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Na 37 jaar nog eens nieuwe leden bij Zusters van
Liefde: “Er is veel meer blijheid sinds ze er bij zijn”

Vlnr.: zuster Sushila (India), zuster Noreen (Pakistan), zuster Birgit, zuster Gertrude (Congo) en zuster Charitine (Rwanda). — © lvi
In het moederklooster van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria in Gent wordt geschiedenis geschreven. De zustercongregatie, in 1803 opgericht door kanunnik Triest, heeft vier nieuwe bewoners. Het is geleden van 1985 dat er nog eens zusters bijkwamen.
Lieven Van Imschoot

In het klooster in de Molenaarsstraat in Gent wonen nog negen Vlaamse zusters, allemaal met een gezegende leeftijd. Maar sinds kort is de sfeer er helemaal veranderd. Vier nieuwe zusters uit India, Pakistan,
Congo en Rwanda zijn er ingetrokken. De zustergemeenschap Terhaegen is voortaan een internationale
gemeenschap en zuster Sushila (62) uit India is de nieuwe moeder-overste.

De Vlaamse zusters die nog in het klooster wonen, hebben al een gezegende leeftijd. — © lvi
De geschiedenis wordt op zijn kop gezet. Ooit trokken talloze Belgische missionarissen naar alle uithoeken
van de wereld om er het katholieke geloof te verkondigen. Maar de bakermat loopt nu zelf stilaan leeg.
“In het generaal bestuur in Brussel zit zelfs geen enkele Europese zuster meer”, zegt provinciaal overste
zuster Birgit (77). “Tijdens het generaal kapittel, de algemene vergadering, besloten we om buitenlandse
zusters te zoeken die naar België wilden komen.”
“Zeer zware omstandigheden”
Zuster Sushila ging op de oproep in. Ze werkte in India als verpleegster in een ziekenhuis. “Heel wat mensen raken er besmet met malaria of een andere ziekte, en in veel dorpen is er geen dokter”, vertelt ze. “Ik
heb er ook veel mensen verzorgd die gewond raakten door een terroristische aanslag.”

Ook de Congolese zuster Gertrude (33) werkte in haar land als verpleegster, in een kraamkliniek. “Het was
een zeer arme regio”, vertelt ze. “De omstandigheden waren zwaar. Voor een keizersnede hadden we antibiotica nodig. Die moest van het centraal bureau komen, maar daar hadden de moeders geen geld voor.
Maar we konden hen toch niet laten sterven?” (lees verder onder de foto)

De vier buitenlandse zusters hadden maïs geplant, als symbool voor nieuw leven. — © lvi
Zuster Noreen (40) was in Pakistan directrice van een school voor weeskinderen. “We hielpen hen om
hun studies te betalen”, vertelt ze. “En soms zelfs hun eten. Ik heb hard ingezet op het ontvoogden van
vrouwen en het laten respecteren van ieder mens, arm of rijk.”
Zo veel miserie in hun thuisland, en toch trokken de zusters naar ons welvarende land. “De kerken lopen
leeg in België”, zegt zuster Sushila. “En dat terwijl de Belgische missionarissen onze roepingen hebben
bepaald. Ik wil de Belgen laten zien dat de christelijke waarden nog altijd bestaan en dat we de geest van
kanunnik Triest moeten voortzetten. In Gent is de basis gelegd, en dat moet blijven bestaan. Nu zijn we
zelf missionarissen in België.” (lees verder onder de foto)
Sinds de komst van de vier buitenlandse zusters is de sfeer in de kloostergemeenschap helemaal veranderd.
De komst van de vier zusters heeft de sfeer in het historische kloostergebouw, ooit nog door Napoleon
aan de orde geschonken, helemaal veranderd. “Hun manier van leven is aanstekelijk”, vertelt zuster Birgit
geëmotioneerd. “Er is veel meer blijheid, gastvrijheid en hartelijkheid sinds hun komst. Ik hoop dat het
andere buitenlandse zusters kan aansporen om ook naar België te komen.”

Sinds de komst van de vier buitenlandse zusters is de sfeer in de kloostergemeenschap helemaal veranderd. — © LVI
Aan één ding moesten de vier zusters wel wennen toen ze met de Belgische levensstijl kennismaakten.
“Het eten”, klinkt het unisono. “Het eten is hier zo weinig gekruid en er zit bijna geen zout in!” Zuster Birgit lacht. “Ja, ze zijn veel pikanter eten gewoon. Maar sinds ze hier zijn, staat er sowieso één keer per
week rijst op het menu.”

