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FOCOLAREJOURNAAL 

Rocca di Papa, 15/06/2019 

VREDE TOT STAND BRENGEN 
 
 
 

1. Opening en groeten;  
2. Rechtstreekse verbinding met de VS - Mariapoli Luminosa (New York);  
3. Chiara Lubich: Vrede tot stand brengen;  
4. Libanon – een land, een mozaïek;  
5. Libanon - IRAP: de school een thuis;  

6. Reis in Syrië - Damascus;  
7. Reis in Syrië - Homs;  
8. Reis in Syrië - Aleppo;  
9. In dialoog met Maria Voce (Emmaus);  
10. Afsluiting. 
 
 
1. Opening en groeten)  
 
Jean Paul: Welkom iedereen bij dit focolarejournaal.. 
Groeten aan allen die hier in de zaal zitten en ook aan jullie die in heel de wereld met ons 
verbonden zijn!  

Ciao Stefania  
 
Stefania: Jean Paul, Ciao! 
De beelden waarmee we dit focolarejournaal openden verwijzen hoofdzakelijk naar de 
reis die Emmaüs en Jesús kort geleden hebben gemaakt naar Libanon en Syrië. Berichten 

over deze reis kunnen jullie vinden op de website focolare.org. Het focolarejournaal van 
vandaag is een "SPECIAL" gewijd aan deze landen, we vertellen de verhalen van de 
mensen van onze  gemeenschap daar. 
 
2. Rechtstreekse verbinding met de VS - Mariapoli Luminosa (New York)  
 

Jean Paul: Maar voordat we naar het Midden-Oosten reizen, gaan we eerst naar New 

York, naar de Mariapolis Luminosa... 
 
Jean Paul: Veel jongeren uit Canada, Mexico en de Verenigde Staten brengen daar een 
week samen door,  the United World Week. Dit jaar hebben wij, Focolare-jongeren als 
motto voor onze projecten gekozen: "No One In Need". Niemand in nood. Cristina is met 
ons verbonden, ciao Cristina!...  Wat hebben jullie deze week zoal gedaan? 
 
Cristina spreekt in het engels 
 
Jean Paul: Ik vertaal: deze week hebben jullie dus de gebieden van de economie en werk 
behandeld met workshops en rondetafelgesprekken. Ondernemers van de economie van 
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de gemeenschap hebben nieuwe perspectieven geboden die de mens centraal stellen. Er 

is ook een panel geweest in New York over klimaatverandering. De uitnodiging is: Zelf 
beginnen in ons dagelijks leven om uiteindelijk ook invloed uit te oefenen op  politieke 
leiders. 
Ik weet dat het vandaag de laatste dag van dit evenement is. Wat zijn jullie verdere 
plannen? 
 
Cristina spreekt in het engels 
 
Jean Paul, vertaling: Okay, ik begrijp dat we nu aan een nieuw pad voor vrede beginnen. 
We zullen het doen met de nadruk op mensenrechten, rechtvaardigheid, de cultuur van 
legaliteit. Vorming en concrete acties zullen samengaan.   
Ik vertaal ook jullie groeten aan de gemeenschappen in Libanon en Syrië, die ons volgen. 

Bedankt Christina we zijn met jullie… 
Stefania, ik weet dat je een journaliste bent, maar meer dan dat weet ik niet. 
 
Stefania: klopt, we hebben onszelf niet eens voorgesteld! Ja ik ben journaliste. 
Sinds een jaar werk ik op het communicatiebureau van de Focolarebeweging en ik maak 
ook deel uit van de redactie van het focolarejournaal. En jij, Jean Paul, bent ingenieur...  
 
Jean Paul: Ik ben ingenieur, ik ben 27 jaar oud, ik kom uit Libanon, ik ben een Gen, een 
jongere van de Focolarebeweging en ik woon in Italië. Ik werk nu, nadat ik mijn studie hier 
heb afgerond. Ik ben erg blij dat ik hier ben voor deze special van het focolarejournaal die 
ook over mijn land gaat! 
 

3. Chiara Lubich: Vrede tot stand brengen                   

 
Stefania: Het land van de ceders. Het is echt een prachtig land, ik kom net terug uit 
Libanon en ik kan zeggen dat het waar is!  
Nu beginnen we, met Chiara, die ons over vrede zal spreken. Het is 1999: de wereld had 

toen, net als nu, moeite om wegen naar vrede te vinden.  
In dat jaar probeerden de Balkanlanden uit een vreselijke oorlog te komen die twintig jaar 
geduurd had. Chiara was in Amman, Jordanië, op de wereldconferentie van religies voor 
vrede.  
 
Chiara Lubich: 1 
[…]Een andere stap in de kunst van het liefhebben is misschien wel de meest uitdagende van 

allemaal, die de authenticiteit van de liefde, haar zuiverheid en dus haar werkelijke vermogen om 

vrede tot stand te brengen op de proef stelt. Het gaat om het ‘als eerste liefhebben’, dat wil 

zeggen niet wachten tot de ander de eerste stap zet, maar zelf in beweging komen en het 

initiatief nemen. Deze manier van liefhebben vraagt heel wat van ons, maar als we willen 

liefhebben zoals God liefheeft en we het vermogen tot liefhebben dat God in ons hart gelegd 

heeft willen ontwikkelen, dan moeten we doen wat Hij heeft gedaan. Hij heeft niet gewacht tot 

Hij door ons bemind werd, Hij heeft ons altijd en op duizend manieren laten zien dat Hij ons als 

eerste liefheeft, wat ons antwoord ook is […]  

                                                 
1 Tratto dal discorso di Chiara Lubich ad Amman, il 29 novembre 1999. alla VII Assemblea della Conferenza 
Mondiale delle Religioni per la Pace: "Una spiritualità per un vivere insieme"  
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Zeker, voor iedereen die in deze tijd de bergen van haat en geweld wil verzetten is de taak zwaar, 

maar - en dit is belangrijk - wat voor miljoenen afzonderlijke en onderling verdeelde mensen 

onmogelijk is, lijkt mogelijk te worden voor mensen die de wederzijdse liefde, het wederzijdse 

begrip en de eenheid tot de essentiële drijfveer van hun leven hebben gemaakt. 

En dat alles heeft een oorzaak, een geheime sleutel en een naam. Als we als mensen van de 

meest uiteenlopende religies onderling met elkaar in dialoog gaan, als we ons openstellen voor 

elkaar in een dialoog van menselijke welwillendheid, wederzijdse waardering en respect, dan 

stellen we ons ook open voor God en “zorgen we ervoor - dit zijn woorden van Johannes Paulus II 

- dat God in ons midden aanwezig is.”2 Dit is de grote vrucht van onze wederzijdse liefde en de 

geheime kracht, die onze inspanningen voor de vrede vitaliteit geeft en laat slagen. […]  

Deze wederzijdse liefde, deze eenheid die zoveel vreugde geeft aan wie die in praktijk brengt, 

vereist inzet, dagelijkse training, opoffering. En hier verschijnt in het christelijk taalgebruik, helder 

en dramatisch, een woord dat de wereld niet wil horen, omdat het als dwaasheid, absurditeit, 

onzin wordt beschouwd, het woord ‘kruis’. 

