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Bij een jubileumbrief ...
zuster Leen Hertsens, Algemeen Overste
Bij deze jubileumuitgave van onze
25ste Nieuwsbrief wil ik graag op
vraag van Jan Van Deuren mijn
kleine bijdrage leveren.
Toen ik in mijn farde alle 24 eerste
inleidende brieven eens doornam,
kon ik nauwelijks geloven wat er op
al die jaren gebeurd is en geschreven staat!
Hetgeen me het meest opvalt en
me grote hoop geeft naar de toekomst, is de voortdurende link die
gelegd wordt naar de spiritualiteit,
het charisma en het apostolaat van
onze congregatie.
Toen ik de vergadering van de directies van het Secundair Onderwijs
kon bijwonen op 25 mei jl. en het
ging over de koepelwerking van
“Berlaar” werd dit nogmaals bevestigd.
Daarom wil ik Jan Van Deuren hartelijk danken voor zijn dagdagelijkse
inzet als coördinator. Hij is de stimulator voor onze directies en leerkrachten.
Zijn bijzondere geestdrift voor ons
Braziliaans project “Castelo Branco”
samen met Chris, zijn echtgenote,
toont ons ook hoe “de geest van
Berlaar” hun eigen is geworden.
Jan en Chris, “dank u” en ja de
kaap van € 50.000 hebben wij over-

schreden.
wens!

Het was jullie grote

Uw enthousiasme heeft ook alle
directies, leerkrachten en leerlingen
bezield en zo zijn wij tot dit prachtig
resultaat gekomen.
Onze grote dank gaat dan - ook in
naam van de vele volwassenen en
kinderen van Brazilië - naar allen
uit, die hun steentje hebben bijgedragen of anderen hebben aangezet mee te werken aan dit project.
Dit jaar vieren wij 165 jaar Zusters
van Berlaar!
Gedurende al die jaren zijn zusters
en leken ons voorgegaan als directielid, als leerkracht, als vrijwilliger
in onze raden van bestuur of algemene vergaderingen of als medewerker in de geest van onze congregatie.
Mogen jullie allen, die wij tot onze
medewerkers rekenen, in diezelfde
geest blijven werken zoals het opvoedingsproject in onze scholen en
de opdrachtverklaring in onze verzorgingsinstellingen vragen:
“Hart van God op aarde
zijn… in geest van liefde, eenvoud en gastvrijheid”.

Op zaterdag 2 april 2011 organiseert het Algemeen
Bestuur van de Congregatie een ‘Spiritdag’ rond 165 jaar
Zusters van Berlaar voor bestuurders, directies, leden
van Algemene Vergaderingen en genodigden.

Interessante informatie:
• Zaterdag 2 april 2011—
Spiritdag n.a.v. 165 jaar Zusters van Berlaar (voormiddag,
afsluiting met walking dinner).
Uitnodigingen worden verzonden in de tweede helft van
februari 2011.
•

Directies van Basisonderwijs
én Secundaire Instituten komen ditmaal samen in één
vergadering en wel op dinsdag
7 juni 2011 te 14.00 uur. Dirk
Van Stappen (DIKO) geeft
tekst en uitleg bij de gesubsidieerde projecten inzake
schoolinfrastructuur
.
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Samenkomst Directies Basisscholen
De directies van de Basisscholen kwamen samen in het klooster te Berlaar op donderdag 25 november 2010. Het werd een
speciale bijeenkomst: ook de zorgcoördinatoren waren uitgenodigd, want we hadden psycholoog Luc WAES in ons midden.
Ook een geïnteresseerde groep directies en zorgcoördinatoren
van SG ‘De Parel’ (Aarschot—Betekom—Hauwaert) was aanwezig, mede met zuster Leen Hertsens, Algemeen overste, en
zuster Marie Josee Kempen.
En ja, het werd voor deze groep van bijna 40 mensen een boeiende namiddag. Zonder enige tekst of ondersteuning van digitale middelen, sprak de heer Waes enthousiast, gedreven en
ongemeen boeiend: zijn referaat “Beter omgaan met probleemgedrag” was geen pleidooi voor meer strengheid. We kregen
een aanpak voorgeschoteld die ons deed reflecteren over ons
eigen handelen in de klas en daarbuiten. Drie basisprincipes
werden daarbij zonneklaar:
1.
Zie de leerlingen/kinderen graag;
2.
Wees duidelijk (= leer onderscheid maken tussen het
kind en zijn gedrag);

