was, zag ik dat de vrouwen niet 

genoeg hadden voor de basisbehoeften. 

Rachel (meisje): We gingen naar zuster Divya die voor de AIDS-families zorgt. 

Zuster Divya (zuster Ursuline): Ik werk met HIV-positieve patiënten die in heel Mumbai 

wonen. Op dit moment hebben we ongeveer 65 tot 70 patiënten. Het zijn eenvoudige mensen 

die niet genoeg te eten hebben, er zijn ook kinderen bij. 

             Rachel (meisje): Toen kregen we het idee om van plastic flessen spaarpotten te maken; 

het geld daarin te doen en aan hen te geven. 

Shailet (moeder): Zo iets kleins als het inzamelen van oud papier, waar de kinderen zelf 

op een positieve manier bij betrokken konden worden. 

Aaron (jongen): We hebben een brief geschreven aan de vereniging en die hebben we 

daarna aan iedereen gegeven, ook aan de mensen van andere godsdiensten. 

Alvin (jongen):  We zijn van deur tot deur gegaan en hebben uitleg gegeven over ons 

project. Sommigen gaven voedsel, anderen kranten en sommigen zelfs geld.  

Aaron (jongen): De kranten die worden ingezameld worden gewogen en verkocht aan de 

oud-papier handelaar en het geld dat hij ons geeft gaat naar de vrouwen van het “huis van 

vrede” In het begin hielpen 50 gezinnen mee en nu zijn het er 200. 

Warren (jongen): We hebben die gezinnen opgezocht. 

Ronan (jongen):  We hebben wat liederen met bewegingen voorbereid. 

Tiya (meisje):  We hebben ook wat spelletjes georganiseerd voor de kinderen. 

Liselle (meisje): We hebben ook een taart voor ze gebakken die we na afloop aan hen 

hebben gegeven. Ze waren er blij mee en ze vonden hem lekker. 

Aaron (jongen): Ik was blij dat we iets voor iemand hebben kunnen doen. 
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Ashley (jongen): Het geeft voldoening om te weten dat die mensen krijgen wat ze 

verdienen. Een ander helpen geeft je een innerlijke glimlach. En niets anders maakt je zo 

gelukkig. 

Shailet (moeder): Nu blijven de mensen oud papier verzamelen, omdat ze weten dat 

iemand het op zal komen halen en het geld zal worden gebruikt voor een goed doel. 

Alvin (jongen): We wilden dat er geen honger meer is, en zijn begonnen in onze eigen 

buurt om iedereen gelukkig te maken en wie in nood is te helpen. 

Tekst: #Zerohunger 

De Teens4unity van Andheri Mumbai hebben 8 maanden lang regelmatig oud papier 

ingezameld. 

- 1.000 kg oud papier opgehaald en verkocht, 

- daarmee 28.000 roepia verzameld, 

- 200 gezinnen erbij betrokken, 

- en ook nog 100 kg levensmiddelen, boeken en kleding 

 

 

In verbinding met Brazilië   

 

Ray: Een van de berichten die we nu helaas gewend zijn in het nieuws te zien is de 

dramatische situatie in Venezuela. Sinds 2014 hebben meer dan 3,5 miljoen mensen het land 

verlaten. Ze worden "caminantes" genoemd omdat ze de buurlanden Colombia, Peru, Ecuador, 

Chili en sinds kort ook Argentinië en Brazilië te voet bereiken. 

Renzo is een Italiaanse focolarino die in Manaus, Brazilië, woont en die onlangs in Boa 

Vista is geweest, een stad op 200 km van de grens met Venezuela, waar duizenden 

vluchtelingen aan zijn gekomen. We hebben hem aan de lijn, Renzo, ben je daar?  

Renzo: Ik ben er, een groet vanuit Manaus!  

Ray: Ciao Renzo een groet aan de gemeenschappen in het Amazonegebied! 

Renzo: Bedankt 

Ray: Je hebt ons die beelden gestuurd die ons echt hebben geraakt! 