Er komt niets goeds, nuttigs en vruchtbaars in de wereld tot stand, zonder inspanning en lijden te 

kennen en te accepteren, in één woord: zonder het kruis. 

Je inzetten om in vrede te leven en vrede te brengen is geen grapje! Daar is moed voor nodig, we 

moeten weten te lijden. 

 

[…]. Er is nog een laatste punt, wat ik wil noemen, dat ons leert hoe je de ware liefde voor de 

ander in praktijk kunt brengen. Het is een eenvoudige formule, die uit slechts drie woorden 

bestaat ‘je één maken’. ‘Je één maken met de ander’ betekent je de lasten, de gedachten, het 

lijden en de vreugde van de ander eigen maken. […] 

Maar dit ‘de ander leven’ omvat alle aspecten van het leven en is de hoogste uitdrukking van de 

liefde, want door zó te leven:  

ben je gestorven aan jezelf, aan je eigen ik en aan elke gehechtheid;  

kun je dat ‘niets zijn’ van jezelf verwezenlijken, waarnaar de grote spiritualiteiten streven;  

kun je die ‘leegte van liefde’ bereiken, die er is, wanneer je open staat voor de ander,  

omdat je de ander de ruimte laat, zodat hij altijd een plaats kan vinden in je hart;  

omdat het betekent een houding aan te nemen om van iedereen te willen leren, want we hebben 

werkelijk te leren. 

 Het is duidelijk, dat dit alles niet alleen vriendelijkheid is, begrip, een techniek voor 

menselijke relaties, een tactiek om consensus te bereiken, om je eigen ideeën te verkopen. 

 Liefde heeft maar één doel: je volledig en zonder enige interesse te geven.  

 

Stefania:  Je inzetten om in vrede te leven en vrede te brengen is geen grapje! Daar is moed voor 

nodig, we moeten weten te lijden. 

Ik denk dat juist in de woorden van Chiara de diepe betekenis ligt van wat we hebben ervaren 

gedurende de reis in Libanon en Syrië. Alles wat we beleefd en gezien hebben.  

Eind mei vertrokken we met z’n vijven: in Libanon waren we met Kim Rowley, die nu in de regie zit, 

Kim ciao, een groet, we zien haar op de video. En met  Lorenzo Giovanetti de cameraman hier 

links. In Syrië waren we met Egilde Verì, een journaliste, en Marco Tursi, een filmmaker. Ciao 

Egilde, Ciao Marco. 

                                                 
2 Johannes Paulus II in Madras, Il dialogo interreligioso nel magistero pontificio, Vaticaanse uitgeverij, p. 

385. 
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Ik denk dat ik uit naam van ieder van ons kan spreken als ik zeg, dat we nooit de kracht zullen 

vergeten van de mensen die we hebben leren kennen, de kracht om te leven, te strijden, een 

toekomst op te bouwen, ondanks alles wat ze hebben meegemaakt. 

Op deze kaart zien jullie de etappes van onze reis: we zijn aangekomen in Beiroet, in Libanon, 

vandaar zijn we naar Damascus gegaan, en vervolgens naar Homs en als laatste naar Aleppo.  

Deze reis was onmogelijk geweest zonder  de voortdurende hulp van de mensen  ter plaatse die 

ons begeleid hebben en samen met ons dit focolarejournaal hebben opgebouwd. Samen met hen 

hebben we ervoor gekozen om in Libanon een stem te geven aan de vele mensen die in een zeer 

complexe context een geest van eenheid brengen, en in Syrië aan degenen die met moed en hoop 

acht lange jaren oorlog hebben doorgemaakt. Velen van hen, zoals we zullen zien, zijn bezig met 

de wederopbouw van hun huizen, het herstellen van de waardigheid van de meest kwetsbare 

mensen, zoals kinderen en zieken, de vele werklozen, mede dankzij de projecten van AMU (Aktie 

voor een verenigde wereld) en AFN die daar al jaren actief zijn. 

 

4. Libanon – een land, een mozaïek     
 
Stefania: Dus laten we onze reis beginnen en het "Land van de Ceders" leren kennen. 
 
Uit de zuiverheid van de sneeuw in onze bergen.... 
Uit de wierook van onze eeuwige ceders.... 
Is een onvergelijkbare geest van vrede geboren. 
Oorlog is niet de vrucht van mijn wil. 
Mijn wil is liefde. 
Mijn wil is vrede. 
 

Spreker: 
De verzen van Naji Karam, een Libanese archeoloog, drukken de diepste essentie van het 
"Land van de ceders" uit. Hij vertelt ons erover temidden van de ruïnes van Jbeil, het oude 
Byblos, dat al meer dan 7000 jaar onafgebroken bewoond is. 
 

Naji Karam, archeoloog: 
De naam "Libanon" komt  van  wit, zeggen ze, vanwege de witte bergen. 
De oudste tekst waarin de naam "Libanon" is geschreven is ongeveer 4000 jaar oud, en in 
de Bijbel komt het precies 72 keer  voor. 
Het Libanese volk - het is duidelijk in de oude mythologie - is een vreedzaam volk. Het 
woord "liefde" bestaat al sinds de tijd van de Feniciërs. Dit is belangrijk omdat het de 
Libanezen in staat heeft gesteld met iedereen een dialoog aan te gaan. 

 
Spreker: Dit kleine land is uniek in het Midden-Oosten: het verbindt 3 continenten en de 
bevolking is multi-etnisch, multireligieus en multicultureel. 
 
Janine Jalkh, journalist, L'Orient Le Jour: In het leven van alledag leven de Libanezen heel 
goed samen. 
Het probleem begint zodra de politiek in het spel komt en deze verschillen misbruikt, om 
de persoonlijke belangen van verschillende politieke leiders te verdedigen. Helaas hebben 
we dat  gezien met deze oorlog. 
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Spreker: Van 1975 tot 1990 woedde er een  burgeroorlog die het land verwoestte met 

aanslagen, terrorisme en bloedbaden. Deze oorlog heeft meer dan 150.000 doden en bijna 
een miljoen ontheemden geëist. Het heeft een lang bloedspoor achtergelaten, dat 
iedereen heeft getroffen en de relaties tussen de verschillende Libanese gemeenschappen 
heeft verscheurd, vooral tussen moslims en christenen. 
 