3.
Geloof erin (= het tegendeel van ’etiketten plakken).
We leerden dat meegaan in de strijd totaal weggegooide energie is en dat een rapportkaart best vertrekt vanuit wat het kind
nu al goed doet (en niet vanuit wat wij willen bereiken…). We
werden overtuigd van het belang van goede afspraken, die ook
aan de ouders in alle rust maar duidelijk moeten geformuleerd
worden.
Muisstil was het, en dat gedurende de hele uiteenzetting. Iedereen was gewoon één en al aandacht. Na een korte pauze werd
met enkele interessante vragen afgesloten en werd het hele
gezelschap vergast op een smakelijke receptie.
Elke deelnemer kreeg een uitgetypte versie mee aan het einde
van deze namiddag.
En wist je dat de mensen van SG ‘De Parel’ het geheel zo
smaakten dat ze deze spreker ook voor hun personeel willen
vastleggen…?
Dank, mijnheer Waes, voor deze geslaagde namiddag!

Een nieuwe speelplaats te Itegem...
Er werd al lang naar uitgekeken, want ze was versleten tot op
de draad en stilaan ook gevaarlijk …: de speelplaats van de
Vrije Basisschool te ITEGEM, vestigingsplaats DULFT. Het
schoolbestuur heeft deze vestiging in erfpacht van de gemeente Heist-op-den-Berg en er werd dan ook grondig voorbereid
aan een AGIOn-dossier met subsidies en aan een verdeling van
de investeringskost tussen gemeentebestuur en schoolbestuur.
Dat lukte in de beste verstandhouding—met een woord van
dank aan burgemeester en schepenen! - en zo kon aannemer
REGA (Malle) met de afbraak beginnen op 7 april 2010. Voor
het schoolbestuur was het de heer Frans Van Herck die, naast
de onderwijscoördinator, de werf opvolgde. Maar een speciaal
woord van dank dient gericht aan directeur Hugo Buts, want hij

stond op alle momenten van de dag gereed om leveringen een
plaats te geven en alles nauwkeurig op te volgen. De samenwerking met REGA verliep prima en het was dan ook een schitterende zaterdagnamiddag 18 september, een echte nazomerse dag, dat honderden kinderen, ouders, leden van gemeentebestuur, bestuurders en directieleden van de Vrije Basisscholen van de Zusters van Berlaar en genodigden de nieuwe speelplaats officieel openden met een “Koerborrel”! De speelplaats
werd ingelopen, -gefietst en –gedanst en dat alles met de nodige animatie, een drankje en een hapje. Een echt geslaagde
namiddag! Samen met de vele verenigingen die hier na de
schooluren thuis zijn, zullen de kinderen van de basisschool
nog jaren plezier hebben van deze
prachtig vernieuwde ruimte!
Tijd maken zegt iets over ons ego
en hoe we in het leven staan. Als
we geen tijd kunnen maken,

Jos Verhuizen kreeg onvergetelijk afscheid!

betekent dit dat we onszelf
belangrijker vinden dan de ander
en geen verbinding kunnen