Renzo: Ja, ik ben in Boa vista geweest en het was indrukwekkend. Op straat in Boa Vista 

hoor je meer Spaans dan Portugees. Er zijn heel veel mensen uit Venezuela aangekomen. De 

gemeenschap van de Focolarebeweging is in actie gekomen, samen met de Kerk en andere 

verenigingen en bewegingen. Er zijn heel veel ervaringen van edelmoedigheid en concrete 

liefde. 

Ray: Renzo, we gaan er enkele beelden van bekijken. 

 

Ana: We zijn als Focolare-gemeenschap bij elkaar gekomen en hebben bekeken wat we 

direct konden geven: melk, rijst, suiker, pasta, bonen, olie. Maar toen we daar aankwamen, en 
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die jongeren zagen, die kinderen die beefden van de honger, wanhopig. Als het zou kunnen, zou 

ik alles onmiddellijk hebben weggegeven, maar er waren veel kinderen, ouderen, zwangere 

vrouwen. Dus vroegen we hen om in een rij te gaan staan en het was zo mooi, want God ziet de 

oprechtheid van hart, en zij zelf begonnen met anderen te delen. Dus als er voedsel voor 200 

mensen was, garandeer ik je dat er minstens 400 mensen van hebben gegeten. 

Paulo: We begonnen soep en maaltijden uit te delen en in de tussentijd gingen Silvia en 

ik kijken of er mensen waren die iets anders nodig hadden, omdat er zieken en ook veel kinderen 

waren. We wilden hun ware staat begrijpen omdat ze er slecht uitzagen. Of we misschien 

medicijnen moesten kopen voor deze Venezolaanse broers en zussen, die hier aankwamen. 

Silvia: Ik zag een moeder met haar ondervoed kind. Vel over been. Het heeft veel indruk 

op mij gemaakt. (…) We hebben ze naar het kinderziekenhuis gebracht en de dokter zei: "Dit kind 

is zo ondervoed en ziek dat het buiten het ziekenhuis de nacht niet zou hebben overleefd. (...) 

Toen ik vertrok, groette ik hen en het kind glimlachte spontaan naar me. Het was voor mij een 

geschenk van God. Het was alsof Hij mij zei: "Bedankt dat je mijn leven hebt gered". Het is net 

als bij Chiara in de begintijd... wie lijdt, wie in nood is, opvangen. Dit alles voor Jezus en uit 

liefde.  

Ray: Ik heb geluisterd naar alle getuigenissen die je hebt gefilmd Renzo, en ik heb 

begrepen dat jullie op een gegeven moment aan meer dan duizend mensen te eten hebben 

gegeven. 

Renzo: Ja, zeker! De gemeenschap van Boa Vista heeft veel vrienden erbij betrokken, 

ook collega's, parochianen en het voedsel, de kleding en donaties hebben zich vermenigvuldigd. 

Het stadsbestuur heeft zich ook gemobiliseerd en de ervaring gaat door. Als je Ana, Paulo en 

Silvia hoort is het duidelijk dat we alleen samen hulp kunnen bieden aan dit volk dat zoveel lijdt 

om een antwoord van concrete liefde kunnen geven. 

Ray: Heel erg bedankt Renzo en een groet aan de gemeenschap van Boa Vista!  

Renzo: Bedankt, ciao! 

 

 

9. Little Rock, Arkansas (USA). Het geweld overwinnen 

 

Marco: Austin Kellerman woont in Little Rock, Arkansas, in de VS. Hij is 35 jaar oud en 

Hoofdredacteur van een lokale TV-zender. Na de zoveelste moord in zijn stad, besluit hij dat om 

dingen te veranderen het niet genoeg is om het nieuws te verslaan, maar dat er meer moet 

gebeuren. 

 

Austin Kellerman Ik zal het moment nooit vergeten dat ik het nieuws hoorde. Voor de 

tweede keer binnen een maand was een peuter het onbedoelde doelwit van wapengeweld in 

Little Rock, Arkansas. 
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Tekst: Nadat 2 peuters zijn doodgeschoten in Little Rock, Arkansas, besluit Austin 

Kellerman, hoofdredacteur van het lokale tv-station met zijn team dat er iets moet gebeuren. 

