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FOCOLAREJOURNAAL 

Rocca di Papa, 8 JULI 2018 

Special-Genfest - vanuit Manilla 

 

VOORAF, LOGO EN INLEIDING 

Clara Ramirez: Een groet uit Manilla!  

Het Genfest is net afgelopen, het zijn werkelijk 3 prachtige dagen geweest!  

Dat wel, we hebben weinig geslapen, maar dat was het wel waard 

Romeo Vital (Romé): We zullen veel over het Genfest vertellen en ook enkele verhalen horen 

van buitengewone mensen die we hier in Manilla ontmoet hebben. 

Clara e Romeo: Dus… Het logo!! 

 

 

FOCOLAREJOURNAAL  - SPECIAL EDITION 

GENFEST – BEYOND ALL BORDERS 

Manilla, Filipijnen 2018 

 

Romeo Vital (Romé): Ciao allemaal en welkom in Manilla! Ciao Clara, Welkom! 

Clara Ramirez: Ciao Romé, bedankt! Het is voor het eerst dat ik in Manilla ben! 

Romé: Manilla is een grote stad met wel  13 miljoen inwoners. Als we die willen leren kennen, 

moeten we eerst in de Jeepney stappen.. Daar gaan we! 

 

Clara: Ik kom uit Los Angeles; en op het Genfest zullen we met 6.000 jongeren zijn vanuit heel 

de wereld!  Zoals jullie weten is de titel van het Genfest “Beyond all borders”, dat betekent: 

“over alle grenzen heen”. 

Romé: Zoals we allemaal weten ligt Manilla in Azië en Azië staat bekend als de plaats van de 

jongeren. Er leven hier in Azië dan ook 750 miljoen jongeren. 

 

Als ze honger hebben, kopen de mensen vaak iets op straat in een “carenderia”.  

Clara: Carenderia? 

Romé: Een “carenderia” is een klein restaurantje. Dit heet “adobo” het is kip gekookt in 

sojasaus. Je kunt proeven als je wilt. Smaakt het?  

Clara: Lekker!  

 

Romé: Hier zijn we in Manilla, zoals je kunt zien is er de oceaan. Dit is de Baai van Manilla. 

De Filipijnen bestaan uit meer dan zevenduizend eilanden.  
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Er worden hier 187 verschillende talen gesproken. Er zijn veel tegenstellingen in de bevolking. 

We hebben een gezegde in Tagalog, dat luidt: "Tulum tulum tajo", wat wil zeggen "Laten we 

elkaar helpen"! 

Clara: “Tulum tulum tajo”. Laten we elkaar helpen… het Genfest op te bouwen! 

 

ACHTER DE COULISSEN 

Sarah Finch, programmaleidster: De ervaringen komen van over de hele wereld, van alle 

continenten, want het thema van dit Genfest is 'Beyond all Borders', over alle grenzen heen en 

we ontdekken als eerste grenzen in onszelf, in onze beperkingen, maar om een verenigde 

wereld op te bouwen is het nodig over je eigen  grenzen heen te stappen, en ook over  de 

sociale grenzen, de politieke, dus er zijn ervaringen die over al deze kwesties gaan, verteld door 

middel van muziek, drama, dans of ook eenvoudigweg verteld. 

 

Marcelino Bautista, artistiek leider: In totaal waren we met 600 performers, overal vandaan. We 

hebben dit al een jaar lang voorbereid en een paar dagen geleden zijn we hier allemaal bij elkaar 

gekomen; het was schitterend. 

 

De thema's laten zien, wat hun grenzen zijn; hoe ze deze grenzen accepteren, hoe ze deze 

overwinnen en hoe ze dit licht van het overwinnen aan de anderen geven, om ook andere 

jongeren te kunnen inspireren hoe ze de grenzen van vandaag kunnen overwinnen. 

 

Victor Lahoz, coördinator logistiek: Net als in het gezin loopt niet altijd alles op rolletjes, maar 

Chiara heeft ons goed onderwezen. Ondanks dit alles kunnen we altijd opnieuw beginnen.  

