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Beste Vrienden,

In 2017 mogen de Vrienden van Chiromo vieren dat de stichting 60 jaar geleden is opgericht ter
ondersteuning van het werk van pater Hub Vonken in Malawi.
Reeds in 1934 is hij vanuit het kleine Ransdaal vertrokken naar Malawi om daar concreet voor
mensen te laten zien wat naastenliefde betekent.
Uiteindelijk is in 1957 de stichting opgericht die ook vandaag nog projecten in Malawi financieel
mogelijk maakt dankzij uw bijdrage.

Wie jarig is, viert feest en dat hebben wij ook gedaan. Op zondag 23 april 2017 hebben we genoten
van een prachtig Chiromo Concert in de kerk van Ransdaal. De muziekstukken van het Universiteitskoor Maastricht en van het Malawikoor, beiden onder leiding van Wim Vluggen, hebben vele mensen
ontroerd en tot denken aangezet. Na afloop hebben we feest gevierd in het gemeenschapshuis van
Randaal. Op zondag 14 mei hebben we God gedankt in een Eucharistieviering opgeluisterd door
het gemengd zangkoor St. Caecilia uit Ransdaal. Normaal gesproken kost feestvieren geld, maar
deze keer heeft de jubileumviering geld opgeleverd. Het was niet ons doel en we hadden het niet verwacht. We wilden immers iedereen bedanken voor zo veel jaren trouw meeleven met onze medemensen in Malawi. Het concert en de nazit leverde maar liefst € 2.286,03 op en naar aanleiding
van het jubileum mochten we maar liefst € 2.660 aan extra giften ontvangen. Samen leverde de
jubileumviering dan ook bijna € 5.000 op! Alle donateurs, sponsoren en vrijwilligers willen we
heel graag hiervoor bedanken! We besteden deze royale giften aan de restauratie van 8 klaslokalen van de basisschool in Mathia in de regio Chiromo.

De tendens in onze wereld van vandaag is “eigen volk eerst”. Deze beweging zien we zowel in
Amerika als ook in andere delen van de wereld en soms ook in ons eigen land. De Vrienden mogen
er dan ook trots op zijn dat ook na 60 jaar nog steeds veel mensen bereid blijken te zijn iets over te
hebben voor een ander. Daarmee wil ik u allen en de Vrienden in het bijzonder van harte feliciteren!
Fijne zomertijd gewenst!
Kasper Donners, voorzitter

Vrienden van Chiromo bestaan 60 jaar

Op 23 april waren we tijdens het Chiromo Concert te gast in de kerk van de H. Theresia van het
Kind Jezus, die in 1932 door de mensen van Ransdaal zelf is gebouwd. Ransdaal behoorde tot
1932 tot de parochies Klimmen, Wijlre en Schin op Geul. Ook het burgerlijke gezag over ons
kleine dorp was eeuwenlang verdeeld over drie gemeentes. Lang geleden verdeeld tussen Staats
Holland, Spanje en de vrije Rijksheerlijkheid Wijlre. Pas in 1982 kwam Ransdaal ook burgerlijk
onder één gemeente, de gemeente Voerendaal. Het steeds moeten overtuigen van meerdere
overheden dwingt tot een geest van samenwerken en samen de handen uit de mouwen steken.
Een mentaliteit die de Ransdalers eigen is en misschien ook een goede voedingsbodem was voor
het ontstaan van de Vrienden van Chiromo.

Pater Hub Vonken
Na de bouw van deze nieuwe kerk in 1932 was de eerste neomist die in deze kerk zijn eerste H. Mis
opdroeg in 1934, pater Hub Vonken, montfortaan. Kort daarna werd hij uitgezonden naar Malawi,
dat toen nog Nyassaland heette en regelmatig keerde hij tijdens zijn vakanties naar Ransdaal terug.
Toen hij in 1957 voor de derde keer vertrok naar Malawi en de moeilijke opdracht meekreeg helemaal
opnieuw te beginnen in Chiromo, een regio die wij nu zouden omschrijven
als “the middle of nowhere”, zag hij het niet meer zitten en schreef een brief
aan de KRO. Zijn brief werd opgenomen in de KRO-gids en leidde tot een
fors startkapitaal van ƒ 28.000 en een grote schare aan Vrienden, die Hub
Vonken zowel moreel als financieel bleven steunen. Uit dit initiatief ontstond in dat jaar de stichting Vrienden van Chiromo om de fondswerving
voor Malawi in goede banen te leiden. In 1986 moesten we afscheid nemen
van pater Hub Vonken, maar zijn werk in Malawi werd voortgezet, eerst
door Nederlandse collega-Montfortanen en thans door Malawiaanse Montfortanen, ontwikkelingswerkers en lokale hulporganisaties en stichtingen.

