
Lieve Schreurs, onze verantwoordelijke voor de financiële kinderadoptie, had 
enkele weken geleden contact met zuster Roos Catry. Deze is lid van de “Zusters 
Missionarissen van het Onbevlekt Hart van Maria”, beter bekend als de “Zusters van 
de Jacht” (Heverlee). Zuster Roos was missiezuster in de Filipijnen, waar ze vele jaren 
samenwerkte met haar twee medezusters, Valeriana Baerts en Marieke Gielkens. Beide 
zusters, die enkele jaren geleden overleden zijn, waren net zoals zuster Roos goede 
bekenden van de Salvatoriaanse Hulpactie. Omdat zuster Roos zo mooi kon vertellen, 
vroeg Lieve haar of zij dit levensverhaal niet met onze lezers wilde delen. Graag ging 
zuster Roos op deze uitnodiging in.

Zuster Roos vertelt...

Zuster Roos stelt zich voor

Ik, zuster Roos Catry, ben geboren in Roeselare, 
West-Vlaanderen. Aan de universiteit van 
Leuven behaalde ik het diploma licentiaat 
in lichamelijke opvoeding en gegradueerde 
in kinesitherapie. Na mijn studies werkte ik 
zes jaar als leerkracht in Roeselare en Ieper. 
Ondertussen voelde ik mij aangesproken 
om in te treden in de congregatie van de 
“Zusters Missionarissen van het Onbevlekt 
Hart van Maria”, beter bekend als zusters van 
Missiehuis “De Jacht” in Heverlee.

Na mijn vormingsjaren te Heverlee, vertrok ik 
in 1970 naar de Filipijnen. Na eerst de inlandse 
taal, het Tagalog, geleerd te hebben, werd 
ik benoemd in de gehandicaptenzorg van 
het orthopedisch staatshospitaal in Manila. 
Daarnaast begeleidde ik ook nog kinderen en 
volwassenen met een fysieke beperking door 
middel van sport en muziek.

Als kinesiste behandelde ik de meest 
verlaten en eenzame patiënten, die verlamd 
waren ten gevolge van een werkongeval of 
verkeersongeluk. Ik probeerde hen vooral 
op te beuren in hun benarde situatie. Na 
enkele jaren startte ik, samen met de 
hoofdverantwoordelijke van de ergotherapie 
de vereniging “Sport voor mensen met 
beperking” op als een soort vrijetijdsbesteding 
voor de volwassenen met een beperking.
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Na veel inzet en training konden enkele 
gekwalificeerde atleten deelnemen aan de 
tweejaarlijkse internationale competities 
van de FESPIC-Games (Far East South Pacific 
Games) in Japan, Australië, Hong Kong, 
Indonesië, China en Thailand. Ik had de eer 
deze atleten te mogen vergezellen als hun 
“head-coach”!

Liefdevol Tehuis: Bahay Mapagmahal

Maar mijn liefde ging ook uit naar een 
twintigtal kinderen die verbleven in het 
“Liefdevol Tehuis”, of “Bahay Mapagmahal” 
in het Tagalog. Ik was hun opvoedster en 
begeleidster. “Liefdevol Tehuis” is een privé-
initiatief, dat een tijdelijk woonverblijf 
aanbiedt voor opgroeiende en schoolgaande 
kinderen en jongeren met een fysieke 
beperking. Het Tehuis is gelegen in het domein 
van het Filipijns orthopedisch centrum in 
Manila. De jongeren komen uit alle delen 
van het land, uit zeer arme families, of uit de 
sloppenwijken, waar er geen mogelijkheid 
bestaat om naar school te gaan.

Overdag studeren ze aan de nabijgelegen 
speciale staatschool met zowel lagere als 
middelbare afdelingen. Omdat deze kinderen 
tijdens het schooljaar niet naar huis konden 
gaan wegens de verre afstanden met als gevolg 
de onbereikbaarheid, zocht ik voor hen een 
nuttige vrijetijdsbesteding na de schooluren. 
In 1978 werd de muziekgroep “Rondalla on 
Wheels” opgericht. Het is een muziekgroep 
bestaande uit snaarinstrumenten en slagwerk, 
die bespeeld worden door de jongeren vanuit 
hun rolstoel. De kinderen oefenden dagelijks 
na hun studietijd.