 

Weet je, het Genfest is een groot werk, een samenwerking, want de jongeren willen laten zien 

dat een verenigde wereld mogelijk is. Achter de coulissen, kan ik zeggen, zijn we al getuigen 

geweest van deze verenigde wereld.  

 

BUKAS PALAD - MANILLA 

Clara: Buiten het  Genfest, willen we jullie ook over het leven  en de activiteiten van de 

Focolarebeweging in de Filipijnen vertellen.  We gaan met  Romeo naar het sociale centrum 

Bukas Palad. Bukas Palad betekent  met open handen. 

 

Glysheryl B. Magna-Ong: Ik herinner me de dag dat ik besefte hoe arm mijn familie was. Het was 

lunchtijd en mijn vriendinnetjes en klasgenoten hadden het over allerlei  apparaten die ze thuis 

hadden en ik dacht: “ wij hebben helemaal geen apparaten thuis.  Ik dacht ‘ik moet een smoes 

verzinnen om niet meer met hen op te trekken, om te voorkomen dat ze me iets vragen  en dat 

ik zou moeten liegen. 
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Gaudencia S. Buyog:  "Hoewel ik arm was, deed ik al het mogelijke om mijn dochter naar school 

te sturen. We aten alleen noedels, of soms gedroogde vis, een ei of wat groenten als we dat 

hadden. Ik deed veel water bij de noedels, zodat er genoeg was voor iedereen. Soms at ik zelf 

niets. Ik kan een dag zonder eten. Als moeder wil je niet dat je kind honger lijdt. 

 

Gly: ... Ik herinner me dat mijn familie de huur niet kon betalen en toen heeft de huiseigenaar 

de trap weggehaald. We woonden op de tweede verdieping. Ik herinner me dat ik op de spijkers 

liep en als een aapje naar beneden moest klimmen. Dat was denk ik het moeilijkste moment van 

ons leven in het gezin. 

Onze buurvrouw werkte bij Bukas Palad en ze klopte bij ons aan  om mijn moeder te vragen of ik 

mee kon doen aan het voedingsprogramma van Bukas Palad, omdat ze zag dat ik vrij dun was 

voor mijn leeftijd. Zo konden sponsors en  maatschappelijk werkers ons iets te eten geven.  

En een van de sponsors merkte op dat ik goede cijfers haalde en bood me aan om mijn studie  

te financieren. Ze bood me aan het schoolgeld te betalen en wat nieuw leermateriaal. Ook al 

was ze en beetje rijk, toch moest ze heel wat moeite doen om dat geld bij elkaar te krijgen, dus 

ik wilde haar goedheid voor mij echt beantwoorden door heel mijn deel  te doen. De beste 

leerling van de klas zijn. 

Ik ben nu een lerares. Ik geef les in de exacte vakken en als docent ben ik ook een coördinator 

van mijn vakgebied. 

 

Gaudencia "Arm zijn betekent niet dat je anderen niet kunt helpen. We konden geen geld 

geven, maar we vonden veel manieren om iets voor onze buren te kunnen betekenen. Dit is wat 

ik heb geleerd." 

 

Romé: Het leven van Glay en haar moeder veranderde dankzij hun ontmoeting met Bukas Palad. 

Sinds dit centrum in 1983 is begonnen, zijn 10.000 gezinnen geholpen, die tot de armsten in 

Manilla behoren. 70.000 kinderen hebben voedsel en gezondheidzorg ontvangen. Alles is 

begonnen met drie meisjes… 

 

Maria Cecilia M. Villaraza: We waren 19,18,17 jaar oud. We waren gewoon 

universiteitsstudenten. Op dat moment was er een grote kloof tussen rijken en armen. We 

waren gen  en probeerden te begrijpen wat onze mensen nodig hadden en we wilden onze tijd 

benutten om in die behoeften te voorzien. Ik herinner me dat mensen ons toen natuurlijk niet 

kenden en dat ze wat achterdochtig waren maar toen ze voelden dat we er alleen waren om ze 

te beminnen, reageerden zij op dezelfde manier.  

Rijken en armen die samenwerkten, zo is het begonnen.  
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AANKOMST VAN DE JONGEREN EN BEGIN VAN HET GENFEST 

Clara: bedankt! 

Karelle Bulan: Alsjeblieft! 