Janine Jalkh, journalist L'Orient Le Jour  (voor Beit Beirut, het "Gele Huis"): Hier zijn we op 
het Sodeco-plein  waar ook de demarcatielijn of groene lijn loopt die het land in tweeën 
verdeelde tijdens de Libanese burgeroorlog. De christelijke zone begon van daaruit en aan 
de andere kant was er de overwegend islamitische zone en langs deze demarcatielijn staat 
dit gebouw, het gele huis, dat is gerestaureerd, omdat het een symbool wil zijn, een 
herinnering aan de burgeroorlog. 
Een symbool voor de toekomst en voor de nieuwe generaties die de oorlog niet hebben 

meegemaakt. 
 
Spreker: De Libanezen zijn een jong volk: 47 procent is jonger dan 24 jaar en het 
percentage afgestudeerden is hoog, maar door de ernstige economische crisis die het land 
al jaren treft, is de helft gedwongen werk te zoeken in het buitenland, in de Golfstaten of 
in het Westen. 
 
Jad Aoun, architect: Ik zit nu met een probleem waar veel jongeren mee zitten, ik kan geen 
werk vinden. Ik ben uit Libanon vertrokken en heb wat kunnen werken, maar ik moest 
terugkomen en nu ben ik opnieuw op zoek naar een baan. Ik heb nog steeds hoop die hier, 
in mijn land, te vinden, maar die hoop slinkt.  
 

Youmna Bouzamel, student Politieke Wetenschappen : Ik werk samen met een voormalig 
parlementslid die zich verzet tegen de corruptie, ik help hem en dat geeft me hoop, want 
ik zie dat er hoop is, dat er mensen zijn die zich inzetten in de strijd tegen corruptie.   
 
Spreker: Libanon is een smeltkroes: achttien geloofsgemeenschappen leven samen en zelfs 

politieke functies zijn gelijkelijk verdeeld met respect voor etnische groepen, culturen en 
geloofsovertuigingen. Dit evenwicht wordt steeds moeilijker te handhaven, aangezien de 
helft van de meer dan 6 miljoen inwoners Palestijnse en Syrische vluchtelingen zijn. 
Libanon is dan ook gemiddeld,  per persoon, het land met het hoogste aantal immigranten 
ter wereld.  
Bovendien is het oude vooroordeel van de religieuze confrontatie nog steeds aanwezig, 
ondanks de vele inspanningen en het bloedvergieten. Maar er zijn mensen die getuigen 

van een andere visie, zoals Dr. Ibrahim Chamseddine, politicus, deskundige en een 
gematigd sjiitische moslim.  
 
Ibrahim Chamseddine, oprichter, Imam Shamsuddin Stichting voor Dialoog: Tussen 
moslims en christenen als zodanig is er geen religieus conflict . Maar angst is een industrie 
geworden in Libanon. 
Omdat politici sluw en hypocriet zijn, gebruiken ze welk middel dan ook om mensen te 
verdelen. Ze zeggen tegen de christen: "Wees voorzichtig"; en tegen de moslim: "Wees 
voorzichtig". En als dat nog niet genoeg is, zeggen ze tegen de moslim: "Jij bent 
soennitisch, wees voorzichtig", en tegen de andere: "Jij bent sjiietisch, wees voorzichtig!". 
Het bekende gezegde luidt: "verdeel en heers". 
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Als verschillende mensen uit hetzelfde land elkaar beschermen en voor elkaar zorgen, dan 

wordt er één enkele maatschappij en één enkele staat opgebouwd, en worden ze van 
nature weer Libanees.  
 
Bisschop Joseph Naffah, Maronitische bisschop: Laten we niet vergeten dat de wereld een 
klein dorp is geworden. Er is geen enkele louter christelijke, islamitische of boeddhistische 
plaats meer. We zijn onderling met elkaar verbonden, althans wanneer we reizen of via 
internet. Daarom kijkt de hele wereld naar Libanon, omdat het een laboratorium is dat 
ons zoveel leert en ons helpt om een nieuwe wereld op te bouwen.  
Hier zijn we in het dal van Kannubin , het dal van de heiligen of ook het heilige dal 
genoemd. Het is het hart van ons christelijk geloof, want toen er vervolgingen waren 
tussen de 16e en 19e eeuw, hebben de christenen zich in de grotten kunnen verbergen om 
hun geloof, de vrijheid en de waardigheid te behouden. 

Ik ben in het vicariaat van Besharre en dat van Zgorta. Helaas is er tijdens de oorlog 
tussen hen bloed vergoten. Daarom heeft de patriarch besloten om mij tot bisschop te 
benoemen voor beide plaatsen. Ik ben blij om een teken van eenheid te zijn, hier in het 
hart van de maronitisch christenen. 
 
Spreker: En de eenheid is ongetwijfeld datgene wat het meest nodig is in dit land waar 50 
jaar geleden de Focolare aankwam onder andere via Aletta Salizzoni, een van de eerste 
vriendinnen van Chiara Lubich, en Guido Brini. En met de warmte en familiegeest die het 
Libanese volk kenmerkt, zijn  onmiddellijk de eerste gemeenschappen ontstaan. Daisy en 
Samir wonen in Beiroet, ze hebben drie kinderen en zeven kleinkinderen. Zij hebben de 
Beweging begin jaren zeventig leren kennen. 
 

Daisy Najm: We volgden Chiara in alles wat ze ons gaf. Het was de Heilige Geest die ons 
aanvuurde. "Yallah", "Ga door!". 
Een van de sterkste keuzes die we in ons leven hebben gemaakt, was onze reis naar de 
Verenigde Staten. Het was 1989, de oorlog was heel hevig en er waren geen scholen, geen 
universiteiten en geen werk meer.  

We zijn daar twee jaar gebleven.  
Er waren momenten waarin we niet zagen wat de wil van God was. 
Het was echt een heel sterk moment. En dan de grote keuze om terug te keren naar 
Libanon, net toen we ons daar begonnen te settelen.  We voelden dat Libanon ons nodig 
had.  
 
Samir Najm: Weet je, een Libanees is in de politiek geboren, hij is gevormd in de politiek, 

dus zijn we allemaal politici. Toen Chiara ons vroeg om de politiek in te gaan, hebben we 
politici gezocht die het Ideaal (van eenheid) kenden en zo hadden we op een gegeven 
moment dertien politici, die nu werkzaam zijn  in gemeentes en  in vakbonden. Nu zijn er 
veel mensen bij de politiek betrokken. 
 
Samir Najm: Het mooiste van Libanon is de familie. 
 
Daisy Najm: Alles berust op de  familie.  (Hier zijn de traditionele Libanese gerechten ) 
Daar is de liefde die overal moet zijn. Het is de familie, het is de mensheid.... 
 