Projecten in Malawi: ruim € 1,2 miljoen
De laatste jaren brengen de Vrienden jaarlijks gemiddeld ongeveer € 15.000 aan giften bij
elkaar. Omdat er in het verleden reserves zijn opgebouwd besteden we de laatste jaren gemiddeld tussen € 20.000 en € 25.000 per jaar aan projecten. Daarbij staat voorop dat het goede
projecten zijn, waarbij de mensen voor wie het project wordt uitgevoerd ook een eigen inbreng
hebben en iemand ons aanspreekpunt is die we vertrouwen en verantwoording aflegt. Misschien
stelt die ene waterpomp of dat ene klaslokaal in de hulpverlening over de hele wereld niet zo veel
voor en een druppel op een gloeiende plaat, maar voor de mensen die die waterpomp gaan gebruiken of de kinderen die les krijgen in dat lokaal is het van levensbelang. Zo kunnen we heel
concreet onze medemensen nabij zijn. Die kleine en eenvoudige projecten dichtbij mensen zijn
altijd kenmerkend geweest voor de Vrienden van Chiromo.
In de afgelopen 60 jaar mochten we meer dan € 1,2 miljoen bijeen brengen voor onze medemensen
in Malawi. Jaarlijks maken de Vrienden van Chiromo het mogelijk dat er in Malawi nieuwe
waterpompen worden geplaatst, klaslokalen worden gebouwd, gemeenschapshuizen of ziekenhuisruimtes worden gerenoveerd. Uit heel Nederland zijn er donateurs betrokken bij de Vrienden
en jaarlijks ondersteunen de inwoners van Ransdaal ook de projecten tijdens de Kerstactie. We zijn
iedereen daarvoor heel erg erkentelijk! Eind augustus hebben Bart Verhoeven en ik samen met
Servé Kengen een bezoek aan Malawi gepland om de projecten van de Vrienden ook persoonlijk
te bezoeken. In de volgende nieuwsbrief zullen we er verslag van doen.

Waarom Vrienden?
Waaraan herken je Vrienden en waarom heeft de stichting deze naam eigenlijk gekozen? Een pasklaar antwoord is er niet, maar er zijn wel wat persoonlijke gedachten over gevormd. Pater Hub
Vonken wijdde zijn hele leven aan het in praktijk brengen van de boodschap van het Evangelie om
je naaste lief te hebben. Voor Montfortanen wordt dat speciaal uitgedrukt in het begrip “charité”.
Een woord uit het Frans dat hun stichter vaak gebruikte en bijna niet in het Nederlands is te vertalen. Naastenliefde en liefdadigheid omvatten niet alles wat met charité gezegd wil worden. De
vertaling in “bekommernis”, het je van harte bekommeren om je medemens, komt misschien het
dichtst in de buurt. Deze bekommernis om je medemens ofwel je het lot aantrekken van je
medemens die je nodig heeft, spreekt veel mensen aan, ook vandaag, in een tijd waarin “samen”leven steeds minder vanzelfsprekend wordt en eigenbelang zo vaak voorop staat. We kunnen ons
het lot aantrekken van onze medemens dichtbij in de werken van barmhartigheid, zoals de
hongerigen te eten geven, vreemdelingen opnemen en zieken bezoeken, maar we kunnen die
charité ook in praktijk brengen door je als vriend op te stellen van je naaste veraf, door Vriend
van Chiromo, te zijn.
Kasper Donners