Clara: Maar jij spreekt Italiaans? 

Karelle: Ja. 

Clara: Wat voor werk doe je? 

Karelle: Ik sta hier bij het Info point. 

Clara: Heel goed, we hebben iemand nodig die ons kan helpen om wat interviews af te nemen. 

Kan je met ons meekomen? 

Karelle: Tuurlijk! 

Clara: Daar gaan we! Hoe heet je? 

Karelle: Karelle. 

Clara: Karelle, OK we gaan. 

 

Karelle: Waar kom je vandaan?   

Een jongen: Argentinië. 

Een meisje: Argentinië. 

Een jongen: Chili.  

Twee jongeren samen: Melbourne, Australië.  

Karelle: Mogen we jullie vlag zien? 

Waar kom je vandaan? 

Een jongen: Japan. 

Karelle: en dit is de vlag van?  

Een meisje: van Griekenland.  

Karelle: Waarom denk je dat de titel, over alle grenzen heen, zo belangrijk is, ook in de 

Filipijnen?  

Een jongen: Ik denk dat die belangrijk is, om dat die op iedereen van toepassing is, want het kan 

iets persoonlijks zijn, maar kan ook gezamenlijk beleefd worden onder een groep vrienden, in 

het gezin, in onze gemeenschap, onze beweging, onze godsdienst. 

Een meisje: Wij zijn met  60-70-mensen uit heel Oceanië, Futuna, Marian Island, New Zeeland, 

het is ongelofelijk!! 

Karelle: Een mooi Genfest! 

Een meisje: Ik denk dat het absoluut  iets fantastisch gaat worden. Bijna niemand van ons zou 

ooit naar dit deel van de wereld zijn gekomen. 

Karelle: Zijn jullie enthousiast over het Genfest?  

Groep: Ja! 

Karelle: Waar komen jullie vandaan?  

Een jongen: Uit het Heilig Land.   
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Karelle: Komen jullie allemaal vanuit dezelfde plaats?  

Een jongen: Nee, vanuit verschillende plaatsen. 

Een meisje: Palestina, Bethlehem. 

Een jongen: Heilig Land, Haifa.   

Karelle: En jullie?   

Groep: Filipijnen.   

Karelle: En jullie hebben al nieuwe vrienden ontmoet!  

Een meisje: Ik verwacht een hoop verassingen!   

Karelle: Bedankt! 

Een jongen: Het is een nieuwe wereld voor ons, een andere cultuur, we zijn blij dat we dit 

kunnen meemaken, deze mogelijkheid om mensen vanuit de hele wereld te ontmoeten… Ook 

het bijelkaar zijn en duizenden kilometers hierheen reizen. Het is echt een topervaring. 

Karelle: Mag ik even een vriendin groeten?  

 

Presentator: Welkom op het Genfest 2018 - Beyond all borders! Over all de grenzen heen! 

Presentatrice: Dat klinkt goed. Kan ik de mensen van Noord- Midden- en Zuid Amerika even 

horen? 

Presentator: Mijn mensen uit Afrika 

Presentator: En nu de stemmen uit het uit Azië, en het Midden-Oosten 

 

M. Martha Barreneche, Jongere voor een verenigde wereld: Voor ons is het Genfest een 

uitdrukking van hoop op een jonge manier. Het is het leven dat we al leiden als Jongeren voor 

een verenigde wereld en dat we dit jaar samenbrengen hier in Manilla. We brengen onze 

culturen door middel van liederen en dansen; we delen ook onze levensstijl. Al het negatieve 

dat we soms als jongeren ervaren, al het lijden dat we voelen en zien, het is niet dat we het niet 

leven. We zien het, maar nemen dit perspectief van hoop. We willen verder gaan. Dat is waar 

het in essentie om gaat: deze levensstijl delen en samen over alle grenzen heen gaan. 

 

Azeez Sadeq, Iraq/Francia: Voordat ik jullie mijn verhaal vertel, wil ik jullie een vraag stellen. 

