


Woord vooraf 
 
Deze vastenkalender is en blijft in eerste instantie uitgewerkt 
als instrument om in de residentiële zorg rond de Zuidactie te 
werken; maar eigenlijk is hij interessant voor iedereen.  
 
De vastenkalender biedt een manier om in deze vastentijd 
eens stil te staan bij jezelf en bij je manier van leven. Dit door-
heen de evangelieverhalen en de reflectie hierrond, aangebo-
den op de zondagen van de vastentijd. Nog meer confrontatie 
met je eigen manier van leven kan rijzen bij het zien van de 
foto’s uit Kintu Kimune en Kabinda: illustraties van een gebrek 
aan kansen en grote armoede. Ook de spreuken op vrijdag 
kunnen daartoe een uitnodiging zijn.  
 
Je kan de vastenkalender steeds verkrijgen na een mailtje aan 
zuidactie@fracarita.org of een telefoontje naar 09/2163518. Je 
kan hem ook gewoon downloaden vanop de website . 
 
 
 
 
 
 
 

Stramien van de kalender 
 
Op zaterdag/zondag wordt er even stilgestaan bij het evangelie 
van dat weekend en hoe we daarmee op weg kunnen gaan in deze 
veertigdagentijd. Onderaan de tekst wordt telkens de link gelegd 
tussen deze evangelieboodschap – die we opvatten als een soort leef-
tocht voor de vastentijd –  én het project van Kintu Kimune. 
Op maandag leggen we de link tussen deze evangelietekst én de 
Zuidactie. Met een foto én een tekstje duiden we hoe datgene wat in 
Kintu Kimune gebeurt of wat wij voor Kintu Kimune kunnen doen een 
appèl kan zijn om onze vastentijd – tijd van inkeer en solidariteit – 
intenser te (be)leven.  
Dinsdag is doedag (knutseltips of andere). Alle knutseltips vind je 
(volledig uitgewerkt) in de Creabundel.  
Op woensdag vind je telkens een kooktip uit Congo. Samen ko-
ken en op die manier de onderlinge solidariteit, nog steeds heel typisch 
voor de Congolese maatschappij, concreet vorm geven (alle recepten 
vind je in de map: Congokoken).  
Donderdag is ‘actiedag’: met een foto en een oproep wordt de 
noodzaak van actie aangetoond. Het zou fijn zijn als er elke donder-
dag bvb. effectief ook even wordt ‘gebrainstormd’ over hoe je als leef-
groep actie kan ondernemen voor de toekomst van (de kinderen van) 
Kintu Kimune.  
Op vrijdag sturen we iedereen het weekend in met een spreekwoord 
uit Congo. Allemaal hebben ze op één of andere manier te maken 
met de betekenis van de naam Kintu Kimune: ‘Samen ben je sterker 
dan alleen’! Een mooie naam én boodschap die we doorheen deze 
veertigdagentijd dan ook graag elke vrijdag weer verspreiden! 
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      Woensdag 18 februari  
Aswoensdag  
Begin van de veertigdagentijd 
 
Vandaag krijgen de christenen een askruisje op hun voorhoofd. De as 
werd gemaakt van de palmtakjes die vorig jaar op het einde van de 
vasten werden gezegend. Vandaag starten we onze paasweg, een 
nieuwe levensweg, een weg die start in het donker van crisis en lijden, 
maar uitloopt op licht, uitzicht en nieuw leven. 
 
 
Ooit als vurig groene palmtak 
zat je uitdagend op het kruis. 
Door de sleur van elke dag 
verloor je kleur en alle kracht. 
 
Vandaag gaf je alles wat je had 
aan het vuur en werd je as. 
Een nieuwe levensweg begint 
grondstof voor nieuw leven. 
 
In de vorm van een kruis 
kom je nu tot ons 
om diep in ons te voeden 
nieuwe levenskracht. 
       
(Antoon Vandeputte) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Feniks, een mythologische wondervogel, herrijst uit zijn eigen stof en as. 
 
 
Tijdens deze veertig dagen hebben we extra aandacht voor de  
leerlingen, leerkrachten en broeders in Kabinda.  
 