DVD Chiromo Concert

Voor degenen die niet bij het concert konden zijn maar wel willen genieten van de muziek en de beelden, is
er een DVD gemaakt. Die is verkrijgbaar voor € 5.
U kunt een e-mail sturen naar info@chiromo.nl om DVD’s te bestellen, maar met een briefje naar het
secretariaat of telefonisch via 043-4592657 kunt u ook DVD’s bestellen.
De kosten van de DVD kunt u overmaken op één van onze banknummers met vermelding DVD Chiromo
Concert en uw adres. Dan sturen we deze naar u op.
Wanneer u een voorproefje wilt horen kunt u de Vrienden ook vinden op
Facebook www.facebook.com/Vrienden-van-Chiromo-2105073259718947.
Foto’s van het concert zijn te zien op www.lieskeleunissen.nl.

Reis naar Malawi in het verschiet.
Beste Vrienden,

Eindelijk, na zeven jaren intensief mantelzorg te
hebben geleverd, breekt nu weer de tijd aan voor
een bezoek aan Malawi. Een speciale reis, omdat het
toch wel erg lang is geleden, dat ik voor de laatste
maal het Afrikaanse continent heb bezocht, maar
meer nog doordat ik nu twee reisgenoten heb.

Voor de eerste maal gaan Kasper Donners en Bart
Verhoeven mee. Zij zijn meer dan 20 jaar bestuurslid in de functie van voorzitter en secretaris van ons,
Vrienden van Chiromo.
Voor hen is het vooral zeer bijzonder, omdat ze veel
plekken en projecten, waarover ik in het verleden in
onze nieuwsbrieven heb geschreven, nu met eigen
ogen kunnen gaan aanschouwen. Ook om de geheel
andere cultuur, het landschap en de zeer armoedige
leefomstandigheden van onze Malawiaanse medemens te gaan ondervinden. Speciaal ook, doordat ze
gaan kennismaken met onze contactpersonen en
hun motivatie zullen gaan ervaren, waarmee zij zich
dagelijks inzetten voor hun medemens. Ook zal het
bijzonder zijn om enig inzicht te verkrijgen in de
denk-, leef- en handelwijze van de Malawiaanse
bevolking.

Voorts zal ik samen met Kasper en Bart enkele
nieuwe projecten gaan bezoeken en beoordelen,
waarvoor wij steunaanvragen hebben ontvangen.
Hopelijk zullen dat projecten zijn waaraan wij een

bijdrage kunnen leveren en, waar wij Vrienden van
Chiromo later weer vol trots op mogen terugkijken!

Voor beiden zal het een enerverende reis worden en
hopelijk ook een reis, die hen veel voldoening schenkt
en inspiratie geeft om door te gaan met hun inzet
als bestuurslid.

Voor mij is het tevens speciaal, omdat ik al vele jaren
de oren en ogen voor ons bestuur en voor u allen ben.
Een zorgvuldige afweging of een project voldoet
aan de doelstellingen van de Vrienden van Chiromo
en het goed inzetten van onze financiele middelen
blijft steeds een moeilijke zaak. Het na deze reis met
beide kunnen delen van de afweging of een project
aan u voorgelegd kan worden, is voor mij van groot
belang.
Beste Vrienden,

Zoals gezegd, onze
Malawireis 2017
zal zeer speciaal
worden. Uiteraard
zullen wij na onze
terugkomst verslag
aan u uitbrengen.

Uw redacteur,
Servé Kengen

Bibliotheek bisdom in voorbereiding
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Beste Vrienden,
In de Kerstnieuwsbrief berichtte ik u over de geplande bibliotheek voor de middelbare school te Blantyre.
Aartsbisschop Msusa van het bisdom Blantyre is, na zijn bezoek aan Nederland, aan de slag gegaan met het
uitwerken van een plan, waarin de bibliotheek centraal zal komen te liggen tussen de meisjes- en de
jongensschool.
Omdat het eerste plan te ambitieus was, wordt er op dit moment gewerkt aan een nieuw plan dat wel haalbaar is. De bibliotheek zal ook een ruimte krijgen waar de leerlingen gebruik kunnen maken van computers.
Eigen computers kunnen de studenten zich helaas niet permitteren. Ze zijn al blij, dat hun ouders of andere