Denk een ogenblik na, is het ooit in je gedachten opgekomen dat je in één ogenblik alles zou 

kunnen verliezen. Plotseling, onbezorgd, verlies je in één dag het huis waarin je bent 

opgegroeid, je beste vrienden, je familie, je dromen…   (…) 

Romé: Toen hij 18 was, arriveerde een groep terroristen in het dorp van Azeez, in Irak. Hij en 

zijn familie, samen met vele anderen, werden gedwongen te vluchten en alles wat ze hadden 

achter te laten. Tegenwoordig wonen Azeez en zijn ouders in Frankrijk. 

Azeez: (…) Het is voor mij geen lijden. Het heeft mijn leven veranderd, dus ik ben blij deel uit te 

maken van deze ervaring. God is hier en zei me: geef niet op. Ik ben met je. Dus ik gaf het niet 

op, en vandaag sta ik hier. Ik heb mezelf aan Hem toevertrouwd en heb besloten het huidig 
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ogenblik voor Hem te leven. Als het mij lukt om te glimlachen dan kan ik een verandering 

teweeg brengen, ondanks alles wat me overkomen is.  (…) 

  

Lied: Land van vrede, ons gemeenschappelijk grondgebied – Gen Verde 

 

ERVARING VAN PANCHO A. 

Clara: Ik rijdt nu richting Muntinlupa een stad net ten zuiden van Manilla. Hier bevindt zich de 

gevangenis Bilibid, de grootste in de Filipijnen met maximale beveiliging en meer dan 30.000 

gevangenen. Hier ontmoet ik Pancio: 24 jaar geleden was hij een van hen... 

Pancho A.: In de gevangenis kunnen twee dingen gebeuren: of je wordt slechter dan voorheen, 

of je wordt een nieuwe persoon. 

 

Ik was geen goede zoon.  

Ik gebruikte het geld dat mijn ouders me gaven, om te gaan drinken met mijn vrienden en soms 

voor drugs.  

In die tijd kenden we geen marihuana, cocaïne en shabu, we gebruikten Corex D daar wordt je 

ook high van.  

Dat gevoel heeft me ertoe gebracht verkeerde dingen te doen ... Totdat ik vanwege een moord 

in  de gevangenis kwam. 

Clara: Pancho neemt me mee naar de kaarsenfabriek waar hij is gaan werken onmiddellijk nadat 

hij uit de gevangenis kwam. In de jaren, achter de tralies, heeft hij een dieptepunt bereikt ... 

Pancho Het was een vernederende situatie. Op een ochtend gaf de Hoofdbewaker ons bevel om 

water te gaan halen. Toen we de volle emmers terugbrachten, schopte hij ze allemaal omver. 

 "Wow! - zei  ik tegen mezelf - is dit het leven in de gevangenis? "Ik voelde dat ik geen waarde 

meer had. 

Het enige dat me een beetje vrede gaf, was naar de kerk te  gaan. Daar heb ik de Focolare-

beweging leren kennen.  

Er waren veel vrijwilligers die naar de gevangenis kwamen en het evangelie met ons lazen, het 

woord van leven. 

Ik herinner me dat een priester me eens zei dat God van ons houdt, maar eerst moest ik mezelf 

vergeven. Hoe kon ik dat doen? Langzaam aan realiseerde ik dat als God van me houdt, dat ik 

mezelf moest vergeven. 

Na vier jaar en zes maanden verliet ik de gevangenis.  

Als God me niet had verlaten toen ik in de gevangenis zat, zou hij me nu zeker niet verlaten. En 

zo heb ik het overleefd. 

Clara: Pancio werkte als arbeider, daarna werd hij aangesteld als supervisor. En toen de fabriek 

een coöperatie werd, bereikte hij een onverwacht doel .... 

Pancho: ik werd algemeen directeur. Wow! Een ex- gevangene met een eigen bedrijf! 
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Mijn droom is om een bedrijf te hebben dat ex-gedetineerden kan helpen. Na de ervaring die ik 

zelf heb meegemaakt. Dit is het probleem van velen: het is heel moeilijk om werk te vinden. 

Toen ik vrij kwam, had ik niets, maar ik had een paar vrienden die me hielpen om verder te gaan 

in het leven. 

Niet alles waar je om bidt en om vraagt, zal je worden gegeven. Je moet hard werken en op God 

vertrouwen. 

