❝ Heb jij hulp
geboden
aan deze
machteloze,
heb jij de arm
gesteund die
het aan kracht
ontbrak? ❞
(Job 26,2)

} Als de
zwakste
van onze
vrienden onze
bezorgdheid
is, dan
kunnen we
ver gaan… ~
Paus Franciscus
(Abou Dhabi – februari 2019)

Midden september opende het project Betlehem het nieuwe
woonproject “huis Bamboe”.
Het huis was ooit eigendom van de congregatie van de kanunnikessen van Sint-Augustinus (Berlaymont). Het werd gerestaureerd en afgestaan aan het project Betlehem, dat de missie
van de zusters zal verderzetten op een nieuwe manier.
Twee jonge vrouwen die onlangs vrijkwamen uit de gevangenis en twee vrouwen
die het milieu van de prostitutie verlieten,
zullen er onderdak vinden.
In samenwerking met een Sociaal
Verhuur Kantoor (SVK) en andere vzw’s gaat project Betlehem nog
een stap verder. Niet alleen onthalen we vier mensen die economisch kwetsbaar zijn maar bovendien stonden ze ook aan de rand
van de maatschappij.
“Wij hopen dat de bewoonsters moedig samen aan een nieuwe toekomst kunnen
bouwen, omringd door mensen die in hen geloven. Het is met veel vreugde dat wij de
sleutels van ons huis overhandigen aan de verantwoordelijken van dit nieuwe project,
om de deuren te openen voor bewoners in nood. Ze zullen hen een duurzame toekomst
bieden die hun zwakheden en misstappen uit het verleden overstijgt.”
Zuster Edith, die lang in dit huis woonde
Dank voor uw steun aan
het project Betlehem en uw
vrijgevigheid. Het is samen
dat wij op weg willen gaan
naar een meer solidaire
samenleving.

+ Jean Kockerols
Hulpbisschop voor Brussel

Steun het Betlehemproject

IBAN: BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1
Koning Boudewijnstichting - graag met vermelding: 182 / 0500 / 00023
Giften van €40 en meer per jaar zijn fiscaal aftrekbaar.
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Indien u deze zendingen niet langer wenst te ontvangen, gelieve dit te melden op betlehem@diomb.be

Opening van het huis “Bamboe”, overhandiging van de sleutels door Zuster Edith