Stefania: Jean Paul, ik denk dat je meer dan één persoon in deze beelden hebt herkend.!   
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Jean Paul: Ja, dat kan ik wel zeggen, ik ben die zoon die niet op de foto’s stond bij dat 
laatste gezin. 
 
Stefania: Ja want jij was in Italië toen wij daar waren.  
Jij zei me kort geleden dat je een bijdrage wilt leveren aan je land.  Wat houdt dat in? 
 
Jean Paul: Het is waar dat ik nu hier ben. Ik heb in Libanon gestudeerd en ik werk nu in 
Rome. Ik ben een van de miljoenen Libanezen die in het buitenland wonen. Er zijn meer 
Libanezen die buiten Libanon wonen dan in Libanon zelf? Ik voel in mij echt het verlangen 
en ik denk ook dat ik iets kan veranderen, en mijn land kan helpen, ik weet nog niet hoe. Ik 
weet dat ik het langzaamaan aan het ontdekken ben; misschien vanuit hier of daar, ik 
weet het nog niet, maar ik denk dat ik op één of andere manier iets zal kunnen doen. 

 
Stefania: Toen ik daar was heb ik met veel mensen gesproken en één van de woorden die 
de mensen gebruikten om Libanon te definiëren was "complexiteit" . Kun je uitleggen wat 
ze daarmee bedoelen? 
 
Jean Paul: De complexiteit in Libanon zie je in de diversiteit van de mensen.  
Laten we beginnen met de samenstelling van ons volk: zonder christenen is er geen 
Libanon, maar ook zonder moslims is er geen Libanon. 
Ieder van ons heeft veel volkeren in zich, omdat er door de geschiedenis heen veel 
volkeren door Libanon zijn getrokken. Bijvoorbeeld onze taal, het Libanees, is een 
Arabisch dialect dat ook Engelse en Franse woorden bevat.  
Dus soms, zoals in dit geval is de complexiteit een rijkdom, iets moois... 

 
Stefania: Laten we nu teruggaan naar onze reis, waar gaan we heen?   
 
5. LIBANO - IRAP: de school een thuis 
 

Jean Paul: We gaan naar het noorden van Beiroet om kennis te maken met IRAP, een 
school voor doven, maar het is vooral een familie en een thuis. 
 
Dalal Beairy production supervisor (gebarentaal): 
Ik ben als kind bij IRAP gekomen. Ik zat hier op school en ben er opgegroeid als in een 
gezin... 
 

Nicole Helou – IRAP : 
Ik ben  meer dan dertig jaar geleden bij  IRAP begonnen, rond 1986. Het was oorlog en ik 
wist niet wat ik moest doen; 
Ik voelde me altijd al aangetrokken tot het sociale, om iets voor anderen te doen (...) en 
op dat moment vertelde iemand me over IRAP. (...) Wat kon ik nu in een huis voor doven 
doen? Ik kende niet eens  gebarentaal... Toen zei een vriendin van me: "waarom probeer 
je het niet?"  
(…) 
IRAP betekent: Instituut voor Audio-Fonetische revalidatie, het is tegelijkertijd een school 
en een thuis, het is een school voor dove kinderen, een gespecialiseerde school waar 
kinderen van kleins af aan worden opgevangen, (....) En na schooltijd is er een thuis, een 
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gezinsleven, want toen Jeanine en Souad met dit werk begonnen, hadden ze als  doel hier 

een gezinsleven op te bouwen. 
 
Omdat er oorlog was, een lange oorlog waar geen einde aan kwam, die telkens opnieuw 
ophield en weer begon, was er aan van alles gebrek. Dus  hebben we veel ontheemden 
opgevangen en we moesten iets doen om in ons onderhoud te voorzien. We hadden niets 
meer, dus zijn we begonnen met taarten bakken enzovoort en zo ontstond als eerste de 
bakkerij,.... Daarna kwam het handwerk-atelier (...) met macramé en alles... en zo heeft 
alles zich langzaamaan ontwikkeld. (…)  
Hierdoor kunnen we in leven blijven. Zo was het dus tijdens de oorlog en zo is het nu nog 
steeds, en eigenlijk steeds meer. 
 
Dalal: (gebaretaal) : Ik ben verantwoordelijk voor de keuken waar we alles produceren. 

Onze producten worden verkocht in supermarkten. Ik draag zorg voor de goede gang van 
zaken en de hygiëne, de kwaliteit en de afwerking van de producten. 
 
Nicole Helou – IRAP : We weten dus niet wat zijn godsdienst is, of waar hij vandaan komt, 
of wie hij is. Het is een doof kind, het komt naar ons toe, we nemen het op, in ons hart. 
We geven het alles wat we het als bagage mee kunnen geven. 
Dit is het uitgangspunt van IRAP en we passen het overal toe, in het professionele team, 
in het team van leerkrachten en opvoeders die gespecialiseerd zijn in het werk met dove 
kinderen.  
Nu gaan we naar Biakout, een voorstad van Beiroet, (...) We zijn daar sinds de oorlog, 
sinds de jaren tachtig (...) toen er ontheemden en vluchtelingen uit Zuid-Libanon naar 
(...)onze regio zijn gekomen en hier zijn gebleven. 

 
We zijn begonnen vanuit de behoeften van dat moment, en zo is alles ontstaan wat jullie 
nu zien: (...) werk voor de vrouwen: borduren en naaien; en opvang voor de kinderen die 
op straat zwierven.  
Net als in IRAP loopt ook hier in Biakout alles door elkaar, christenen en moslims, we 

werken allemaal samen. Tijdens de lessen is er ook een  moment van geloofseducatie, dat 
wil zeggen, (...) door het leven van elke dag proberen we te ontdekken welke waarden we 
gemeen hebben, en die proberen we samen te ontwikkelen. We proberen de kinderen te 
vormen in dit leven van delen, respect voor ander, liefde, wederzijdse liefde, jezelf geven, 
geven zonder iets terug te verlangen. 
 
Stefania: Wat doen jullie in de werkplaats?  

 
Josiane maatschappelijk werkster, Biakout: Het is een trainings- en productiewerkplaats 
(....) we hebben een sociologische onderzoek gedaan en we hebben ontdekt dat veel 
vrouwen uit afgelegen dorpen, ontheemden, heel bedreven waren in handvaardigheid, 
alles wat met de hand wordt gemaakt, (...) Daarom zijn we begonnen met borduursessies, 
zodat degenen die dat wilden het konden komen leren en we hebben hen werk mee 
gegeven voor thuis, (....) en dat hebben we verkocht via IRAP. 
Het belangrijkste doel was de ontwikkeling van vrouwen en omdat we in een wijk zijn die 
van meet af aan gemengd is geweest, moslims en christenen, werken we met iedereen 
samen.  
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We hechten veel belang aan dit leven samen, omdat we heel goed weten dat wanneer we 

elkaar kennen, wanneer we vrienden worden, wanneer we samen werken, we niet langer 
bang zijn voor elkaar. 
 

