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Drie jonge Salvatorianen uit Congo, Tanzania en Kenia zijn op 8 december 2015 met een 
nieuwe missie begonnen in Kenia. Ondertussen zijn er nog drie andere jonge medebroeders: 
één uit Vietnam en de twee uit Filipijnen toegekomen. Op een bescheiden manier leven zij 
tussen de bevolking en werden al dusdanig ook geconfronteerd met de moeilijkheden aldaar. 
Hun streek wordt geteisterd door een grote droogte. Vandaar dat ze een waterput willen boren 
voor hun mensen, maar die ook een sociale impact zal hebben voor hun projecten aldaar. P. 
Stijn Van Baelen, generale missiesecretaris van de Salvatorianen, was bij hen op bezoek. Hij 
schreef ons het volgende bericht.
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SALVATORIANEN WERKZAAM IN HUN NIEUWE MISSIE IN KENIA

Kenia is gelegen in het oosten van Afrika aan de 
oever van het Victoriameer, met als hoofdstad 
Nairobi. Het land strekt zich uit over de evenaar 
en wordt doorkruist door de Riftvallei, die als 
een naad het hele Afrikaanse continent van 
zuid tot noord aaneenrijgt. Kenia is gekend 
voor zijn op wereldniveau presterende atleten, 
althans die op de een of andere manier aan 
ondersteuning kunnen geraken om hun talenten 
op internationale kampioenschappen en 
wedstrijden te tonen.
Zoals dit het geval is op zovele plaatsen in Afrika, 
is er een prachtige natuur met enorm rijk palet 
aan verschillende planten- en dierensoorten.
Ondanks alle glans van schoonheid, zijn er in Kenia 
ook schaduwzijden. Het valt niet te ontkennen 
dat vooral in het Noorden van het land en in 
de kuststreek, fundamentalistische groepen 
andersdenkenden het licht niet in de ogen 
gunnen. We herinneren ons misschien nog wel de 

terroristische aanslagen in commerciële centra 
of op de campus van een gerenommeerde 
universiteit met telkens talloze onschuldige 
slachtoffers. Ook stammentwisten maken ons 
duidelijk dat de christelijke boodschap van vrede 
en gerechtigheid hier nog meer wortel moet 
schieten. De katholieke Kerk is in deze dialoog 
wellicht de voornaamste gesprekspartner en heeft 
in het verleden heel concreet kunnen bijdragen 
aan tolerantie en vredevol samenleven.
Gezien de concrete nood in het land enerzijds 
en de kracht en groei van onze congregatie 
anderzijds, besloten de Salvatorianen, nu sinds 
goed anderhalf jaar met een nieuwe missiepost 
te beginnen, in Kipkaren, bisdom Eldoret, in het 
zuidoosten van Kenia aan de grens met Uganda. 

Momenteel wordt de missie bemand door 
een energiek en enthousiast team van zes 
Salvatorianen, komende uit Congo, Tanzania, 
Kenia, Vietnam en de Filipijnen. Een bont en 
internationaal gezelschap, wat alleen al door zijn 
samenstelling getuigenis geeft dat mensen met 
verschillende achtergronden en culturen kunnen 
samenleven, als hun hart en geest daar maar 
voor openstaan.
Onze missiegemeenschap is gevraagd om de 
twaalf lagere scholen van dichtbij te volgen, 
de parochiepastoraal in de nabije dorpen te 
verzorgen, zieken te bezoeken en uiteraard 
nieuwe projecten op te starten die mensen 
samenbrengen en vormen. De plaatselijke 



bevolking is arm, maar vanuit de communicatie 
met onze confraters ginds, blijkt dat er een enorm 
potentieel is wat ertoe zal bijdragen dat de 
levensstandaard van de mensen erop vooruit 
zal gaan. Het zal erop aankomen om naast een 
eerste periode van assistentie en primaire hulp, 
structuren en dynamieken op gang te brengen 
waardoor mensen op een waardige manier 
hun eigen leven gestalte kunnen geven,  met 
mogelijkheden tot groei en ontwikkeling. Dat is 
de hoofdreden waarom onze Salvatoriaanse 
gemeenschap ervoor geopteerd heeft om zo 
spoedig mogelijk met een middelbare school te 
beginnen, waar jongeren instrumenten in handen 
zullen krijgen die hun situatie op lange termijn 
grondig zal wijzigen. 