Naast het samenspelen en zingen van muziek 
als bezigheidstherapie, werd de muziekgroep 
ook gevraagd om optredens te verzorgen. Zo 
konden de jonge muzikanten het resultaat 
van hun inspanningen tonen en het beste 
van zichzelf geven. De kinderen speelden 
Filipijnse en zelfs Vlaamse volksliederen, 
klassieke en ontspanningsmuziek, ze 
luisterden liturgische vieringen op en 
organiseerden concerten en andere muzikale 
activiteiten.

Dankzij de vrijgevigheid van vrienden, 
missie-organisaties en het West-Vlaams 
Provinciaal Noord-Zuidbeleid, kregen we 
financiële hulp voor de aankoop van een 
aangepaste minibus. Tot intens genoegen en 
vreugde van de kinderen, werd ik - ondanks 
een zekere vrees - de moedige chauffeur 
ervan. Zo konden zij niet alleen in Manila, 
maar ook in meerdere provincies van Noord 
tot Zuid optredens verzorgen. De groep 
speelde zelfs in het buitenland, met name 
in Duitsland en België in 1992, maar ook in 
Tokyo, de hoofdstad van Japan, in 2003 en in 
Hong Kong in 2008.

Victory over Disability

Door hun muzikale talenten en hun blij en 
fris voorkomen, hun voorbeeld van moed 
en dapperheid, veroverden zij de harten van 
hun toeschouwers. Met hun muziek willen zij 
vooral vreugde en inspiratie brengen, want 
hun leuze is “Victory over Disability”, waarmee 
ze uitdrukken dat je talent en vaardigheid op 
de eerste plaats komt en niet je beperking! 
Bovendien is dit creatief muzikaal project 
een aanmoediging voor de muzikanten 
en draagt het bij tot sociaal contact met 
anderen. Het vergroot hun zelfvertrouwen, 
vreugde, zelfrespect, discipline en onderlinge 
vriendschap. Ze beschouwen zich als 
volwaardige mensen in de samenleving en 
ontwikkelen een positief zelfbeeld.

In de voorbije jaren is “Liefdevol Tehuis” een 
zegen geweest voor vele jongeren en tot op 
heden is het met zijn muziekgroep een oase 
van liefde, kunst en inspiratie.

De meer intellectueel begaafde studenten 
kregen de kans om hogere studies te 
beleggen, zodat ze een diploma konden 
behalen en een beroep uitoefenen. Anderen 
werken in een van onze private industriële 
beschutte werkplaatsen voor volwassen 
mensen met beperking. Sommigen zijn zelfs 
in het huwelijksbootje gestapt en vormen een 
gelukkig gezin met fijne kinderen.

Corona: hoe gaat het nu verder?

Na hun verblijf in het “Liefdevol Tehuis” 
mochten de afgestudeerde muzikanten lid 
blijven van de muziekgroep “Rondalla on 
Wheels”. Ze moesten zich dan wel engageren 
om regelmatig deel te nemen aan de repetities. 
Ze kregen dan ook de naam “senioren”, terwijl 
de kinderen in het tehuis de “junioren” werden 
genoemd. Beide groepen hebben vele jaren 
samen geoefend en opgetreden.

In mei 2017 ben ik definitief teruggekeerd 
naar België en heb ik de fakkel doorgegeven 
aan de senioren. Zij zorgen nu voor de 
financiën, de organisatie van de muziekgroep, 
de repetities, optreden, vervoer enz. Maar de 
coronapandemie bracht jammer genoeg een 
volledige stilstand teweeg, nu reeds voor het 
tweede jaar op rij. Ik vraag mij af, voor hoe 
lang nog?

Het is nu ongeveer 18 maanden geleden dat 
het leven van de Filipino’s op drastische 
en dramatische wijze veranderd is door de 
ongeziene vijand COVID-19. Het totaal aantal 
besmettingen bedraagt reeds 2.206.021, en 
34.978 mensen zijn overleden. Op de totale 
bevolking van 111,1 miljoen Filipino’s kregen 
slechts 7,5 miljoen (7%) een eerste dosis 
vaccin en amper 2,5 miljoen (2%) zijn volledig 
gevaccineerd. Het tekort aan vaccins is 
daarvan de grote oorzaak.

Vanaf het begin van de pandemie was het land 
in volledige lockdown met als gevolg geen 
openbaar vervoer, geen werk, geen inkomen 
en voor vele arme mensen gebrek aan voedsel.

Alle studenten werden naar huis gestuurd. 
Het nieuwe schooljaar begon na drie maanden 
vertraging met online lessen. Jammer 
genoeg kunnen vele arme studenten zich 
de technische middelen die daarvoor nodig 
zijn niet veroorloven. Daarbij moeten ze het 
in de afgelegen woningen en overbevolkte 
sloppenwijken stellen zonder elektriciteit.