Stefania: Bedankt en een groet aan de hele IRAP-gemeenschap, we weten dat jullie ons 
volgen! Ciao a tutti 
 
6. Reis in Syrië - DAMASCUS         

 

Stefania: Op 26 mei zijn we vanuit Beiroet vertrokken naar Syrië.  
Zodra je de Syrische grens oversteekt zie je aan de rechterkant een groot bord waarop in 
het Arabisch en het Engels geschreven staat: "Met liefde en vrede, welkom in Syrië". Het 
leek mij paradoxaal, maar in de dagen die volgden, begrepen ik steeds meer dat ik het 

beeld dat ik me van het land had gevormd terzijde moest schuiven en mijn hart en geest 
moest openstellen en daar vroeg ik me voor het eerst af: welk Syrië zullen we aantreffen?  
 
Spreker: - In deze straten heb ik al eens gelopen. Dat was in 2005 en ik was hier als toerist 
op vakantie. Maar in 2011 is in Syrië de oorlog uitgebroken. In al deze jaren heb ik me 
vaker afgevraagd, wat er geworden is van al die gezichten en die plaatsen die ik toen 
gefotografeerd had. En nu ben ik dus weer hier. Ze zeggen, dat deze weg lange tijd 
afgesloten is geweest. Er werd gevochten en de sluipschutters schoten op iedereen die 
maar langs kwam. Voor me ligt Damascus… Ik kijk ernaar. Ik ben bang om te ontdekken 
wat er is overgebleven van het land dat me toen zo prachtig leek. 
Zena zal in Syrië mijn gids zijn. Ze is een Libanese focolarina en woont hier nu 2 jaar. 
Samen met haar ga ik Damascus opnieuw ontdekken. 

Zena: Dit is het spel van de dobbelstenen-tafel .Eerst doe je zo, en dan gooi je: 5 en 2. Doe 
maar eens! Iedere familie heeft zo’n spel.  
Zena: Dit is de souk, de markt van Damascus. Een  souk heeft verschillende afdelingen, wij 
zij nu op de kruidenmarkt en dan heb je een hele straat met kleding en een met 
huishoudelijke artikelen. Je kunt het zo gek niet bedenken of ze hebben het hier. Dit hier is 

suikerspin, zie je hoe wit het is, en dan doet hij er een toefje pistache op, een finishing 
touch.  
 
Spreker: Eet je dat zo? 
 
Zena: Ja. Inderdaad.  
 

Spreker: Het leven op de souk heeft nooit stilgestaan. Tijdens de oorlog ging het dicht als 
er hard gevochten werd, maar zodra de rust was teruggekeerd, was alles weer open.  
Ik kan maar niet geloven, dat er een jaar geleden hier gevochten werd...  
 
Zena: en precies in deze zone vielen er vorig jaar ontzettend veel bommen. 
 
Spreker: Damascus was een van de steden die het laatst bevrijd werden. Ook vlak bij het 
huis van het focolare is een bom gevallen. 
 
Zena: Kijk hier, deze tegels zijn anders, zie je het? Ik stond op het punt om naar mijn werk 
te gaan, en toen ineens  “boem”. Weet je, je schrikt, en dan geschreeuw van gewonden. 5 
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uur hebben we ons onder de trap verstopt, totdat iemand ons kwam halen. En toen zijn 

we gevlucht naar Aleppo. 
Kom, ik zal je het focolare laten zien, kijk hier waar de bakstenen zijn. En die overkapping.  
Daar is het focolare.  
Spreker: Maar dat is heel dicht bij 
 
Zena: 100 meter ..en hier viel de bom 
 
Spreker: Vanavond is er feest. Iemand van de gemeenschap  van Damascus is jarig. 
Eventjes lijkt het alsof de oorlog voorbij is. Zena laat me kennis maken met Hanan. Haar 
verhaal herinnert me met een schok waar we zijn.  
Soms wordt de pijn verzacht door te vertellen en door te luisteren.   
 

Hanan: Dit dorp, waar we wonen, heet Daraya. Vóór dat we konden vluchten, hebben we 
twee jaar samen met de rebellen geleefd. We hebben mensen zien sterven op straat. Het 
is verschrikkelijk om iemand die je kent, dood te zien. 
We hadden een heel groot huis, maar door de oorlog is het verloren gegaan. We hadden 
ook winkels, maar die zijn we ook kwijt geraakt. Ik heb geen herinneringen meer en ook de 
vreugde heb ik verloren. 
 
Spreker: De familie van Hanan is naar Damascus gevlucht en ze hebben een huis gevonden 
in deze wijk, waar duizenden vluchtelingen dicht op elkaar leven. In het begin was het heel 
moeilijk, want ze waren gevlucht en hadden helemaal niets. Ze moesten op de grond 
slapen. Na een paar maanden kwamen een paar jongeren van de gemeenschap van het  
Focolare hen opzoeken en begonnen hen te helpen met een beetje geld. 

 
 
Hanan: Ze hebben me alles gegeven, maar vooral veel liefde. Dat was iets, wat ik niet 
meer kende, nadat we alles verloren hadden. Na een tijdje heb ik besloten om zelf ook 
deze liefde, die ik van hen had geleerd, te gaan brengen aan andere families. 

  
Spreker:  Hanan gaat vandaag naar een van die families toe, en ik mag mee. Het verhaal 
van deze familie lijk op die van Hanan. Ook hun huis en winkel zijn verwoest door de 
bommen. Hanan is hier geen gast meer, maar eerder een vriendin, die je steunt. 
 
Mevrouw: Je hebt zoveel moois voor ons gedaan. Op een dag, toen het heel erg regende, 
heb je een kachel voor ons meegenomen. Hoe is je dat toch gelukt? Dat is iets wat echt 

indruk op me heeft gemaakt, want als ik bij deze kou een kachel aan mijn broer had 
gevraagd, dan had hij me gezegd, dat hij met dit weer niet de straat opging. Jij hebt 
hetzelfde mee gemaakt als ik, dus je weet wat het is. Je hebt alles gelaten voor wat het 
was, en je bent snel naar mij toegekomen. Ik ben je dankbaar uit de grond van mijn hart. 
Het was een heel mooi gebaar. Bedankt. 
 