Onze daadwerkelijke inzet betekent voor hen een nieuw begin. 
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 Donderdag 19 februari 
 

 

1196 stenen zijn er nodig voor 1 klas 
 
14352 stenen voor de 2 gebouwen die 
een nieuw begin betekenen voor Kintu 
Kimune 
 
1 steen in een afgewerkte klas kost 14,5 
euro (‘all in’-prijs) 
 
 

Allons-y!  
Laten we een nieuw begin maken voor 
de leerlingen van Kabinda! 
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 Vrijdag 20 februari 

WIE SAMENSPANT OM DE RIVIER OVER TE STEKEN WORDT NIET OPGEGETEN 
DOOR DE KROKODILLEN 
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 Zaterdag 21 en zondag 22 februari 

 
Eerste zondag in de veertigdagentijd 
Een nieuw verbond – een nieuw begin 
 
 
 
Ik zet mijn boog in de wolken; die zal teken zijn van het 
verbond tussen Mij en de aarde (Genesis 9,13) 
 
In de moeilijke omstandigheden in Kabinda verliezen de leer-
krachten en broeders hun geloof in Gods Verbond niet. 
Het verhaal van de regenboog na de zondvloed vertelt ons 
dat God zijn schepping behoedt en beschermt. Hij zet het 
avontuur met de mensheid verder. God zorgt voor redding als 
mensen dreigen te verzuipen. Na regen komt zonneschijn. 
De vasten leert ons dat alles mogelijk is, dat wij het tij kunnen 
keren en dat er terug toekomst is… ook voor de school in Ka-
binda! 
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Maandag 23 februari 

Kibambe en zijn klasgenoten 
hebben grote dromen.  
 
Wij kunnen het tij keren en 
deze jongens aan een  
toekomst en goede start hel-
pen … 
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Dinsdag 24 februari 

Doetip: ‘ecoknutselen’  
 
EEN VRACHTWAGEN MET  
KOSTELOOS MATERIAAL  

(natuur- en gebruikselementen) 
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Woensdag 25 februari 

Congokoken: KIP MOAMBE  
(het meest bekende Congolese gerecht bij ons) 
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Donderdag 26 februari 

ZUIDACTIE = ACTIE VOEREN 
 

VOOR BANKEN  
VOOR DE  

KINDEREN  
VAN KINTU KIMUNE! 
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Vrijdag 27 februari 
MAN OF VROUW, RIJK OF ARM, ENZ. ER ZIJN GEEN WEZENLIJKE VERSCHILLEN. 

MET ZIJN ALLEN ZIJN WE MENSEN DIE UIT EEN VROUW WORDEN GEBOREN  
EN DIE VOORBESTEMD ZIJN OM TE STERVEN. 
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 Zaterdag 28 februari en zondag 1 maart  
Tweede zondag in de veertigdagentijd 
Wanneer hemel en aarde elkaar raken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jezus ging een hoge berg op. Drie leerlingen mochten met hem mee. Bo-
ven op de berg waren ze alleen. De leerlingen zagen dat het gezicht van 
Jezus veranderde. En zijn kleren werden zo wit als een helder licht. 
(Marcus 9) 
 

Wanneer vraagtekens ons leven omringen, wanneer wij geen uitweg 
meer zien naar menselijke maatstaven, dan is God ons het meest nabij 
in woord en kracht. 
 

Wie de berg opgaat, 
zich in stilte terugtrekt 

en zich dicht bij God mag weten en voelen, 
krijgt uitzicht op wat komen moet. 

Dit doet opstaan 
om naar anderen toe te gaan 

en Gods droom samen waar te maken. 
(H. Braecke) 

Laten we de berg opgaan, even maar, 
proeven van het vergezicht,  
het weidse perspectief, 
de wenkende toekomst. 
 
We zitten al genoeg in het dal, 
waar de horizon vaak niet verder reikt 
dan de blinkende spullen in het uitstalraam, 
de soap op het kleine scherm, 
de laatste modetrend. 
 
Verlaten we onze kantoren, 
onze leefgroepen, afdelingen, speelplaatsen, 
onze kleine zekerheden, 
de voorspelbare rondjes die we draaien 
in steeds dezelfde cirkels. 
 
Laten we de berg opgaan, 
en ons herinneren: de stralende mens 
en zijn hartstocht voor gerechtigheid. 
 
Misschien zien we weer even, 
als in een wolk, een glimp van het visioen, 
de schepping zoals ze bedoeld was: 
bevrijd, geheeld, verzoend, 
met leven in overvloed. 
 