Maar er is altijd hoop, er is altijd hoop ... 

 

Lied: So the world may know – Zodat de wereld kan weten -Embo Rodriguez 

 

EXPLO 

Clara: Hier in het World Trade Center is er ook een andere ervaring die je jongeren op kunnen 

doen de EXPLO.  

Erika Ivacson, verzorgster van de expositie “EXPLO”: De EXPLO is niet alleen een expositie, het is 

meer  een grote exploratie  een interactieve reis multimedia, die vertrekt vanuit de enkeling met 

zijn ervaring, naar een dimensie van broederschap. 

Clara: Die vertelt dus de geschiedenis van de mensheid, maar vanuit een ander gezichtspunt: 

niet vanuit de oorlogen en veroveringen, maar vanuit de stappen naar vrede  en vriendschap 

tussen volkeren en culturen. 

 

ERVARING VAN CYNTHIA FUNK (LOLI) – UNIVERSITEIT DE LA SALLE 

Romé: Zoals jullie kunnen zien zijn we hier in het Centrum van Manilla, een grote stad, waar 

wolkenkrabbers te zien zijn en tegelijkertijd krotten. Denk je in, in de huizen van de armen is er 

geen water en zelfs geen elektriciteit er is geen riolering, de afwatering is direct in de rivieren 

van de stad, we zijn Cyntia Fung gaan opzoeken, ook zij was een Gen, nu onderwijst ze 

architectuur op een College  van St. Beneun. 

 

Maria Cynthia Y. Funk, decano associato di architettura, Università De La salle: Chiara riep ons 

en de andere gen - ik heb nog steeds haar woorden in mijn hart en geest. Ze zei me "om te 

sterven voor mijn eigen mensen " 

De problemen in Manilla, zijn het gevolg van de lucht- en watervervuiling , een slecht beheer 

van afval en mensen die zich niet voor het probleem interesseren. En ik denk dat als we nu niet 

reageren, het zo zal blijven. 

Als school wilden we er iets aan doen. Met de studenten hebben we geprobeerd te begrijpen 

hoe de situatie was, en daar hebben ze prachtig op gereageerd. 

Clara: Zo begonnen mevrouw Funk en haar studenten het project: “De waterwegen” om de 

rivier Pasiq te reinigen en de leefsituatie van de mensen die langs de rivier wonen te 

verbeteren..  



CCH-00-20180708-CH2412Mit – p.8 di 11 

 

 

Ryan Chai Cabañez, architectuurstudent: Afgelopen jaar hebben we het idee ontwikkeld om de 

waterwegen te reinigen met Jumbo-technologie waardoor afval kan worden verzameld en 

tegelijkertijd gegevens kunnen worden geregistreerd; dus we weten in welke delen van de stad 

de meeste afval zit. 

Clara: Maar het project is niet alleen dit: het streeft naar een duurzamere oplossing door ook de 

mensen die daar wonen erbij te betrekken. 

Loli: De School voor Kunst en Ontwerp heeft contact met 27 "barangays". Een "barangay" 

bestaat uit een aantal huishoudens, ongeveer 600, en zo’n  huishouden bestaat dan 

bijvoorbeeld  uit een familie van ongeveer 7 tot 10 personen. 

Reynaldo Habay Habay, kapitein van het district barangay 5, 732 Dit komt allemaal van de 

andere barangays. Een deel van dit afval komt van hen omdat de stroom het meeneemt in onze 

richting en hier stapelt het zich allemaal op. " 

Loli : ... We moeten op zo’n manier met de mensen spreken dat we ze niet helpen, maar als we 

met hen praten, zeggen we: "We werken samen als partners".. 

Reynaldo: "Wat ze zeiden, is dat we moeten samenwerken omdat ze het alleen niet kunnen. 

"Wij die hier  leven langs de waterwegen, het is nodig dat we samenwerken." 

Ryan: Toen Mevrouw Fung me dit voorstelde, was ik erg enthousiast, het is niet alleen de 

waterwegen reinigen, het is vooral gemeenschap opbouwen 

 

ASIAN NIGHT – AZIATISCHE NACHT 

Marcelino Bautista, artistiek leider: Asian night is het welkom van de jonge Aziaten voor de 

internationale jongeren die aanwezig zullen zijn, vooral de jonge Filipijnen, die er trots op zijn 

om voor het eerst  hier het Genfest te hebben. 