Spreker: Ik dacht een stad aan te treffen die door de knieën was gegaan, een lege en stille 
stad. Maar in plaats daarvan zijn de winkels en straten elke avond vol met jonge mensen. 
Er is weer volop leven. Of misschien is de vitaliteit nooit weg geweest. Ik vraag het aan 
Samer, terwijl we samen een biertje drinken. 
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Samer: In het begin van de oorlog was alles nieuw. Het was natuurlijk een shock. Maar na 

een tijdje hebben we begrepen, dat het wel eens lang kon gaan duren en dat we gewoon 
door moesten gaan met te leven. En zo was het ook, niets is stil blijven staan. Wie er 
moest studeren op de universiteit of naar z’n werk moest, die ging ook. Je zou denken dat 
je stevig in je schoenen moet staan om naar  buiten te gaan in zo’n situatie, maar we 
deden het om elkaar te ontmoeten en de kracht te zoeken om door te gaan.  
 
7. HOMS 

 
Stefania: Vanuit Damascus vertrokken we naar Homs, dat is ongeveer drie uur rijden met 
de auto. Misschien was het wel de moeilijkste etappe van onze reis, de fase waarin we de 
gelegenheid hadden om binnen te gaan in wat de "huizen" van de mensen waren, om te 
luisteren en de getuigenissen te verzamelen over hoe ze de oorlog overleefd hebben. 

 
Wael: In Homs begon de oorlog in 2011 en liet grote puinhopen achter. Hele wijken zoals deze 

hier zijn verwoest: de inwoners zijn gevlucht.  

Er was een periode dat er terroristische aanslagen waren, autobommen. Er zijn zoveel mensen 

gestorven. 

Al deze wijken bruisten van leven, van mensen, van spelende kinderen. Hier was een grote 

supermarkt. Hier was een ziekenhuis, heel groot. Het is volledig verwoest. Daar werkte ik. Nu is er 

niets meer van over. Ze hebben alles eruit gehaald.  

 

Spreker:  Wael heeft Homs nooit verlaten. Hier begon de oorlog niet alleen onmiddellijk, maar 

duurde hij langer dan waar dan ook. En alles wat er van de halve stad overblijft zijn ruïnes. 

Spreker: Was het een bom? 

Wael: Hier ja, er is zeker een mortier gevallen.  

 

Wael: Kijk, in dit gebouw zijn de mensen weer terug gekomen. Ze hebben het één en ander 

gerepareerd en zijn er ondanks alles weer gaan wonen.  En dit toont aan dat het leven door wil 

gaan.  

Pas op Zena, ik ben bang dat er hier nog steeds mijnen zijn. 

Marco: Waar? 

Wael: Dat kunnen we niet weten.  

Wael: Dit huis is van deze persoon. Ze willen hier weer komen wonen omdat ze geen andere 

keuze hebben. Ze zullen plastic tenten opzetten omdat ze het geld niet hebben om het te 

herbouwen. 

Wael: Hij zegt dat het huis mooi was. Met jullie aanwezigheid zal het nog mooier worden. Laten 

we gaan. Hartelijk dank. 

 

Spreker: In de wijk waar Wael woont, komt op een dag Sandra wonen. Ze is gevlucht uit een 

nabijgelegen dorp. Sandra en Wael trouwen op het moment dat de oorlog in Homs het hevigst is. 

    

Sandra: Op onze trouwdag waren er veel bombardementen in Homs en het hotel waar we 

moesten slapen werd getroffen door een mortier; bij aankomst zagen we het bloed.  

We wisten niet wat er met ons zou gaan gebeuren. Ik heb de juiste persoon op het verkeerde 

moment ontmoet. 
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Toen werd ik zwanger. We waren bang, maar tijdens de zwangerschap voelde ik geen angst 

omdat de baby in mijn schoot was en ik haar kon beschermen. Bij de bevalling, is de echte angst 

begonnen. Ik wilde emigreren voor mijn dochter.   

 

Wael: Waar is Paula? Kun je aanwijzen waar Paula is?  

Dit is Sandra's team op school, in haar project.   

 

Spreker: Net als Paula zijn veel kinderen uit Homs geboren en opgegroeid in de oorlog. Velen zijn 

niet vaak naar school gegaan en vertonen tekenen van angst. Sandra, die moeder is, krijgt een 

idee:  

 

Sandra: Hallo. 

Juf en kinderen: Welkom. 

Spreker: Ze gaat een naschools opvang voor hen opzetten.  

Sandra: Dit is groep vier. De les is begonnen. Maraha blijft de hele dag bij hen. Is de school 

afgelopen?  

Kind: Onze school eindigt op woensdag.  

Kind: De onze nog niet.  

Sandra: Ze komen van verschillende scholen. Sommigen zijn al gesloten, andere nog niet.  Dag 

allemaal. 

De kinderen groeten 

 

Spreker: De kinderen frissen de vakken op die ze op school volgen, ze krijgen Engelse les, en ook  

psychologische ondersteuning. En een logopedist helpt diegenen die door een trauma stotteren 

of die problemen hebben met dyslexie.  

 

Sandra:  In deze wijk zijn er vooral soennieten, maar er zijn ook alawieten, christenen van alle 

denominaties. Ze gaan goed met elkaar om en houden van elkaar.  

Ik ben erg blij als we er in dit centrum in slagen om deze kinderen tenminste te laten glimlachen. 

 

Spreker: De straten waar ik nu loop, waren lange tijd territorium van Isis. Degenen die hier 

woonden zijn verdreven door militieleden of zijn gevlucht voordat ze aankwamen. Ze vertellen me 

dat de soldaten van Isis hun huizen bezetten, in hun bed sliepen en alles wat ze hadden 

meenamen. Samer's huis is er een van. 

 

Samer: Ik ga niet graag naar binnen.  

Hier was de keuken, maar zoals je kunt zien is er niets meer, maar die was er...  

Hier was er een woonkamer.  

Dit was een slaapkamer, de badkamer, de keuken, een andere slaapkamer... 

(vertaling van de tekst die op de muur is geschreven)  

GOD IS DE GROOTSTE. ABU ABDU, DE KONING VAN HET MACHINEGEWEER. MAAR DE KRACHT IS 

VAN GOD... 

 

Samer: We woonden hier. Ons leven was erg mooi. Plotseling was er oorlog. Na een jaar oorlog 

werden we gedwongen dit huis te verlaten. Na twee en een half jaar kwamen we terug. Ik weet 

nog dat ik hier kwam. Ik had de sleutels in mijn hand om de deur te openen. Ik kwam aan en zag 

dat de sleutels niet nodig waren omdat er geen deuren, geen ramen, geen meubels, geen 

herinneringen meer waren. Het was een verschrikkelijke schok. Maar tegelijkertijd haastte ik me 
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om te kijken of ik nog iets kon vinden dat me aan het verleden deed denken: een foto, een 

voorwerp van toen ik een kind was. Ik heb wat dingen gevonden en ook al waren ze verbrand, ik 

heb ze toch meegenomen. 

 

Spreker: Wat is het belangrijkste dat de oorlog van je heeft afgenomen? 