Op 31 december 2010 legt Jos Verhuizen, directeur van het
Instituut Mariaburcht (Stevoort) zijn ambt van directeur neer,
dat hij sedert 1996 uitoefende. In de
veronderstelling dat Erik Borgman, de
succesvolle samensteller van het boek
over “Het Geluk”, kwam spreken, was hij
op vrijdagavond 20 november in de
school aangekomen. Maar het was hijzelf
die onverwachts het (lijdend?) voorwerp
werd van een schitterende viering, eerst
in een bezinnend moment, daarna met
Zalige Kerst 2010 en
een kaas– en wijnavond die nog met de
goede vaart in 2011!
nodige verrassingen doorspekt was en
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dan toch, rond 22.00 uur de echte maken met elkaar. Zo’n houding
Leo Bormans ten tonele bracht.
is destructief.
Zijn vrouw Chris en de kinderen
Nederlands TV-maker Leo Fijen in
waren natuurlijk ook, als deelgeTertio van 8 december 2010.
noten in het complot, aanwezig.
Maar ook de leerlingen lieten zich
niet onbetuigd: Jos kreeg op 6 december een hele ‘Josdag’ te
verwerken, waarbij hij van de ene verrassing in de andere viel.
Het nieuwe sportveld kreeg meteen een nieuwe naam: “de Jos
Verhuizenarena”.
We danken Jos van harte voor de samenwerking gedurende al
die jaren en wensen opvolger Marita Breems alle succes!
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Sancta Maria naar Gambia … op Africrack!
Leerkracht Stijn VERBINNEN, verbonden aan het
Instituut Sancta Maria te Aarschot geeft hieronder
een boeiend verslag van een inleefreis naar Gambia
waarbij niet stil werd gezeten!
In het Aarschotse Instituut Sancta Maria kunnen elk
jaar enkele leerlingen een buitengewone “schoolreis”
maken. Naast de traditionele bestemmingen als Rome en Londen sturen we sinds enkele jaren ook telkens een paar van onze studenten naar Gambia. Een
snoepreisje is het allerminst, er hangt een heel project aan vast…
De naam van ons project is Africrack, aangezien het
zich afspeelt in Gambia en onze leerlingen echte
“cracks” zijn. Wij organiseren dit avontuur echter
niet alleen, de praktische kant is in handen van Joetz
vzw én er gaat nog een school mee, het eveneens
Aarschotse Damiaaninstituut.
Het doel van dit project is leerlingen uit het beroepsonderwijs de kans te geven zich onder te dompelen
in een wereld waarmee ze anders wellicht niet in
aanraking zouden komen. Door gebruik te maken
van hun specifieke vaardigheden leren ze in Gambia
samenwerken met leerlingen die een heel andere
achtergrond hebben, maar net als zij een “crack”
zijn in kleding maken of houtbewerking.
Elk jaar, eind juni, trekken we dus twee weken naar
Gambia. Onze leerlingen, uit de richting Mode, samen met de jongens van het Damiaaninstituut die
uit de richting Houtbewerking komen. Ter plaatse
werken we samen met een lokale school, het Little
Trees Skill Training Center. Elke ochtend gaan onze
meisjes daar samen met de Gambiaanse meisjes
aan de slag. De eerste week werd er op de Gambi-

aanse manier gewerkt, de tweede week leerden wij
hen aan hoe ze met onze patronen konden werken.
Deze uitwisseling van technieken was erg vruchtbaar
en al snel konden alle meisjes goed opschieten. De
jongens van Houtbewerking maakten ondertussen
houten speeltuigen voor een kleuterschooltje.
Buiten het werk in de school is er op deze reis ook
tijd voor enkele uitstappen, zodat de leerlingen de
plaatselijke natuur en cultuur wat beter leren kennen. Wij gaan ook op driedaagse het binnenland in,
waar we in nog primitievere omstandigheden overnachten middenin de natuur. Voor leerlingen die met
een gsm in de hand en een computer in elke kamer
zijn opgegroeid is de schok om het ineens zonder
elektriciteit te moeten redden natuurlijk groot.
Het project duurt langer dan de twee weken dat we
in Gambia zijn. Vooraf moet er een aanzienlijke som
geld ingezameld worden (om de deelnameprijs te
beperken en materiaal aan te kopen), wordt er materiaal verzonden, moeten papieren en inentingen in
o r d e
w o r d e n
g e b r a c h t ,
…
Dankzij de steun van de Congregatie van de Zusters
van Berlaar konden wij extra naaimachines aankopen die nu in Little Trees gebruikt worden!
Achteraf is er ook nog wat werk: elke leerling moet
in enkele scholen of verenigingen gaan spreken over
zijn ervaringen in Gambia. Er wordt tevens een
Gambiaanse avond georganiseerd voor alle sympathisanten.
Ook dit schooljaar zullen leerlingen van het Instituut
Sancta Maria het Afrikaanse continent opzoeken!