Maar je kunt niet alleen op lange termijn 
denken. Er moet aan een aantal voorwaarden 
voldaan worden om zover te komen. Eén van 
de grootste directe problemen waarmee de 
bevolking geconfronteerd wordt, en dus ook 
onze gemeenschap, is het gebrek aan water. 
Aanhoudende droogte heeft ertoe geleid dat de 
oogst tot een minimum herleid werd, wat op zich 
natuurlijk al een ramp is, maar door het feit dat er 
geen water is, dreigen ook de scholen en andere 
sociale voorzieningen niet meer te kunnen 

functioneren. Daarom heeft de plaatselijke 
gemeenschap ons gevraagd of het mogelijk is om 
steun te krijgen via de Salvatoriaanse Hulpactie 
om een put te kunnen slaan op een centrale 
plaats, waar dan tenminste het nodige water kan 
voorzien worden en de diensten gegarandeerd 
kunnen worden.

Als voetnoot voeg ik er nog aan toe, dat er zich 
inmiddels al vijf jongeren hebben aangemeld, 
die begeesterd zijn door het getuigenis van 
broederlijkheid en inzet van onze missionaire 
gemeenschap en willen meedoen als 
Keniaanse Salvatorianen.  Dit werpt natuurlijk 
meteen een heel nieuw licht op het geheel en 
zal ervoor zorgen dat ook in de toekomst de 
werking en doeltreffendheid van de projecten 
gegarandeerd zal worden, waardoor uw steun 
nog meer impact krijgt!

Om deze nieuwe veelbelovende missie in Kenia 
verder uit te bouwen, is er een grote nood aan 
water. Graag vragen wij onze weldoeners om hun 
bijdrage te leveren voor dit project n° 17/052. In 
naam van deze jonge enthousiaste Salvatorianen 
van harte bedankt!

P. Stijn Van Baelen,
Generale Missiesecretaris van de Salvatorianen, Rome  

Bezoek generale overste van de Salvatorianen aan de Hulpactie en Ontwikkelingshulp

P. Milton Zonta, de generale overste van de 
Salvatorianen, verraste ons maandag 6 maart 
met een kort bezoekje. Tijdens de Raad van 
Bestuur bedankte hij alle medewerkers van de 
Salvatoriaanse Hulpactie en Ontwikkelingshulp. 
We leven in een wereld waar vooral het slechte 
nieuws wordt gebracht, maar op de achtergrond 
zijn er organisaties die op een schitterende manier 
veel goed werk doen voor de mensheid. Als 
Salvatorianen kijken wij met de ogen van het geloof: 
nl. God werkt alleen maar door mensenhanden 
aan de verbetering van onze wereld! Bedankt 
voor al het mooie werk wat jullie doen voor de 
armen wereldwijd. De vruchten van jullie werk heb 
ik met eigen ogen mogen bewonderen in de vele 
missielanden, die ik heb bezocht. 

P. Stijn Van Baelen (generale missiesecretaris) en P. 
Milton Zonta (generale overste) van de Salvatorianen

    



Heel onverwacht is P. Kris Monnissen, onze      
voorzitter van de Raad van Bestuur van de  
Salvatoriaanse Hulpactie en Ontwikkelingshulp, 
op zaterdag 7 januari, van ons heengegaan. 
Geboren in Maasmechelen op 23 juni 1939, ging 
Kris na de lagere school naar het Salvatorcollege 
in Hamont. Daar vond hij zijn roeping om zich 
als Salvatoriaan en priester ten dienste te stellen 
van jongeren. Hij deed zijn noviciaat in Passau 
(Duitsland). Daarna studeerde hij in Rome en 
Leuven en keerde na zijn priesterwijding op 
26 maart 1966 terug naar Hamont, waar hij 
werd aangesteld als leraar en opvoeder in het 
Salvatorcollege. Hij was ervan overtuigd dat 
de inhoud van het geloof op een eigentijdse 
manier naar jongeren toe vertaald moest 
worden. Kris deed dit op een voortreffelijke wijze 
in zijn godsdienstlessen en gedurende  36 jaar 
als enthousiast aalmoezenier van de Scouts 
in Hamont. Vele jaren gaf Kris leiding aan de 
Belgische provincie van de Salvatorianen en in 
zijn kloostergemeenschap van Hamont. Voor vele 
zustergemeenschappen en andere organisaties 
was hij een inspirerend geestelijk begeleider. Het 
Salvatorcollege was hem zeer geliefd en daarom 
zetelde hij nog altijd in diverse besturen van de 
scholengemeenschap en internaat. 