www.drukkerijcomar.nl

weldoeners hun schoolgelden betalen.
De Aartsbisschop probeert, samen met het team van leraren, een voor Malawi goed geoutilleerde
middelbare school op te zetten. Daardoor wordt een hoger opleidingsniveau bereikt waardoor de leerlingen
makkelijker kunnen doorstromen naar de universiteit.
Malawi heeft nog steeds een chronisch tekort aan onder andere medisch personeel. Een goede opleiding is
van wezenlijk belang en een complete bibliotheek is hiervoor noodzakelijk.
De Aartsbisschop probeert het nieuwe plan voor ons bezoek aan Malawi, komende augustus, gereed te
hebben.
Uw redacteur

Muona jongensschool wordt gerestaureerd.

Beste Vrienden,
In Muona, een dorpje in Chiromo in het zuiden van Malawi, boden de Vrienden van Chiromo 60 jaar geleden
voor de eerste maal hulp. Pater Hub Vonken was daar toen pastoor met een speciale opdracht. Hij moest van
Muona een volwaardige parochie maken en dat was in die tijd een ongelofelijk grote en moeilijke opdracht.
Vanuit zijn lemen huis met grasbedekking ging hij aan de slag. Van modder werd een lemen kerkje gebouwd,
dat eveneens met gras werd bedekt. In het begin van de jaren 60 van de vorige eeuw vond hij de zusters van de
Goddelijke Voorzienigheid bereid hem te komen helpen. Hij bouwde een huis voor hen en ook werden de fundamenten gelegd voor wat later een ziekenhuis zou worden. Verder bouwde hij een lagere school voor
jongens en een voor meisjes, beiden toen nog erg primitief.

Eind1966 kwam pater Vonken voor enkele maanden op verlof naar Nederland. Om zijn grootse bouwplannen in Muona te realiseren, moest hij hier de nodige gelden bijeen zien te sprokkelen. Daarvoor richtte
hij begin 1967 de Vrienden van Chiromo op. Terug op zijn missiepost begon hij, met financiele steun vanuit
Nederland en andere landen, met de bouw van een kerk en met het vervangen van de beide lemen scholen door
bakstenen gebouwen. Bovendien startte hij samen met de zusters met de bouw van het Trinity ziekenhuis.
Toen de energieke pater Vonken werd overgeplaatst naar een nieuwe missiepost in Bango, liet hij voor zijn
opvolgers een robuuste parochie achter.
Nu, vele jaren later, wordt de parochie na aanwezigheid van vele Montfortanen, voorgegaan door Malawiaanse
priesters. De Malawiaanse zusters van de Goddelijke Voorzienigheid runnen het ziekenhuis ondersteund door
enkele leken waaronder William Allen.
William is tevens voorzitter van Muona Foundation. Dit is een organisatie die in en om Muona samen met de
bevolking aan het bouwen is aan een betere toekomst.
Het zijn allen zelfhulpprojecten die van steun uit het buitenland afhankelijk zijn. De organisatie heeft alleen
middelen nodig om materialen te kopen. De totale arbeid levert de bevolking zelf. Zo hebben zij in het
verleden een irrigatiesysteem aangelegd. Het water wordt vanuit ondiepe putten met trappompen op de
velden gebracht. Toen bij hevige overstromingen enkele pompen weggespoeld waren hebben wij voor de
aanschaf van nieuwe gezorgd. Ook bij de restauratie van Mathia lagere school was de Foundation, en dus
William Allen, betrokken.

De lagere jongens- en meisjesscholen in Muona
zijn dringend toe aan een opknapbeurt. Muona
Foundation heeft reeds hulp uit Neder land
gehad, maar er moeten nog enkele lokalen
worden opgeknapt. Daarvoor vraagt Muona
Foundation hulp van ons Vrienden van
Chiromo.
Beste Vrienden,
Zoals ik al vaker heb geschreven, is educatie
de belangrijkste hulp bij de ontwikkeling van
een volk en is het de basis van de vooruitgang.
Daarom beveel ik dit project van ganser harte
bij u aan.

Uw redacteur, Servé Kengen

klaslokaal Muona