(Muziek en liederen uit: India – Korea – Filipijnen – Pakistan – Indonesia – Taiwan en het Grote 

China – Maleisië – Filippine) 

 

HANDS FOR HUMANITY  

Romè: Vandaag verplaatst het Genfest zich naar de straten van Manilla. Vanmorgen hebben de 

jongeren deelgenomen aan 110 forums over heel verschillende onderwerpen: pesten, sociale 

media, milieu, over het omgaan met relaties,  persoonlijk of op het werk. 

Clara: Dit moment wordt Hands for humanity genoemd, handen voor de stad. Een deel van de  

jongeren hebben gekozen tussen activiteiten van solidariteit, gastvrijheid,   

Anderen hebben het strand van Manilla schoongemaakt. 

Hier zijn we bijvoorbeeld in de boeddhistische tempel waar ze deelnemen aan een moment van 

interreligieuze uitwisseling. 

 

PALAWAN – TAVOLA CALDA “KA INATO” 

Erik: Het leven is veel mooier als het ongerept is. 
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Onze stranden zijn prachtig; we zijn overal omringd door schoonheid. 

Ik besloot om dit eethuis “Ka Inato” te openen toen ik zag hoe mensen met een beperking  

op het platteland leven. Toen ik hoorde hoeveel mensen gehoorproblemen hebben wilde ik iets 

doen en zei: “ik zal iets doen om jullie aan werk te helpen.” 

We doen een gehoortest. 

Maar ik wilde ze nog meer helpen omdat ik zie dat ze een groot potentieel hebben en je kunt 

aan hun ogen zien dat ze ook anderen willen helpen. 

Mijn besluit dove en slechthorenden te helpen helpt hen meer zelfvertrouwen te hebben 

En nu kunnen ze  hun eigen familie helpen. 

  

Sheryll (in gebarentaal): Hallo allemaal, ik ben SHERYLL RIVERA.  

Vaak  hebben wij doven zelfmedelijden, omdat we niet geaccepteerd worden. 

We zijn God heel dankbaar omdat we hier geaccepteerd worden. Het is de eerste plaats waar 

we als werknemers zijn aangenomen. We zijn Meneer Erik dankbaar voor dit voorrecht. 

 

Erik: Sheryll was onze eerste vrouwelijke medewerker. 

Ze is echt een goed persoon, talentvol,  

ze leert graag en toont  initiatief. 

Je kunt haar alles vragen en zij doet het, en heel  goed. 

 

Sheryll (in gebarentaal): Voorheen had mijn familie moeilijkheden om voldoende geld te 

verdienen. Nu ik hier werk, kan ik ook bijdragen. Ik herinner me dat ik ‘s nachts ik huilde en bad 

voor de dove mensen omdat we geen werk konden vinden. 

Ik wil dat iedereen gelukkig is in het leven.  

Verspil geen tijd. Denk eraan dat  je familie hard voor je heeft gewerkt. Ik weet dat werken niet 

gemakkelijk is, maar accepteer dat en ga verder. 

 

Erik: Ik zie Chiara als een van mijn spirituele adviseurs. Het leek alsof ze  in mijn hart zei:  

 “het enige wat je hoeft te doen is vandaag jouw liefde te delen."  

Het is niet iets dat je koopt, het is een geschenk van God dat je elke dag gebruikt. 

 

Sheryll: Aan mensen met een beperking zoals ik zeg ik: “Laten we blijven bidden voor de 

horenden, zodat ze hun hart kunnen openen voor mensen zoals wij. 

 

Erik: We beseffen dat we iemand nieuwe hoop kunnen geven. 

  

Sheryll: "Omdat ik slechthorend ben is mijn leven niet gemakkelijk. Maar ik gebruik mijn andere 

zintuigen en doe mijn best om me aan te passen aan de wereld. "  
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ICT - GENFEST SOCIAL MEDIA TEAM 

Pao Pagan, ICTEAM – Social Media: ICT staat voor International Communications Team. Wat we 

hier doen is - we produceren video's en creatief materiaal zoals sociale kaarten, voor 

verschillende platforms om het Genfest te communiceren. Iets heel uniek aan ons team is dat 

we van verschillende landen zijn , verschillende achtergronden, maar we werken allemaal in één 

team en we proberen allemaal de beste producten te maken om dit Genfest overal te 

verspreiden. 