Samenkomst directies Secundaire Instituten
Na het verslag van de Africrack sluiten we hiermee graag
aan, want de directiebijeenkomst van dinsdag 30 november werd immers ingezet door diezelfde Stijn Verbinnen
die ons met powerpoint en filmfragmenten een prachtige
inkijk gaf in dit waardevol project.
De samenkomst betekende ook het afscheid van een
gekend gezicht … Jos Verhuizen,
Verhuizen directeur van Mariaburcht (Stevoort) was voor de laatste maal aanwezig. Hij
beëindigt immers zijn directietaak op 31 december
2010. En zo was opvolgster Marita Breems al aanwezig
en kon zij kennismaken met de collega’s van de andere
instituten.
Nieuwsbrief

Een flink deel van de namiddag werd, na de Africrack,
besteed aan de opvolging van de directiesamenkomst
van 25 mei jl. waarin we huidige en toekomstige werking
van de ondersteuning van de scholen door de congregatie samen bekeken. Heel wat interessante ideeën en
suggesties werden overlopen en waar mogelijk al dadelijk geïmplementeerd.
De directies van het Instituut Sancta Maria stonden garant voor een schitterend onthaal en vergastten ons na
afloop op een lekker avondmaal in de fonkelnieuwe ‘s
Hertogenmolens, op wandelafstand van de school.
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ZUSTERS VAN BERLAAR
Markt 13
2590 BERLAAR

Wij danken om Theresia Vermeylen.
Als stichteres van de Zusters van het Heilig Hart van Maria

Telefoon: 03—482.17.80
Fax: 03—482.44.47
onthaal@zusters-berlaar.be

schonk zij haar leven
in navolging van Hem die wij de Christus noemen.
In haar spoor volgden honderden vrouwen om
IN EENVOUD EN DIENSTBAARHEID
actief te zijn in apostolaat, onderwijs,
zieken- en bejaardenzorg,
missionering in Congo, Denemarken en Brazilië.
Tijdens dit herdenkingsjaar worden wij opgeroepen
om met eenzelfde vuur en toewijding
HART VAN GOD OP AARDE te zijn
voor wie wij op onze levensweg ontmoeten.

DE 25ste NIEUWSBRIEF!

Mogen Theresia Vermeylen en haar volgelingen

Op zoek naar het opvoedingsproject Hart van God
op aarde zijn…? Surf naar www.zusters-berlaar.be
(klik op ‘scholen’)

bron van inspiratie blijven voor velen,
ook in de 21ste eeuw.
De congregatie dankt alle scholen die deze tekst opnamen in Nieuwsbrieven, Nieuwskranten, contactbladen of in de digitale fora! Dank aan
al de medewerkers die de band met de Zusters van Berlaar blijven

Wij gedenken...
In WZC Sint-Vincentius te Kalmthout overleed op 12 juli
2010 mevrouw Joanna Van Loon (°1918), moeder van
de heer Ludo Mertens. Ludo was tot vorig schooljaar directeur van de Vrije Lagere School “Mariaberg” te Essen.

Op 21 augustus 2010 overleed thuis te Stevoort mevrouw Martha Bruyninx (° 1922), schoonmoeder van de
heer Freddy Thoelen. Freddy is bestuurder van de VZW
Instituut Mariaburcht te Stevoort.
De uitvaartdienst vond plaats te Stevoort (Sint-Martinus)
op 27 augustus jl.
In het Limburgse Hamont-Achel overleed op 11 oktober
2010 mevrouw Liza Boonen (° 1929), moeder van de
heer Godfried Kwanten. Friedo is voorzitter van de VZW
Onderwijsinrichtingen Zusters van Berlaar en lid van de
Algemene Vergadering van de VZW Vrije Basisscholen
van de Zusters van Berlaar. De uitvaartliturgie voor Liza
werd gevierd in de parochiekerk van Achel-Dorp op 16
oktober 2010.
Op 6 november 2010 vond te Koksijde de uitvaartplechtigheid plaats voor de heer Aimé Verhegge (°20 december 1926 en + 29 oktober 2010). Aimé is de vader van
Paul Verhegge, bestuurder-secretaris van de VZW Vrije
Basisscholen van de Zusters van Berlaar.

Te Heusden-Zolder overleed onverwacht de heer Jan
Meulders (° 22 oktober 1941 en + 10 november 2010),
schoonvader van Hilde Lambrechts. Hilde is stafmedewerker van de Congregatie en bestuurder van de VZW
Vrije Basisscholen van de Zusters van Berlaar. Het afscheid vond in intieme familiekring plaats.
Aan de beproefde families wensen wij veel sterkte toe en
de troostende steun van velen.

Draag nu dag na dag
en ademloos eerbiedig
wat wij al die jaren
wisten te bewaren
weet dat ik niet zo verloren
dood ben
als het voelt
Karel Staes