Als provinciaal van de Belgische provincie 
bezocht Kris zijn confraters missionarissen in 
Congo, Venezuela en Suriname, die hem in 

contact brachten met de moeilijke levenssituatie 
van de plaatselijke bevolking. Ook voor deze 
mensen wou Kris iets betekenen en daarom 
werd hij lid van de Raad van Bestuur van de 
Salvatoriaanse Hulpactie en Ontwikkelingshulp. Al 
vlug werd hij tot voorzitter benoemd. Een functie 
die hij met grote bezieling op zich nam. Het paste 
trouwens heel mooi in zijn levensmotto: “Als ik iets 
met God heb, is het omdat ik Hem zo dikwijls ben 
tegengekomen in mensen”. Alhoewel Kris soms 
heel nuchter en met rake humor de kleine kantjes 
kon benoemen, toonde hij veel respect voor de 
concrete persoon met wie hij te doen had.

Nauwe medewerkers van de Salvatoriaanse 
Hulpactie en Ontwikkelingshulp getuigen over 
hem. 

“We blijven een beetje verweesd achter, maar 
zijn dankbaar voor de vele mooie herinneringen 
die je ons gegeven hebt. Meer dan 22 jaar was je 
voorzitter van onze organisatie. Je hield niet van 
verre reizen. Maar op jouw eigen wijze was je een 
missionaris, die zich vanuit België inzette voor de 
mensen in het Zuiden. Als voorzitter had je ook 
oog voor onze noden en stelde je onze inbreng 
altijd op prijs. Jij was niet enkel voorzitter en wij 
waren niet louter medewerkers. Je had altijd een 
luisterend oor en interesse in ons familiaal leven. 
Ondanks je drukke agenda bezocht je ons vaak 
op kantoor en maakte je tijd voor een gesprekje 
dat telkens weer eindigde op een woordje van 
dank en ons weer de nodige energie gaf om dit 
mooie werk verder te doen. Vorig jaar vertelde je 
ons nog dat je het wat rustiger aan wou doen en 
dat we op zoek moesten gaan naar een nieuwe 
voorzitter. We hadden toen geprotesteerd en 
zeiden dat we jou hier niet konden missen. Jammer 
genoeg moeten we nu verder zonder jou, Kris, 
maar wij zijn blij voor de wijze die je ons getoond 
hebt, hoe wij ons werk hier verder kunnen zetten. 
Bedankt omdat ook wij met jou een eind op weg 
mochten gaan. Graag laten wij je weten dat we 
een nieuwe voorzitter hebben gevonden in Dhr. 
Isidoor Mathijs. Jarenlang heb je al in de bezieling 
van jouw Salvatoriaans gedachtengoed met 
Isidoor samengewerkt en heel waarschijnlijk zou 
je hem ons zeker hebben aanbevolen als nieuwe 
voorzitter van de Raad van Bestuur van onze 
Salvatoriaanse Hulpactie en Ontwikkelingshulp”.

Bijzondere mensen sterven niet, zij gaan wel, maar blijven toch voor altijd. 

