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NIEUWSBRIEF . 14
16 september 2015.

Lieve donateurs en sympathisanten,

“Usiku mwema dada”, roept hij nog terwijl ik, weliswaar virtueel, inhaak. “Ook voor jou een goede 

nacht broer” denk ik glimlachend. Hij is onze aannemer en de afmetingen van de Europese banden 

op zijn Afrikaanse werkkarren één van de gespreksonderwerpen.

   

Het aantal skype-gesprekken naar Tanzaniaanse gsm-nummers is sinds de dag dat de vorige 

nieuwsbrief in uw (digitale) bus viel, zo’n negen maanden geleden, nogal gestegen. Veel mail- 

en telefoonverkeer en een bezoek van twee kernleden aan Igunga en aan de aartsbisschop eind 

vorig jaar, nog meer sms’en, telefoontjes en een tweede bezoek van drie kernleden in maart aan 

dezelfde bestemming, duiden op een actieve periode in Igunga. Een periode ook vol verandering. 

Op alle vlakken.

 

Nadat de parochie na het overlijden 

van pater Bolle geleid werd door 

een andere, zij het Afrikaanse, Witte 

Pater, besliste de congregatie om de 

parochie, wegens het dalende aantal 

missionarissen, over te dragen aan 

het aartsbisdom Tabora. De Witte 

Paters focussen zich vandaag enkel 

nog op de grotere steden en in 

het kleinere Igunga staat nu Pater 

Gosbert Kalaso, priester van het 

bisdom  en tevens Tanzaniaan in 

hart en nieren,  aan het roer.

Ook in onze scholen is er de laatste maanden heel wat gewijzigd. Sinds de overplaatsing  van haar 

voorgangster naar Zuid-Afrika zit Sister Juliana in onze lagere school op de directiestoel  en ook in 

de bezetting van het lerarenkorps heeft het schoolmanagement enkele wisselingen doorgevoerd. 

De gesprekken met Sister Juliana, met haar overste uit Londen en met haar medezusters tijdens 

ons laatste verblijf, gaven ons het vertrouwen dat de school bij de Pallotine Sisters, met hun roots 

in Ierland, in goede handen is. Net zoals pater Bolle het gedroomd had!

Na lang wachten kunnen we dat 

eindelijk - en met enige trots - 

ook zeggen van onze middelbare 

school. Na meerdere diepgaande, 

vermoeiende maar verhelderende 

gesprekken met het aartsbisdom en 

Zuster Overste, is de school immers 

sinds mei overgedragen aan de 

Theresian Sisters. Head Mistress 

Consolata leidt alles in goede banen 

en daarmee is er weer een droom 

van Pater Bolle verwezenlijkt. 
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Sister Pudentiana en Pater Kalaso.

Sister Juliana, head mistress van St. Leo (eerste rij, midden) omringd door 
haar overste Sister Mary McNulty (vooraan links) en enkele medezusters.



Dat de vader van Consolata’s overste, Sister Pudentiana, 

een oude bekende en vriend van pater Bolle is, lijkt ons 

in dit samenwerkingsverband niet geheel toevallig. Wij 

zijn er van overtuigd dat we met de Theresian Sisters 

en hun overste het  gouden lot getrokken hebben. Wie 

hieraan twijfelt vult maar even ‘Sister Puddy Tanzania’ 

in een zoekmachine in. Na het lezen van het artikel in 

het Tampa Bay News zijn jullie wellicht even enthousiast 

over haar gedrevenheid als wijzelf. 

Hoe het ondertussen met de gedrevenheid van onze 

bouwploeg zit,  vraagt u zich ongetwijfeld ook terecht 

af? Ook hun enthousiasme om Albert zijn droom 

te realiseren, is groot.  Er werd de laatste maanden 

alweer hard gewerkt aan douches, omheiningen, 

een nieuwe slaapzaal op onze lagere school St. Leo en 

de laatste slaapzaal op onze secundaire meisjesschool 

St. Margareth. In deze laatste school werd er ook een 

onderkomen voorzien voor de nieuwe zusters, werd er 

getegeld en werden enkele andere werkzamheden van 

onze to-do-lijst geschrapt. Meer daarover zal u kunnen 

lezen in een volgende nieuwsbrief die zal verschijnen 

na de twee werkbezoeken van telkens twee kernleden 

in oktober en december 2015. Onze nieuwjaarswensen 

krijgen jullie bijgevolg met een update en foto’s van de 

bouwactiviteiten, vers van de pers rond de jaarwisseling. 

 

Denken jullie ook nog aan onze 7de Trappistenavond?  Op zaterdag 10 oktober 2015 staan vanaf 19u30 het 

trappistenbier, de huisgemaakte kop, de boeren- en wildpaté, de kaas van Westmalle en Averbode, de wereldberoemde  

Achelse Blauwe en tientallen enthousiaste Bollé-vrijwilligers weer klaar in zaal De Bosuil, Bieststraat 233 in Schiplaken-

Boortmeerbeek. Hopelijk staan jullie er ook! 

Met dank aan kernlid Bieke voor het schrijven van deze nieuwsbrief. 

Namens het bestuur,

Marie-Jeanne Claes   Oger Vaes

Secretaris    Voorzitter
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Sister Pudentiana (Overste) en Sister Consulata (Head Mistress van 
St. Magreth) zijn enthousiast over ons schoollabo. 

Drukwerk gesponsord door Construx bvba - www.construx.be

De laatste slaapzaal op onze secundaire meisjesschool.

Nico, onze aannemer voor de bouwwerken op school.

De studenten schuiven aan om te eten aan de nieuwe tafels en 
banken in de refter.