Austin Kellerman Het geweld in de stad nam toe en raakte iedereen, ook onze 

journalisten. De redactie had er genoeg van om dit soort hartverscheurend nieuws te verslaan. 

We zijn goed in verslaggeving, maar doen zelden iets om de situatie te veranderen. Na flink wat 

brainstormen en een ontmoeting met de leiders van de gemeenschap zijn we de campagne 

“Victory Over Violence” gestart. 

Journaliste Vaak spreekt het journaal over geweld. Zelden wordt er iets aan gedaan. Daar 

willen wij van afwijken. 

Austin Kellerman 

Geen enkele entiteit zou het geweld kunnen stoppen, dat wisten we. Ons doel was om 

verschillende groepen die al werken aan terugbrengen van het geweld te verenigen en te 

versterken. 

We hebben tientallen organisaties ontdekt die geweldig werk doen op belangrijk gebied 

als onderwijs, honger, werk en begeleiding.  

Kind: Als je als kind een handje geholpen wordt, dan geeft dat vorm aan je toekomst en 

helpt het je in de echte wereld. 

Austin Kellerman: Vaak wisten de mensen weinig van deze goede werken en zelden 

waren groepen op de hoogte van elkaars bestaan. De liefde voor de naaste stond aan de basis 

van alles wat we deden. Maar hoe kun je een naaste liefhebben als je hem niet kent? Om 

criminaliteit terug te dringen was het nodig mensen te helpen elkaar te leren kennen en zorg 

voor elkaar te dragen om uiteindelijk een cultuur te creëren waarin geweld niet meer 

getolereerd wordt. We zijn eenvoudig begonnen met het organiseren van “victory walkes” in 

verschillende wijken. 

Muziek en stemmen: Victory over violance, overwinning over geweld 

Austin Kellerman: Samen met lokale groepen hielden we op strategische plekken dit soort 

manifestaties tot aan een park of een kerk, waar dan de mensen bijeenkwamen, samen wat 

aten en er activiteiten waren voor de kinderen. 

We wisten echt niet wat we konden verwachten de eerste keer. Dit was niet onze branche 

en het bracht ons ver buiten onze comfortzone. We waren echt verrast toen er bijna duizend 

mensen kwamen opdagen, waaronder veel gemeenschapsleiders. Dit bewees dat veel mensen 

erover dachten zoals wij. Ze wilden verandering. We hebben de groepen bij elkaar gebracht en 

hebben een krachtige bondgenoot gevonden in het Amerikaanse congreslid French Hill. We 

vroegen zijn medewerking om de leiders van stad en land aan tafel te krijgen om concrete 

ideeën te bespreken en uit te voeren in Little Rock. 

Niet iedereen was gelijk enthousiast. Het hoofd van de politie van Little Rock, Kenton 

Buckner was sceptisch. Ik kon zijn wantrouwen om samen te werken met de pers wel begrijpen, 
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in het verleden was dat niet altijd even positief verlopen. Maar wij hadden geen kans van slagen 

zonder de steun en medewerking van diegenen die verantwoordelijk zijn voor het veilig houden 

van onze stad. Ik begreep dat het eerste wat we moesten doen - het eerste wat ik moest doen - 

was mezelf één maken, in de schoenen van de politie gaan staan, in plaats van te klagen over 

gebrek aan samenwerking. Dus heb ik me ingeschreven voor de Little Rock Citizens Politie 

Academy. Tijdens die 12 weken durende cursus heb ik beter begrepen hoe zij de 

misdaadbestrijding aanpakken, ik heb gevraagd naar hun ervaring en verteld over onze plannen 

en richtlijnen voor verslaggeving. Bij de diploma-uitreiking moedigde Chief Buckner ons aan om 

van Little Rock een betere leefplek te maken. Ik herinner me dat hij zei: “doe iets, wees actief, net 

als Kellerman!” 

Chief Buckner: Ik zit al 25 jaar in de rechtshandhaving en ik heb nog nooit een 

mediakanaal zoiets zien doen.  