IN MEMORIAM P. KRIS MONNISSEN

    



Giften aan ons werk zijn aftrekbaar van het belastbare inkomen, wanneer het totaal in een jaar gestort bedrag E 40,- of meer bedraagt. 
Hiervoor ontvangt u automatisch in februari van volgend jaar een attest. Indien u de gestructureerde mededeling gebruikt die op het 
overschrijvingsformulier voorgedrukt staat, wordt uw gift automatisch geboekt voor de projecten, vermeld in dit blad. Indien uw gift voor 
een bepaalde persoon bestemd is, gelieve de naam of het nummer van deze begunstigde te vermelden. Wanneer u het nummer (ook een 
gestructureerde mededeling) niet kent, neem dan gerust contact op met het secretariaat! U vergemakkelijkt ons werk, waarvoor dank!

Hebt u er ooit al aan gedacht dat het mogelijk is de Salvatoriaanse Hulpactie als mede-erfgenaam in uw testament op te nemen?
Op die manier kunt u onze misdeelde medemensen in de landen in het Zuiden prachtig steunen. Daartoe is het voldoende in uw testament
bij voorbeeld de volgende zin in te lassen: “Aan de Salvatoriaanse Hulpactie v.z.w., ’t Lo 47 te 3930 Hamont vermaak ik de som van E …”.
De Salvatoriaanse Hulpactie is één van de 100 organisaties die samen de campagne ‘testament.be’ gelanceerd hebben. Voor meer info,
contacteer ons of ga naar www.testament.be.

Er zijn mensen die graag een persoonlijke tint willen geven aan hun hulp en precies willen weten wat er met hun geld gebeurt. Dat is hun 
goed recht. Zij kunnen bij ons terecht via onze actie kinderadoptie. Wij raden hen aan een kind financieel te adopteren. Met een bijdrage 
vanaf € 16,50 per maand zorgen zij voor de opvoeding van een kind in een land in ontwikkeling. Zij ontvangen de naam en een foto van 
het kind en het adres van de missionaris die ervoor zorgt, zodat zij in contact kunnen komen met het kind en zijn familie. Wij weten dat hier 
misbruiken kunnen ontstaan. Daarom wordt de actie ginder stevig in handen gehouden door een missionaris of ontwikkelingshelper (m/v), 
die wij altijd persoonlijk kennen en voor wie wij borg staan. Vraag inlichtingen over de werkwijze van deze actie als u er iets voor voelt.

Als uw adres verandert en u graag ons tijdschrift wilt blijven ontvangen, gelieve ons dan uw nieuw adres mee te delen. Hartelijk dank bij voorbaat.
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Nieuwe Raad van Bestuur Salvatoriaanse Hulpactie en Ontwikkelingshulp

Naar aanleiding van het plotselinge overlijden 
van de voorzitter P. Kris Monnissen, benoemde 
de Algemene Vergadering een nieuwe Raad 
van Bestuur. Nieuwe voorzitter is Isidoor Mathijs. 
Wij wensen hem veel succes in zijn nieuwe 
functie en zijn dankbaar dat hij samen met de 
andere bestuursleden (Ghislaine Vrancken: 
ondervoorzitter; Gerry Gregoor: secretaris; Theo 
Dielkens: penningmeester en André Hegge: 
bestuurslid) en personeel zijn schouders onder 
onze werking zet.

In 2016 heeft de Salvatoriaanse Hulpactie en Ontwikkelingshulp in totaal 
1 172 624 euro besteed aan projecten in het Zuiden.

Dit bedrag ziet er in detail als volgt uit:
1. Dankzij peters en meters kon 173 736 euro 

besteed worden aan de financiële adoptie 
van kinderen.

2. De voorbestemde giften, d.w.z. giften 
waarvan de begunstigde door de schenker 
wordt aangeduid, bedroegen 176 143 euro 
+ 43 642 euro (voorbestemde giften legaten).

3. Schenkers vertrouwden ons 4 686 euro toe 
voor misintenties. 

4. De kleinschalige projecten ontvingen zoals 
uit de tabel op de achterzijde blijkt 622 698 
euro.

5. Met de opbrengsten van de kleding-
inzameling kon 151 719 euro besteed 
worden aan projecten in het Zuiden

vlnr: Isidoor Mathijs, Ghislaine Vrancken, Theo Dielkens, 
Gerry Gregoor & André Hegge