 

Samer: De oorlog heeft me alles afgenomen. Maar toen ik thuiskwam en deze verwoesting zag, 

zei ik tegen mezelf: we leven nog en we kunnen weer opbouwen. Te midden van deze vernietiging 

denk ik altijd dat er een verrijzenis zal zijn. We hebben een kruisiging meegemaakt, maar ik denk 

dat we nu de vreugde van de verrijzenis moeten beleven.  

 

Spreker: Hier vlak bij ontmoet Samer op een dag een man. Zijn huis is minder beschadigd en hij wil 

het graag weer op poten zetten, maar hij heeft niet genoeg geld. Samer vertelt hem over een 

Amu project. De organisatie biedt financiële steun en mankracht aan degenen die willen 

herbouwen.  

Met de projectmanager gaan we eens kijken hoe de werkzaamheden vorderen. 

 

Loodgieter: Hier zie jonge mensen die de handen uit de mouwen steken. Butros, Farid. Deze 

jongens zijn begonnen met een stage van twee maanden. Beetje bij beetje zijn ze er beter in 

geworden, ze hebben de vaardigheden verworven en bieden dit werk nu gratis aan.  

Dit is een boiler. Hier loopt het warme water dat ook elektrisch wordt verwarmd. Hier installeert 

Fadi de keukenmengkraan met spoelbak. Farid en Abud zijn ondertussen de toilet aan het 

plaatsen.  

 

Spreker: Kort gezegd: De jongens leren een vak en terwijl ze dat doen, helpen ze degenen die 

proberen te herbouwen. 

 

Loodgieter: Er zijn acht leerlingen in opleiding. Het zijn bijna allemaal universiteitsstudenten. We 

dachten dat als ze in de toekomst geen werk vinden met hun studie, ze van deze baan zullen 

kunnen leven.  

 

Student: Ik ben een universiteitsstudent. Ik studeer economie en handel. Het is vrijwilligerswerk. 

Ik vond het een goed idee en wilde de mensen van de organisatie helpen. 

 
Stefania: Ik denk echt dat ik uit naam van al diegenen kan spreken die daar geweest zijn, 
dat we deze mensen niet zullen vergeten, deze jongeren die we gezien hebben, die met 
hun werk getuigen van een leven dat opnieuw wil ontluiken. Waar ook het plaatsen van 

een kraan zin heeft. 
Dan de laatste etappe: van Homs gingen we naar Aleppo.  Ook hier hebben we een 
middag en een feestavond doorgebracht in het focolare. We hebben naar hun verhalen 
geluisterd.   
 
8. ALEPPO  

 
Spreker: Ik ben op weg naar Aleppo. De bus gaat over de provinciale weg. De oorlog in Syrië is nog 

niet voorbij en rond de hoofdweg wordt nog steeds gestreden. Deze foto werd 14 jaar geleden 

genomen van de Citadel, het hoogste punt van Aleppo. Zodra we aankomen, vraag ik Zena om me 

daarheen te brengen.   
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Zena: Dit is het historische deel van Aleppo, het oudste deel, het mooiste deel. Hoorde je het 

geluid van een bom? Die rook daar is de rook van een bom, zie je het?  

Spreker: Daar, die rook? 

Zena: Ja. 

Spreker: Wordt er die kant op nog gevochten? 

Zena: Ja, daar... en daar... 

Spreker: Dat is niet ver weg... 

Zena: Nee,... 

 

Spreker: Voor ons ligt de souk, de markt, van Aleppo. Ik herinner me de enorme bogen, de 

menigte, de winkels vol met goederen.  

 

Jalal: Hier zijn we, hier begint de souk van de oude stad. 

Spreker: Vandaag ga ik daar opnieuw heen met Jalal. In de souk had hij een stoffenzaak. 

 

Jalal: Hierlangs kwam ik elke dag. Elke dag kwam ik hier binnen om naar mijn winkel te gaan. We 

lopen hier in de belangrijkste souk van Aleppo en misschien wel de belangrijkste ter wereld gezien 

de historische waarde. Er werd etenswaar verkocht, kleding, goud en decoraties.  

Er waren niet alleen de belangrijkste winkels van Aleppo, maar ook de duurste. 

Dit is mijn winkel. Het is een van de meest beschadigde winkels in de stad. Elke boog was een 

winkel. Onze winkel was er één van, maar nu ligt hij onder het puin. 

Zie je dit? Hierin staat de boekhouding. De verschillende stoffen, het aantal rollen, de namen van 

de klanten, de rekeningen, de prijzen, de mensen die hebben betaald. Dit is de laatste datum vóór 

de bomaanslag.     

De laatste keer dat ik de souk binnen ben gegaan was in 2013.  Ik heb wat stoffen en stalen 

meegenomen en we kwamen hier uit. We wilden de souk verlaten via de hoofdstraat, maar er 

waren rebellen aan de andere kant en ze begonnen op ons te schieten. Ik ben gevlucht en heb me 

daarbinnen verborgen tot ze ophielden met schieten. Ik zal dat moment nooit vergeten, want het 

kon zijn dat ik nooit meer thuis kwam.  

Hoe hebben ze dit alles kunnen vernietigen? Mijn God... 

 

Mijn winkel was in zone van de kleermakers.  

G. Van welke familie ben je? 

Jalal:  Zerez 

Ik kwam samen met hen binnen en zei: "Mijn God, het dak is in elkaar gezakt, hoe is dat 

gebeurd?"  

G. Ze hebben het opgeblazen... 

Jalal:  Met dynamiet... 

En ook deze winkel, zonde...  

G. hier hebben ze van onderaf gegraven...   

Jalal: In de souk van de vrouwen zijn ze aan het restaureren. Wie zal onze souk herbouwen? De 

VN zal moeten komen... 

Dit zijn de kluizen van de kooplieden. Ze hebben ze allemaal geopend. Hoe hebben ze ze 

geopend? 

(leest een inscriptie) gemaakt in Aleppo. 

Ik denk aan deze stad, hoe die was en hoe die is geworden. Zeer pijnlijk, je krijgt er tranen van in 

je ogen. Het is een groot verlies, onherstelbaar. Ik denk na over hoeveel we verloren hebben, 
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hoeveel ik verloren heb, hoeveel Aleppo verloren heeft, heel Syrië verloren heeft. In deze oorlog 

hebben we allemaal verloren.  Ik weet niet of iemand iets heeft gewonnen. Zeker niet.  

 

Hier gaan we het focolare binnen. Dit huis verwelkomde ons altijd. Het was een toevluchtsoord 

voor ons, een bron van vreugde gedurende heel de oorlog. Het was het licht voor alle leden van 

de Beweging. 

 

Spreker: Het focolare heeft Aleppo nooit verlaten. Ze zijn ook in de donkerste momenten van de 

oorlog gebleven. Acht lange jaren. 