Austin Kellerman: Chief Buckner nam deel aan veel van de daarop volgende “Victory 

Over Violence walks” en vanaf dat moment heeft zijn afdeling ons altijd gesteund. In 

daaropvolgende 24 maanden hebben we 7 “victorie walks” gehad waar meer dan 4000 mensen 

aan hebben deelgenomen. We hebben meer dan 300 begeleiders ingeschreven om 

risicokinderen te volgen. We hebben drie banenbeurzen georganiseerd met partnerorganisaties 

voor meer dan tweeduizend werkzoekenden. Eén ervan speciaal voor ex-gedetineerden. We 

hebben meer dan honderdduizend dollar ingezameld voor non-profitorganisaties die zich 

inzetten voor bestrijding van geweld, drie bijeenkomsten in het stadhuis gehouden en 

schoonmaakacties op schoolcampussen en bij opvanghuizen. 

Tekst: Wat zou er gebeuren/ als voor één dag/ een hele stad/ de eenheid zou beleven? 

 

Austin Kellerman: Onze groep bracht ook meer dan 60 kerkleiders samen. Natuurlijk 

hebben we de stad niet geweldvrij gemaakt. Dat zullen we ook nooit bereiken, maar we denken 

wel dat het invloed heeft gehad. Na de eerste helft van 2017 had Little Rock een recordaantal 

van 75 moorden. Naarmate onze campagne zich uitbreidde, nam het aantal moorden af tot 52 

in de tweede helft van 2017 en daalde het aantal drastisch naar 41 in 2018 

Hoewel de grootste verdienste die van de politie en de leiders van de stad is, kunnen we 

het niet nalaten te denken dat onze campagne heeft geholpen. Eind 2018 is Chief Buckner 

overgeplaatst naar Syracuse, New York. Ik vond het jammer hem te zien vertrekken, maar een 

telefoontje kort daarna raakte me. Een collega van het TV-station in Syracuse. "Ik bel je om te 

vragen over “Victory Over Violence”. Chief Buckner zei me dat ik jouw moest bellen omdat hij 

het daar hetzelfde wil gaan doen". Soms is een vonkje al voldoende. 

Marco: Bedankt Austin voor wat jullie doen! Een groet van ons allemaal! 

 

 

10. Bescherming van het kind: transparantie, voorzorg, vorming 
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Ray: We wilden een titel geven aan dit focolarejournaal, "de breuk bewonen" en een van 

de pijnlijkste breuken van onze tijd is het kindermisbruik. We willen het laatste deel van het 

focolarejournaal besteden aan dit probleem dat helaas ons ook raakt, net als andere 

bewegingen en organisaties die met kinderen te maken hebben. 

 

Paus Franciscus2 "Ik doe een oprechte oproep tot een alomvattende strijd tegen 

kindermisbruik, zowel op seksueel gebied als op andere gebieden, door alle autoriteiten en 

enkelingen, omdat dit afschuwelijke misdaden zijn die van de aardbodem moeten verdwijnen. 

Spreker: De woorden waarmee paus Franciscus de Vaticaanse top over misbruik heeft 

afgesloten, laten er geen twijfel over bestaan: het fenomeen van de pedofilie is de ernstigste 

crisis waar de katholieke Kerk mee te maken heeft, een schandaal dat pas de laatste jaren is 

geëxplodeerd, maar dat oudere wortels heeft. Ondanks de "nultolerantie" van de Paus, het 

luisterend oor en de nabijheid bij de slachtoffers, de aanklachten en de verwijdering van hoge 

prelaten, is de geloofwaardigheid van de Kerk ernstig ondermijnd. 

Het probleem is zo groot dat de omvang ervan nog niet eens volledig bekend is. Op de 

top probeerde de Paus enkele gegevens te geven over een fenomeen dat de grenzen van de 

katholieke Kerk overstijgt, omdat het ook betrekking heeft op sociale gebieden zoals het gezin, 

de school en de sport. 