 

ESPERIENZA DI JEAN-PAUL 

Jean Paul Muhanuzi, Burundi: Toen ik wakker werd, realiseerde ik me dat ik mijn lichaam vanaf 

mijn borst tot aan mijn benen niet meer kon bewegen.  

Clara: Egide komt uit Rwanda, Jean Paul uit Burundi. Ze ontmoetten elkaar in een dramatische 

omstandigheid. Op een bushalte werd Jean Paul aangevallen en bijna dood geslagen. Egide 

redde hem, bracht hem naar het ziekenhuis en hielp hem maandenlang. 

Egide: Ik besloot om mijn baan op te geven en Jean Paul fulltime te helpen 

Clara: Het leek erop dat Jean Paul niet meer zou kunnen lopen ... 

Maar ook dankzij de hulp van de jongeren voor een verenigde wereld is het hem gelukt ... 

Jean Paul: En uiteindelijk gebeurde het wonder! Ik begon met twee krukken te lopen. En na een 

jaar kon ik met slechts één kruk lopen. 

Jean Paul: Egide was Rwandees, dus het feit dat hij mij geholpen heeft, en dit allemaal voor mij 

deed, was niet vanzelfsprekend. 

 

Ik dank God. Hij heeft me sterk gemaakt en gaf me de moed om niet te stoppen. Ik heb ook 

degenen die me in elkaar sloegen, kunnen vergeven. 

 

Jezus aan het kruis heeft gezegd om te vergeven omdat ze niet weten wat ze doen. In de 

Focolarebeweging leren ze ons om iedereen lief te hebben, ook onze vijanden, maar als ik niet 

vergeef, ben ik net als de anderen. Soms groet ik mijn vijand. Zo heb ik de moed gevonden om 

hem te vergeven. 

 

Lied: Nos Couleurs et nos saveurs – Onze kleuren en onze smaken – Gen Fuoco 

 

 

GROET VAN EMMAUS EN AFSLUITING 

Maria Voce, Presidente van de Focolarebeweging: (…) Chiara heeft jullie het voorstel gedaan om 

mensen van eenheid te zijn, die in staat zijn om de rijkdom die kenmerkend is voor elke cultuur 

in hun hart te dragen en aan anderen door te geven: om wereldmensen te zijn. (…) 
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We weten dat het topje van een ijsberg rust op een brede basis onder water: zo rust ook de 

broederschap op dagelijkse gebaren en handelingen die uit ons hart komen. We zijn ervan 

overtuigd dat ons hart het krachtigste middel is om de wereld te vernieuwen. 

Zolang ons hart klopt kunnen we liefhebben, kunnen we opnieuw beginnen, kunnen we delen. 

Universele broederschap begint in mìjn - in òns hart. 

Het is de fascinerende uitdaging die we samen willen oppakken, zodat de droom van een 

verenigde wereld werkelijkheid wordt. 

Thank you very much en… houdt de moed er in!  

 

Clara: We hebben zojuist geluisterd naar Emmaus en het Genfest loopt ten einde. Romè, hoe is 

het gegaan? 

Romé: Weet je Clara, hier in Azië zeggen we: " “You don’t analyze the rhythm, you go with the 

beat, Je analyseert het ritme niet, je gaat op het ritme mee”. 

Dit is wat hier gebeurde op het Genfest, de jongeren zijn op het 'ritme' van Azië meegegaan 

Voor ons Filippino's was het echt een grote eer om het Genfest hier te hebben en de boodschap 

van eenheid die Chiara ons gegeven heeft is een geschenk dat we nu op onze beurt aan de 

wereld kunnen geven! 

 

Clara: Zo sluiten we deze speciale uitzending van het focolarejournaal af, bedankt aan iedereen 

die ons gevolgd heeft!  

Clara e Romé: Ciao allemaal vanuit Manilla! 
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