 

Fredy:   De rebellen waren nogal dichtbij. Een keer zijn ze tot deze tuin gekomen, hierbuiten.... Ja 

natuurlijk waren we bang zoals alle mensen, we hebben ons verstopt in de badkamer, maar 

godzijdank zijn ze niet lang gebleven. Er was een periode dat de situatie niet verbeterde, elke dag 

waren er bommen en 's morgens zeg je dat je niet wakker wilt worden, maar binnenin je, zeg je 

dat er mensen zijn die hun kracht ook uit ons putten, dat helpt òns ook om te zeggen: nee, ik wil 

opnieuw beginnen, ik wil sterk zijn, want dat helpt andere mensen om ook sterk te zijn. 

Toen de oorlog het hevigst was en de bombardementen heel sterk waren, waren er momenten 

dat we de indruk hadden dat we stikten, altijd opgesloten in huis, bang dat er iets met ons zou 

gebeuren. We gingen naar de focolares, de kinderen speelden een beetje en we spraken met de 

focolarini en dat gaf ons vrede. Als we voelden dat we geen lucht meer hadden, konden we niet 

anders dan naar het focolare komen. 

 

Spreker: Kun je ooit genezen van een oorlog? Ik weet het niet. Op een dag zullen de huizen, de 

straten en de markten er weer zijn. Maar het puin van de ziel blijft misschien.  

Ik heb de wonden van de Syriërs gezien, maar ik heb ook de kracht gezien waarmee ze, als ze 

samen zijn, elkaar proberen te genezen. 

 
9. In dialoog met Maria Voce (Emmaus):  
 
Stefania:  Emmaüs we hebben deze beelden gezien, tijdens je recente reis heb je deze 

plaatsen gezien, en deze mensen ontmoet.  
 
Jean Paul: Alles wat ik daar gezien heb heeft me aan het denken gezet, al dat lijden,  heel 
sterk, maar je ziet dat ook de mensen sterk zijn... ze kunnen nog glimlachen, zingen, en ik 
herinnerde me dat ook de Focolarebeweging ontstaan is tijdens de oorlog. En terwijl alles 
instortte, ontstond er hoop voor de wereld.  
Emmaus: Zo is het, - bedankt dat ik al deze plaatsen weer opnieuw heb kunnen zien, en 

ook deze mensen, die ons misschien ook nu zien, en naar ons luisteren, zo kan ik ze 
opnieuw groeten. - 
Wat kan ik zeggen, zo is het, Chiara zei het zonet: Er komt niets goeds tot stand zonder 
het kruis. En dat lijkt me overduidelijk, er komt niets goeds tot stand, zonder het kruis. 
Dat wil zeggen dat als we dit kruis liefhebben, als het je lukt om dit kruis te beleven in de 
liefde, met liefde, naar de ander kijkend als een broer of zus, dat dan iets goeds tot stand 
kan komen, iets heel goeds. En wat ik meeneem als een les van alles wat ik gezien heb, 
van deze mensen daar in Syrië, is deze visie van hoop van leven, die de overhand heeft 
gekregen. Die kinderen die temidden van het puin spelen, bleven spelen, daar temidden 
van het puin, maar ze waren blij, gelukkig . Of diegenen die een winkeltje opzetten, in een 
huis dat er niet meer is, een kamer die er niet meer is. Er was niet eens een deur, maar ze 
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begonnen al om wat uit te stallen, om te verkopen, meteen, meteen. Wat ik meeneem 

van deze reis is deze les: dat er een verrijzenis is, ja je moet door de kruisiging heen, zoals 
die persoon daar zei, je moet door de kruisiging heen, maar er is een verrijzenis en die 
verrijzenis is iets goeds, iets wat meer is en dat uit het kruis voort kan komen, dus veel 
hoop en ook een echte les. Ieder van ons komt wel lijden tegen, groot of klein, overal in 
de wereld, niet alleen in Syrië en Libanon, maar als we van ieder lijden de mogelijkheid 
aanpakken om te groeien in deze blik van liefde de één voor de ander, kan de nieuwe 
wereld tot stand komen, de nieuwe maatschappij, het nieuwe leven dat voortkomt uit de 
dood. Dat zou ik zeggen. 
 
Jean Paul: Bedankt. Voordat we afsluiten, wil ik je nog één laatste vraag stellen over 
Libanon. Je bent er vele malen geweest. Paus Johannes Paulus II heeft gezegd dat Libanon 
niet alleen een land is, maar ook een boodschap. Welke boodschap is Libanon voor de 

wereld? 
 
Emmaus: Een boodschap van eenheid, een boodschap dat de eenheid mogelijk is, 
ondanks alle diversiteit, dat is de boodschap, en dat is nog steeds zo, we hebben dat 
gezien. Toen we daar waren ontdekten we, nadat we met een groep mensen samen 
geweest waren en ons op ons gemak voelden, in grote harmonie en wederzijdse liefde, 
dat de één deel uitmaakte van één gemeenschap, de ander van een andere, de ene had 
een positieve ervaring achter de rug, de andere een negatieve, de één had geleden, de 
ander had minder geleden, maar er was die band die hen onderling sterk verbond en 
daarin zag je de boodschap die Libanon kan geven. Dan ook de aanwezigheid van een 
sterke Kerk, een eeuwenoude Kerk, die altijd aanwezig is geweest in dit land en die dus 
zijn wortels heeft, en die geen enkele tegenstand kan verwoesten en deze boodschap  

van de mogelijkheid om te kunnen blijven leven in deze situatie. Een land dat zelf ook 
opgekrabbeld is na een oorlog. Een land dat veel potentieel heeft en kan geven ook aan 
de buurlanden. Aan Syrië, waar ze op dit moment nog lijden. Ik zag die mogelijkheid om 
aan de wereld te kunnen zeggen: de haat kan broeders omvormen in vijanden, maar de 
liefde kan vijanden omvormen in broers en dat is het grootste wat er is. Dit is de 

boodschap en het is mogelijk, ons is het gelukt.  
Wij hebben het gezien. Zij zeggen aan de wereld: òns is het gelukt, het is mogelijk. Dit is 
wat Libanon en heel het Midden-Oosten kan geven als les om heel de wereld te helpen de 
eenheid op te bouwen, over alle moeilijkheden heen. 
 
Jean Paul: Bedankt 
 

10. Afsluiting  
Stefania: We zijn aan het einde gekomen van dit focolarejournaal. We willen jullie nog 
één ding zeggen. We hebben gehoord dat enkele van jullie moeite hebben gehad om het 
begin van de uitzending te zien. Over een uur kunnen jullie op de site de beelden 
terugvinden 
 
We zien elkaar weer op 28 september om 20.00 uur Italiaanse tijd. En groeten iedereen, 
bedankt.  
 
Jean Paul: Bye! Bshoufkon bi kheir!! 
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