Ook onder degenen die verantwoordelijk zijn voor de Focolare is er pijn en ontzetting 

over de betrokkenheid van enkele van haar leden bij gebeurtenissen die verband houden met 

misbruik. En in dezelfde lijn van de Kerk heeft de Beweging de nodige stappen ondernomen om 

de praktijken, acties en relaties te herzien om de bescherming van minderjarigen alle nodige 

aandacht te geven. 

Olga Maria Rodriguez medeverantwoordelijke van de Commissie voor de bevordering van 

het welzijn en de bescherming van het kind (CO.BE.TU): In totaal hebben we achttien zaken 

behandeld in verschillende geografische gebieden met verschillende data; sommige zeer oude, 

andere wat recenter, en we hebben geprobeerd onze mening te geven, omdat de Commissie 

geen rechtbank is, maar een orgaan dat ten dienste staat van de Beweging, dat een interne 

maatregelen voorstelt; in enkele gevallen is het nodig geweest een legale aanklacht in te dienen. 

Spreker: Ja, omdat het vaak kinderen, broers en kleinkinderen betreft, die aan de zorg 

van als veilig beschouwde mensen worden toevertrouwd, die een specifieke levenskeuze hebben 

gemaakt en daarom ook het welzijn van kinderen en jongeren ter harte zouden moeten nemen 

en die in plaats daarvan zeer ernstige en soms onherstelbare schade toebrengen. 

De richtlijnen voor het welzijn en de bescherming van kinderen, die vanaf 2014 worden 

aangehouden, en de daaropvolgende instelling van internationale en lokale commissies, richten 

                                                 
2 A conclusione dell’Incontro “La protezione dei minori nella Chiesa”, 24 febbraio 2019. 
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zich als eerste op de bescherming van het slachtoffer, assistentie aan het gezin en vervolgens op 

het verzamelen van elementen en het nemen van de nodige maatregelen tegen de persoon die 

verantwoordelijk is voor het misbruik. 

Orazio Moscatello advocaat, expert in familie- en kinderrecht en lid van CO.BE.TU.: In het 

kader van de richtlijnen hebben wij als fundamenteel voorzien, en herhaald: de morele plicht die 

toekomt aan elk lid van de Focolarebeweging om te signaleren, dat is de eerste stap die leidt tot 

de volgende, tot het melden en de verificatie van het misbruik, en daarna het implementeren 

van alle preventiemaatregelen die ook vanuit procedureel oogpunt een vereiste zijn. 

Spreker: Daarom is het noodzakelijk om de regels aan te passen aan de verschillende 

situaties en lokale wetten, zonder de zogenaamde nieuwe vormen van misbruik, zoals stalken en 

pesten, uit het oog te verliezen. Maar dat is niet genoeg: in de eerste plaats moeten we werken 

aan preventie en vorming. 

Olga Maria Rodriguez: Belangrijk is de samenwerking met alle andere instanties van de 

Beweging, met alle andere vorming die gegeven wordt zowel door de centra van de Gen 3, Gen 

4 als Nieuwe gezinnen, en dit alles komt allen te goede. 

Orazio Moscatello: De Focolarebeweging werkt al geruime tijd aan dit aspect en biedt de 

instrumenten voor volwasseneneducatie waaraan minderjarigen worden toevertrouwd, met 

name voor de preventie van misbruik, en dit lijkt ons het eerste en belangrijkste doel waaraan 

we willen werken.  

 

 

11. In gesprek met Jesùs Moràn, Barbara en Paolo Rovea, Agostino Spolti 

 

Ray: Jesùs, welkom. Aan het einde van de conferentie, waarover gesproken is, hebben 

jullie gezegd dat jullie het nodig achtten om aan iedereen een verklaring te schrijven en jullie 

hebben deze brief geschreven die ik hier in handen heb. Kun je in het kort de inhoud van de 

brief weergeven en aangeven waarom jullie die geschreven hebben? 

Jesús: Dit is een brief die we na een institutioneel proces van overweging samen met 

Emmaüs hebben geschreven. En dit is belangrijk om op te merken. Met deze verklaring wilden 

we ons in de eerste plaats aansluiten bij het proces dat in de Kerk aan de gang is om het welzijn 

en de bescherming het kind te bevorderen, dus tegen alle vormen van misbruik, niet alleen van 

kinderen, ook van andere mensen die zich in kwetsbare situaties bevinden. Dit is dus het eerste: 

volledige aansluiting aan de huidige lijn van de Kerk en de maatschappij. 

