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PAROCHIE	  LICHTAART	  STEUNDE	  SCHOOLBANKENPROJECT	  VAN	  PATER	  JAN	  VAN	  ROY	  IN	  
KATANGA	  

	  

De	  parochie	  Lichtaart	  organiseert	  ieder	  jaar	  op	  een	  zondag	  in	  maart	  een	  brunch	  	  bij	  wijze	  van	  
parochiedag.	  	  De	  organisatie	  hiervan	  is	  in	  handen	  van	  de	  plaatselijke	  verenigingen.	  	  

Deze	  parochiedag	  beoogt	  meerdere	  doelen	  zoals	  de	  samenwerking	  tussen	  verenigingen,	  	  
mensen	  samenbrengen,	  en	  de	  opbrengst	  bestemmen	  voor	  een	  project	  in	  het	  Zuiden.	  	  

Er	  is	  ook	  nog	  een	  tweede	  luik	  aan	  de	  parochiedag,	  namelijk	  het	  	  jaarlijks“Waterputfestival”	  
te	  Lichtaart	  op	  het	  Hemelvaartdag,	  in	  feite	  een	  alternatief	  voor	  de	  vroegere	  
“Wereldfeesten”.	  	  Met	  dit	  Waterputfestival,	  waar	  lokale	  rockgroepjes	  optreden,	  wordt	  een	  
jonger	  publiek	  aangesproken.	  	  	  

In	  het	  verleden	  	  ging	  de	  opbrengst	  van	  beide	  initiatieven	  naar	  een	  plaatselijk	  missionaris	  of	  
missiezuster.	  De	  laatste	  jaren	  worden	  personen	  uit	  de	  parochie	  of	  gemeente	  aangesproken	  
waarvan	  men	  weet	  dat	  ze	  zich	  voor	  het	  Zuiden	  engageren	  en	  worden	  projecten	  gesteund	  die	  
door	  hen	  worden	  voorgesteld.	  Op	  de	  parochiedag,	  en	  in	  	  mindere	  mate	  op	  het	  
Waterputfestival,	  wordt	  informatie	  verschaft	  over	  de	  gesteunde	  projecten.	  

In	  januari	  2011	  werd	  ik	  door	  de	  initiatiefnemers	  van	  de	  parochie	  Lichtaart	  gecontacteerd	  
met	  de	  vraag	  of	  ik	  eventueel	  een	  persoon	  of	  projecten	  kende	  die	  in	  aanmerking	  zouden	  
kunnen	  komen	  voor	  financiële	  steun	  in	  het	  kader	  van	  de	  parochiedag	  en	  het	  
Waterputfestival.	  	  	  

In	  2005	  had	  ik	  bij	  een	  vormingsinitiatief	  in	  Lubumbashi	  in	  het	  kader	  van	  de	  samenwerking	  
tussen	  ACV-‐Kempen	  en	  CSC-‐Congo	  kennis	  gemaakt	  met	  het	  werk	  van	  Pater	  Jan	  Van	  Roy	  van	  
de	  Aalmoezeniers	  van	  de	  Arbeid.	  Ik	  vond	  dat	  zij	  daar	  in	  moeilijke	  omstandigheden	  zinvol	  
werk	  deden.	  	  Toen	  dus	  de	  vraag	  van	  de	  parochie	  kwam,	  dacht	  ik	  meteen	  aan	  Jan	  Van	  Roy.	  	  	  	  	  	  	  

Ik	  heb	  vervolgens	  Jan	  Van	  Roy	  in	  Lubumbashi	  op	  de	  hoogte	  gebracht	  en	  hij	  liet	  weten	  dat	  er	  
grote	  nood	  was	  aan	  schoolbanken	  in	  een	  aantal	  lokale	  scholen.	  Hij	  stuurde	  informatie	  en	  
een	  aantal	  foto’s	  over	  de	  huidige	  toestand	  in	  schoollokalen	  op.	  Deze	  informatie	  was	  de	  basis	  
voor	  een	  presentatie	  op	  de	  parochiedag	  en	  het	  Waterputfestival	  in	  verband	  met	  het	  
gesteunde	  project	  in	  Katanga.	  

Beide	  initiatieven	  kenden	  een	  grote	  opkomst	  en	  dat	  betekende	  dat	  begin	  juli	  2012	  op	  een	  
samenkomst	  met	  de	  initiatiefnemers	  een	  cheque	  van	  5000	  Euro	  aan	  Pater	  Jan	  Van	  Roy	  kon	  
overhandigd	  worden.	  
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