Het dal zal nooit meer hetzelfde zijn. 
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Maandag 2 maart 

 
 

In Kintu Kimune krijgen  
jongens zoals Chrisnovic  

kansen! 
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Dinsdag 3 maart 
 

 

Doetip:  
 

EEN KIKI’TJE  
NAAIEN  
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Woensdag 4 maart 

Congokoken:  

BAKBANANEN 
(zoet of pittig; met suiker & kaneel of cayennepeper & gember of ...) 
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ZUIDACTIE = ACTIE VOEREN 
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Zaterdag 7 en zondag 8 maart 
Derde zondag in de veertigdagentijd 
Woorden van God, wegen voor mensen  

God gaf zijn volk volgende belangrijke regels. Hij zei: ‘Ik ben de Heer 
jullie God. Ik heb jullie uit Egypte weggehaald, en bevrijd uit de sla-
vernij. Als iemand mij liefheeft en zich aan mijn regels houdt, zal ik 
goed voor hem zijn.’ (Exodus 20) 
 

 
De wegen in Congo zijn verschrikkelijk. Als je al van wegen kan spre-
ken. Om in Kabinda te geraken moet je langs slingerende aarden we-
gen vol diepe putten en geulen. Als het geregend heeft, is het als een 
weg door een moeras. 
 
Onze levensweg lijkt soms op de Congolese wegen: vaak moeizaam, 
met ups en downs. 
God reikt ons een weg aan, een paasweg, een weg van bevrijding. 
 
Vandaag maken we kennis met de tien woorden die Mozes op de berg 
van God kreeg. Deze woorden maken deel uit van een groot bevrij-
dingsverhaal. God heeft zijn volk weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. 
Hij heeft zijn volk bevrijd en biedt het een verbond aan. God is met 
zijn volk onderweg naar het beloofde land. De tien woorden zijn weg-
wijzers naar het leven. Door die woorden ter harte te nemen, ant-
woordt het volk op het bevrijdingsinitiatief van God. 
De tien woorden zijn het visioen van een rechtvaardige, humane sa-
menleving. De uitbouw daarvan is aan ons, mensen, toevertrouwd. 
 
(naar Paul Kevers) 
 

 
Laten we aan deze weg timmeren, samen met onze vrienden in  
Kabinda!  
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Maandag 9 maart 

 
 

100 nieuwe banken lijken voor ons niet 
zoveel bijzonders, maar voor Kintu  
Kimune wel.  
 
100 nieuwe banken zijn een bron van 
hoop!  
 
De weg is nog lang, maar het is een  
begin … 
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Dinsdag 10 maart 
 

 

Doetip:  
 

SLIPPERS PIMPEN  
 

Ook al zijn onze slippers pareltjes  
in vergelijking met die van vele Congo-

lese kinderen, je persoonlijke slippers 
pimpen is altijd fijn! 
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Woensdag 11 maart 

Congokoken:  
PINDA’S 

Overal te koop in Kabinda; een basis ingrediënt in heel wat gerechten: 
pindasoep, kip met pindakaas, gesuikerde pinda’s, Congobars met pinda’s … 
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Zaterdag 14 en zondag 15 maart 

Vierde zondag in de veertigdagentijd 
Leven in Gods liefde en licht 
 

Wij geloven dat ons leven niet overgeleverd is aan een ano-
nieme duisternis. 

Ook al speelt het zich af in een mengeling van licht en duister, 
uiteindelijk is het licht krachtiger. 

In het verhaal van Jezus zien wij dat onze God een God van 
liefde en licht is. 

In Jezus schijnt Gods licht innig op ons toe. 
Het verlicht ons hart en het verwarmt ons gemoed. 

Het geeft klaarheid aan onze levensweg 
en het begeleidt onze inzet voor meer rechtvaardigheid. 

Moeilijke momenten blijven moeilijk. 
En de duisternis is niet weg uit ons leven. 

En toch…., wanneer wij Gods licht in ons laten stralen, 
dan licht er een glans van liefde over ons leven, 
die ons helpt om moeilijkheden te overwinnen. 

 
 
Help je mee om tijdens deze Zuidactie het licht te laten schij-
nen in Kabinda? 
 