Ten tweede - zoals we ook in de video hebben gezien - Hebben we openlijk willen 

erkennen dat deze tragedie ook ons heeft geraakt, ook binnen de Beweging hebben gevallen 

van misbruik plaatsgevonden en dit brengt ons ertoe om concreet iets te doen, om recht te 

doen aan de slachtoffers, door een proces van begeleiding, op algemeen niveau, op gang te 

brengen. Dit is dus ook belangrijk. Ik zou zeggen nultolerantie ook binnen de Beweging. Dit is - 
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zoals de paus al zei - zeker een grote zuivering, een grote zuivering, ook voor ons, dus we wilden 

deze daad van erkenning stellen. 

En ten derde wilden we iedereen zeggen dat deze inzet niet kan worden teruggebracht 

tot alleen binnen de Beweging. Met deze brief hebben we aan alle leden van de Beweging 

willen zeggen dat het belangrijk is om ons op alle niveaus in te zetten, zodat er zo snel mogelijk 

een einde komt aan dit drama, dit immense lijden, dat een sociaal en moreel drama is, en er 

niet langer sprake zal zijn van werkelijk ernstige gevallen van misbruik. Dit zijn de drie 

fundamentele zaken die in de brief staan vermeld. 

Ray: Bedankt Jesùs.  

 

Barbara en Paolo jullie zijn een gezin die al jaren het trainingsprogramma voor tieners en 

gezinnen "Up To Me" volgen om de kinderen te helpen met een vorming wat betreft seksualiteit 

en interpersoonlijke relaties. We weten dat helaas het merendeel van het misbruik plaatsvindt 

in de familiekring of door bekenden. Wij willen jullie vragen wat kunnen we doen om dit te 

voorkomen. Of wat doen jullie als gezinnen van de Beweging? 

Barbara Rovea: Als Nieuwe Families zetten we ons zeker in om ook over deze zaken te 

praten, omdat we stellen ontmoeten in alle fasen van het leven: verloofden, jonge echtparen en 

ga zo maar door. Natuurlijk handelen we vanuit het oogpunt van preventie, zoals we eerder in 

de video hoorden, en daarom streven we ernaar om ervoor te zorgen dat er tussen mensen, 

binnen het echtpaar en in het gezin er gezonde relaties zijn, bewuste, volwassen relaties op alle 

gebied ook op dit gebied van affectiviteit en seksualiteit. Natuurlijk doen we dit door middel van 

conferenties, door groepen gezinnen die elkaar ontmoeten en die de gelegenheid hebben 

elkaar diepgaand te leren kennen, en ook door persoonlijke gesprekken met echtparen, 

waardoor we kennis kunnen nemen van eventuele moeilijkheden en die ook samen kunnen 

delen. We weten dat het nodig is om ons als gezin voortdurend te vormen, die 

verantwoordelijkheid hebben we, dus we laten ons ook helpen door experts met ervaring op dit 

gebied, zowel voor momenten van vorming als dat deze mensen zich beschikbaar stellen voor 

individuele gezinnen waar zich moeilijkheden voordoen op dit gebied. 

Paolo Rovea: Een ander aspect dat we benadrukken en dat voort komt uit wat Barbara 

zei, is de jarenlange aanwezigheid van deze relaties tussen echtparen, tussen gezinnen, tussen 

kinderen onderling, die een echt netwerk van gezinnen over de hele wereld vormen. En dit is zo 

nuttig, zo belangrijk. Ook moderne studies onderstrepen tegenwoordig het belang van 

familienetwerken voor de gezondheid van onze samenleving. En deze netwerken van gezinnen 

stellen zich op hun beurt open voor de gemeenschappen van de Beweging, lokaal en 

territoriaal, waar er meerdere mensen zijn, waaronder degenen die jongeren en kinderen 