Ook in onze beschutte werkplaats voor 
mensen met een beperking is het leven niet 
meer zoals voorheen. De werkdagen en -uren 
zijn beperkt vanwege de verplichte sociale 
afstand. De meeste arbeiders en medewerkers 
zijn thuis, alhoewel ze dit werk eigenlijk 
nodig hebben om te kunnen overleven. Tot 
nu toe zijn er voor hen nog geen vaccins in 
voorraad. Sommigen zijn bang en angstig 
voor de eventuele medische complicaties van 
het vaccin. Maar desondanks blijven ze hopen 
dat na deze zware tijd van beproeving het 
normale leven weer voortgang kan vinden.

Sterke verbondenheid

Vanuit België voel ik mij nog altijd heel 
sterk verbonden met mijn missiewerk in 
de Filipijnen, dat ik heb mogen doen bij 
de kinderen en jongeren met een fysieke 
beperking. Nog altijd voel ik mij gesterkt en 
aangemoedigd door het uitdagende leven 
waarmee zij geconfronteerd worden. Leven 
met een beperking, tekort aan voedsel, geen 
werk, geen inkomen… Ja, ik beschouw hen 
als kleine helden, die mij en ook ons allemaal 
een levensles geven. Dankzij hen besef ik elke 
dag meer en meer dat het een voorrecht is 
van te mogen dienen en dat mensen helpen 
mensen echt gelukkig maakt.

Ik wil mijn verhaal eindigen met hartelijke 
DANK aan de Salvatoriaanse Hulpactie en 
de vrijgevige weldoeners om hun blijvende 
financiële steun aan onze Filipijnse mensen 
en kinderen die leven met een fysieke 
beperking en hun arme gezinnen.

Hartelijk dank aan allen!

Zuster Roos Catry ICM

Via de financiële kinderadoptie ondersteunt de Salvatoriaanse Hulpactie al vele 
jaren kinderen met een fysieke beperking in de Filipijnen. Bij de gelegenheid van 
Kerstmis en Nieuwjaar willen wij extra steun verlenen aan de beschutte werkplaats 
en het “Liefdevol Tehuis” zodat nieuwe activiteiten opgestart kunnen worden na 
die moeilijke periode van de coronapandemie. Graag uw steun voor project 21/063, 
waarvoor onze hartelijke dank!

Kinderen van Bahay Mapagmahal (Liefdevol Tehuis)

Optreden in een restaurant in Manila voor Belgische bezoekers



Kerst- en nieuwjaarswensen

De Raad van Bestuur, directie en medewerkers van de Salvatoriaanse Hulpactie & 
Ontwikkelingshulp wensen weldoeners, sympathisanten en vrienden een Zalige Kerstmis en 
een Gelukkig Nieuwjaar 2022 toe.
In deze dagen horen wij vaak het woordje “vrede”. Inderdaad, echte vrede draagt bij tot het geluk 
en welzijn in onze wereld. Ondanks de moeilijke coronapandemie van de voorbije jaren is de 
Salvatoriaanse Hulpactie erin geslaagd vele projecten te ondersteunen en kinderen gelukkig 
te maken via haar financiële kinderadoptie. Maar al te goed beseffen wij dat dit alleen maar 
mogelijk was door uw steun, gebed en medewerking. Zo hebt u samen met de Salvatoriaanse 
Hulpactie Gods liefde en goedheid tastbaar gemaakt en hebben wij de zekerheid gekregen, dat 
wij dankzij uw aller steun ook in het nieuwe jaar 2022 dit mooie heilswerk mogen voortzetten. 
Wij zijn er u allen zeer dankbaar voor!
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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.

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 verantwoordelijke persoon, 
zodat zij in contact kunnen komen met het kind en zijn/haar 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.

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 en de missionarissen in de landen in het Zuiden 
prachtig steunen. Daartoe is het voldoende in uw testament bijvoorbeeld de volgende zin te vermelden: “Aan de 
Stichting Salvatoriaanse Hulpactie, Kerkstraat 11, 6021 CH Budel, vermaak ik de som van € …”.

Stichtingsnummer: KvK 41089016
E-mail: info@salvatorhulp.org

Website: www.salvatorhulp.org 
Telefoon: 0495 494940

ING: NL61 INGB 0000 100481
Rabobank: NL25 RABO 0109 5803 11