 
 

Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat Hij zijn enige Zoon 
gegeven heeft. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet sterven, maar 
voor altijd leven. God heeft zijn Zoon naar de wereld gestuurd om de 
mensen te redden. De Zoon kwam naar de wereld als het ware licht 
voor alle mensen. (Johannes 3, 14-21) 
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Moeilijke momenten blijven moeilijk. 
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En toch…., wanneer wij Gods licht in ons laten stralen, 
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gegeven heeft. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet sterven, maar 
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mensen te redden. De Zoon kwam naar de wereld als het ware licht 
voor alle mensen. (Johannes 3, 14-21) 



Maandag 16 maart 

 
 

« Comme rien n’est 
difficile pour ceux qui 
aiment »  
 

(Directeur Kanyinda) 
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Dinsdag 17 maart 
 

 

Doetip:  
 

Tijd voor een Congolees 
gezelschapsspel:  

 
MANCALA 
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Woensdag 18 maart 

Congokoken:  
 

FUFU OF ‘BOULE NATIONALE’  
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Donderdag 19 maart 
 

 

ZUIDACTIE = ACTIE VOEREN 
 

OPDAT GEDREVEN  
MENSEN ZOALS PAPA 
NUNU EN DIRECTEUR  

KANYINDA DE MOED NIET 
LATEN ZAKKEN! 
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LAAT ONS ALLEN AAN DEZELFDE KANT STAAN  
OPDAT DE NACHT ZOU EINDIGEN 

Vrijdag 20 maart 
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Zaterdag 21 en zondag 22 maart  

Vijfde zondag in de veertigdagentijd 
Het voorbeeld van de graankorrel  
 

Een graankorrel die in de aarde gezaaid wordt, moet sterven. Zo-
lang hij niet sterft, gebeurt er niets. Maar als hij sterft, levert hij veel 
nieuwe korrels op.’ (Johannes 12, 20-33) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het geheim van de graankorrel is het levensverhaal van de echte 
mens: wie alleen van zichzelf houdt, is niet veel waard. Je bent pas 
echt mens als je ook echt van de ander houdt. 
Zoals graan in de aarde sterft en vrucht voortbrengt, zo heeft Jezus 
zijn leven voor ons gegeven. Hij kon ons geen mooier bewijs geven 
van Gods liefde. 
 
Jezus vraagt ook ons om vrucht te dragen. Wij kunnen anderen  
gelukkig maken en zo op onze manier rijke vruchten dragen. 
 
En jij? Hoe ga jij vrucht dragen? Wat kun jij geven aan de mensen 
om je heen? Wat ga jij doen voor Kintu Kimune? 
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Maandag 23 maart 
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Dinsdag 24 maart 
 

 

Knutseltip:  
 

BEZEM MET NATUURLIJKE 
MATERIALEN  

(lokale variant van de Congolese 
bezem van palmbladeren) 
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Woensdag 25 maart 

Congokoken:  
GROENTEN IN KOKOSMELK  

(Vegetarisch hoofdgerecht) 
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Donderdag 26 maart 
 

 

ZUIDACTIE = ACTIE VOEREN 
 
VOOR DE TOEKOMST VAN 
KI-KI, HAAR LEERLINGEN 

ÉN LEERKRACHTEN! 
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 ALLEEN GA JE SNELLER, MAAR SAMEN KOM JE VERDER  
Vrijdag 27 maart 
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Vrijdag 27 maart 



Zaterdag 28 en zondag 29 maart  

Palmzondag 
 
Vandaag staan we aan de poort van de Goede Week: de week van 
Jezus lijden, sterven en verrijzen. 
Met Jezus gaan we Jeruzalem binnen. We zullen Hem volgen, van 
dag tot dag. 
Het is een week van felle emoties: glorierijke ontvangst, vriendschap, 
dienstbaarheid, verraad, angst, lijden, verdriet en afscheid. 
Het groen van de palmtakken die we vandaag in de kerken krijgen, 
verraadt nu al dat lijden en dood niet het laatste woord zullen heb-
ben! 
Het gezegend palm- of buxustakje kan je bewaren en bij het kruis-
beeld steken. 
 
Dit palmtakje huldigt de mens 
die zijn heil niet zocht 
in macht en geweld, 
maar die zijn kracht vond 
in dienende goedheid: 
Jezus Christus. 
 
God, geef dat dit takje 
ons mag opwekken 
tot zijn manier 
van omgang met elkaar, 
tot vrede en verzoening 
en liefde, wereldwijd. 
 