begeleiden. Dit samen zijn in een netwerk, dit elkaar helpen bij de vorming, helpt in kennis, 

helpt in waardering, helpt bij het elkaar wederzijds ondersteunen en het helpt ook om aandacht 

te hebben voor mogelijke risicovolle situaties. 
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Uit de samenwerking tussen families en begeleiders is dit Up2me-project ontstaan, dat 

je eerder al noemde, het is een instrument dat in deze richting gaat, een krachtige hulp, want 

het is als een bom die in onze handen is ontploft in positieve zin, en die zich verspreidt over de 

hele wereld, het is een moderne manier om preadolescenten, adolescenten en hun ouders 

afzonderlijk te helpen zich te vormen met betrekking tot deze fundamentele kwesties. En sinds 

kort ook de kleine kinderen samen met hun ouders. 

Dit is een van de vele instrumenten die we tot onze beschikking hebben, die we de 

komende jaren tot onze beschikking zullen hebben om allemaal gevormd te zijn: jongeren en 

volwassenen, om gevormd te zijn, om meer en meer voorbereid te zijn, om ook waakzaam te 

zijn op dit zo delicate gebied. 

Ray: Bedankt! 

 

Augustino jij werkt hier, in het internationale Centrum van de Beweging, en je staat in 

direct contact met duizenden kinderen uit verschillende culturele contexten je reist 

voortdurend en daarom heb je een globale visie. Wat kan jij ons zeggen over de vorming van 

mensen en assistenten die in direct contact met kinderen werken?  

 

Agostino Spolti: Dank je, Ray, voor de vraag. Uiteraard zijn de centra van de Gen 3 en 

Gen 4 van meet af aan betrokken geweest bij het opstellen van deze richtlijnen voor de 

bescherming en het welzijn van het kind. 

De eerste taak is zeker om alle opvoeders bewust te maken van dit aspect. Maar ik wil 

graag de aandacht vestigen op vier realiteiten waarin wij als opvoeders de behoefte voelen om 

te werken: één: het gezin, Twee: het werken in teamverband, drie: voortdurende vorming, en 

vier: de gemeenschap, leven in de gemeenschap. 

De relatie met het gezin is onontbeerlijk, ook omdat het als opvoeders belangrijk is om 

te weten in welke omgeving kinderen leven. En dan deze wederzijdse 

verantwoordelijkheidsrelatie die het gezin in de eerste plaats heeft voor kinderen. Het betreft 

zeker het presenteren van het programma met de jaarlijkse activiteiten, maar ook om ouders te 

vertellen wat de doelstellingen zijn die het vormingsprogramma beoogt. 

Ik herinner me een ontmoeting met Chiara die elk jaar plaatsvond, het betrof een beetje 

de realiteit van de tieners, en dit thema van affectiviteit en seksualiteit hielden we om eerlijk te 

zijn ook een beetje' ...., we zeiden: maar over deze onderwerpen spreken is meer de taak van 

het gezin. Maar de gezinnen zeggen: het zou ook jullie taak zijn, als opvoeders, als assistenten, 

het gesprek een beetje op gang brengen...  

Toen we Chiara vroegen wie het moest doen, zei ze: "Jullie moeten het samen doen." 

Om eerlijk te zijn heeft het ons een paar jaar gekost, maar we kunnen alleen samen werken aan 

dit vormingsproject in affectiviteit en seksualiteit. Dit onderstreept het samenwerken in 

teamverband. We zijn er nog niet. Vaak voelen we ons als assistenten alleen. Maar net zoals het 



 

Pag. 18 a 19 

 

belangrijk is om te voldoen aan alles wat de bescherming en het welzijn van het kind voorstelt, 

zo belangrijk is het ook om als team samen te werken. Maar niet alleen dit, want het team kan 

een huis bieden aan Jezus, de Opvoeder bij uitstek, die zichzelf laat ontdekken en groeit in het 

kind. 

Zeker, op deze weg is er ook behoefte aan een persoonlijke dialoog tussen de opvoeder 

en wie opgevoed wordt, maar altijd rekening houdend met de richtlijnen die helpen ook in deze 

relatie. 

De derde taak is EduXedu, ofwel “jezelf vormen om anderen te vormen”. Dit in antwoord 

op de Assemblee3 die ons om continue vorming heeft gevraagd. Ook hier werken we in synergie 

met de verschillende takken van de Beweging samen, om onszelf te vormen, om die 

authentieke, oprechte mensen te worden die weten hoe ze deze gedachte, de antropologische 

mogelijkheden van een charisma van eenheid in leven, in daden om kunnen zetten. 

De vierde taak is de gemeenschap, die een belangrijke rol in de vorming speelt. Al in 

1966, toen de Gen-beweging begon, benadrukte Chiara in een van haar toespraken dat het niet 

genoeg is om kinderen toe te vertrouwen aan één persoon, maar dat heel het Werk van Maria 

de kinderen in haar hart moet dragen, heel de gemeenschap, de voorbereiding van de 

programma’s, dat alles goed verzorgd is. 

Ik herinner me - ik heb het nog over de gemeenschap - een antwoord dat Chiara gaf aan 

een tiener in 1982 in Amsterdam, die haar vertelde over de moeite die ze had, door alles 

waarmee ze gebombardeerd werd, om zuiver te leven, om te getuigen van wat ze beleefde. Stel 

je voor wat tieners nu doormaken met de media van deze tijd. En Chiara's antwoord eindigt met 

de woorden: maar ook onder de eerste christenen waren er jonge mensen, ook zij hadden 

verleidingen, ook zij hadden twijfels over het geloof en waar gingen ze heen? Ze gingen naar de 

gemeenschap, daar, met de aanwezigheid van Jezus in hun midden, werd alles duidelijk. En 

dan…, naar buiten toe. Dit naar buiten toe is ook een middel, dat helpt om het potentieel van 

de kinderen naar boven te halen. Chiara heeft hen er altijd toe aangezet om niet alleen naar 

zichzelf of hun eigen groep te kijken, maar naar buiten toe te treden, naar hen die lijden, die 

lijken op Jezus in zijn verlatenheid. Deze blik is ook voor ons als opvoeders van groot belang, 

hoe we naar elk kind kijken. En het creatieve potentieel van de blik van Jezus vraagt wat van 

ons, en leert ons hoe we naar iedereen kunnen kijken. 

Ik was aanwezig op WJD in Panama, op het einde zei de Paus tot de jongeren, (maar 

verwijzend naar ons volwassenen): "Voelen jullie volwassenen ervoor om naar de jongeren te 

kijken met de ogen van God?” Ervan bewust dat we er ook op dit gebied nog niet helemaal zijn, 

maar met verantwoordelijkheid en nederigheid willen we samen vooruitgaan op dit gebied, in 

het belang van de kinderen. 

Ray: Bedankt Ago, Bedankt Barbara en Paolo, bedankt Jesùs 

 
                                                 
3   Si riferisce all’ultima Assemblea Generale dell’Opera di Maria svoltasi nel 2014. 
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Afsluiting  

 

We zijn gekomen aan het einde van ons focolarejournaal. We hebben vandaag een 

heleboel breuken besproken. We hebben gesproken over vluchtelingen, armoede, 

natuurrampen en terrorisme, en we hebben ook veel mensen gezien die hard hebben gewerkt 

en die, geconfronteerd met enorme problemen, hun kleine maar belangrijke steentje hebben 

bijgedragen, zoals Chiara zei aan het begin van het focolarejournaal. 

Marco: Ja, Chiara sloot precies zo af: "Het belangrijkste is dat je niet stil blijft zitten en de 

weinige dagen die je hebt, voorbij laat gaan zonder iets voor je naasten te doen, zonder je goed 

voor te bereiden op het leven, dat je te wachten staat.” We groeten elkaar met dit motto: ieder 

van ons zijn steentje bijdragen. 

Ray: Ja, bedankt, we zien elkaar weer voor de volgende afspraak op 15 juni 2019 om 

20.00 uur Italiaanse tijd. Bedankt en tot ziens! 

Marco: Bedankt allemaal! 