 
 
Volgend jaar op Aswoensdag kan je van dit palmtakje as laten ma-
ken. Zo is de cirkel weer rond. 
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Maandag 30 maart 

 
 

  
 

“We mogen de 
kinderen niet in de 
steek laten” 
 

(papa Nunu) 
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Dinsdag 31 maart 
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MANNETJES 

Dinsdag 31 maart 
 

 

 
 
 

Knutseltip:  
 

KROONKURK- 
MANNETJES 



Woensdag 1 april 

Congokoken:  
SLA MET ANANAS  

(Een verrassende, maar bijzonder lekkere combinatie) 
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              Donderdag 2 april  
 
Witte Donderdag  
Dag van vriendschap, warme, zichzelf gevende liefde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In Jezus' tijd was het de gewoonte, wanneer je gasten ontving, dat je 
hen bij aankomst de voeten liet wassen. Dat hoorde bij een gastvrij 
onthaal; de wegen waren immers stoffig en de mensen droegen san-
dalen. Normaal was het een slaaf die dat vuile werkje opknapte, 
maar Johannes vertelt dat Jezus, de gastheer, zelf opstond om zijn 
gasten de voeten te wassen! Dat was iets ongehoords: geen wonder 
dat Petrus krachtig protesteerde! Maar Jezus zet door. Het is een 
betekenisvol gebaar, waarmee Hij duidelijk maakt dat Hij niet ge-
komen is om gediend te worden, maar om te dienen. 
Jezus zegt: ‘Ik heb jullie het goede voorbeeld gegeven. Wat ik voor 
jullie gedaan heb, dat moeten jullie ook voor elkaar doen’ (Johannes 
13, 15) 
 
(naar Paul Kevers) 
 
 
Witte Donderdag: we denken spontaan aan het Laatste Avondmaal 
van Jezus samen met zijn leerlingen. 
De christelijke traditie heeft Jezus’ opdracht ‘doe dit tot mijn gedach-
tenis’ nauwgezet ernstig genomen als wij tot op vandaag regelmatig 
de eucharistie vieren omwille van deze woorden van Jezus. Maar 
hebben wij zijn opdracht tot navolging van de voetwassing even 
ernstig genomen of laten we het bij een symbolisch gebaar eenmaal 
per jaar tijdens de liturgie van Witte Donderdag? 
 
(Schilderij van Georges Herregods) 
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    Vrijdag 3 april  

Stille Zaterdag 
 
Telkens weer  
zal het kruis dat mensen dragen, 
een oproep zijn, 
een vraag 
om stil te staan, 
om niet voorbij te gaan, 
om je te laten raken 
door het zeer van een ander. 
Om in die ander 
weer zijn vraag te horen: 
‘Wie zegt gij dat Ik ben?’ 
En om antwoord te geven, 
vaak onhandig, 
onbeholpen, 
zwijgend, 
omdat je geen woorden vindt, 
maar eerlijk en levensecht. 
 
Het kruis  
waaraan je niet voorbij gaat, 
kan ommekeer bewerken. 
Je gaat verder 
als een nieuwe mens. 
 
(Carlos Desoete) 
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               Zaterdag 4 april  

Stille Zaterdag  
Stil maar, wacht maar alles wordt nieuw  
         
 

Uit: Intercity bestemming Pasen 
 

 
 
 

 
Stil maar, 
wacht maar, 
alles wordt nieuw… 
Nu ligt er duisternis 
over het hart van ieder die Jezus liefheeft: 
wij delen in zijn duisternis. 
 
Het beste wat we vandaag kunnen doen 
is samen met Hem stil zijn, 
samen met Hem waken 
tot de nieuwe morgen. 
 
En de hoop niet opgeven: 
in geen enkele situatie 
waarin het donker is als in een graf. 
God laat niets verloren gaan. 
Wij mogen geloven en hopen 
dat Hij Jezus nieuw leven geeft 
en daarmee ook ons. 
Van daaruit 
kunnen wij ook hoop en troost worden 
voor de wereld, voor de mensen 
die ons omringen. 
Stil maar, wacht maar, 
alles wordt nieuw… 
 
(Iny Driessen)  
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    Zondag 5 april  
Zalig Pasen! 
 
Want als Hij is opgestaan vannacht 
dan ook onze moed 
om te doen als Hij 
 
Want als Hij is opgestaan 
in deze vroege ochtend 
dan ook onze wil 
Hem te volgen 
 
Want als Hij is opgestaan 
dan ook ons geloof 
dat het donker niet 
het laatste woord spreekt 
 
Als er iets nieuw is deze dag 
is het onze liefde 
geboren uit Hem 
en bestemd voor de wereld 
 
Want als er iets is opgestaan 
is het ons antwoord op: 
‘Heb je Me lief?’ 
 
(Uit: Intercity bestemming Pasen, Raad van Kerken Nederland) 

(Willy Peeters: Helpende Handen) 
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