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Zuster Christianne vraagt hulp voor kinderen in Peru

rWe gaan er samen

tegenaan!t
vool dc noden van ttrrderetr, tlic combinatie, dic vocldc ik al gaurv in mijn lercn. Op de nriddelhitrc school uas ik
bctrokkcn bij dc Vas(enrktie. en dc.bnge Kcrk. ik ging vakcr naar Trtizé waar
ik het heel bijzondcr Nrnd. ln hct contact mct Hcrvormdcn leerde ik cle bijbcl
lezen cr'r vond dat hccl iÍìtcrossant. Studcrcncl in Amstenlitnr rvcrd ik lid vtn
ccn studentcnclub. Sarnen rvaren rvc bezig met de Búbcl én mct dc maatschappclijkc t-rntnikkelingen. Na ccn tij.ljc
vcrkcring nanr ik dccl aiìrì een studeDtenuitwissclingsprogrtmnìa cn voÌÌd n'ìe
zcll'tcrug iu Kenia. Op dat momcnt
kon ik mczcll'dtar nict zicu in missie
voor langere tijd. Ecn tijd lang *ildc ik
nicts mct dc Kerk te maken hqbbcn.
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Mairr ccn hcrnicusd bezoek ruttt îrizú
bracht een soort kccryunt tcwccg. Op
ccn gcgcvcn monleDt ben ik hccl on-

I)c uit Roermond geboortigc zustcr
Christianne Gadiot is een Medische
Missiezuster. Peru is al jaren haar
rverkgebied. Eens in de dric iaar komt

zij 'thuis' cvcn bijtanken. En hulp vragen. Voor de menxn roor cn met tric
zij werkt. \u voornamelijk kindcrcn
met ccn handicap. f)e kans dat haar
project in de liist van dc Vastenaktie
rìordt opgenomen, is groot. Tiidcns
haar 'vakantie' vertelde zij waarom dat
belangrijk is.

Zij vindt zichzelf'niet belangrijk. I)at
merk jc bij dc vraag hoc hct leven lìaar
brachl waar ze nu is. Dus werd hct ccn
bcschrijving in vogelvlucht. "lk bcn gcborcn ondcr dc klokkcn van de Roermondse kathedralc kqrk. op dc Markt.
Als tlcrtlc van vier kinderen van ccn

winkelicrcchtpaar (ìckxrf cn gevoel
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voorbcrcid gcwoon op dc lìcts gesprongcn met de gedachtc: ccns kijkcn ol'ik
cr kom. lk kwam er. En bleef er ccn
week in stiltc. Hct bracllt mc crtoe lteer
cen kerk te gaan zockcn $aar ik mc
thuis zou voclcn. Terug in Anìsteldam
vonrl ik hct Ignrrtiushuis. Vitn d ittttit
hcb ik. lerwùl ik werkzaanr was als
wijkvcrplccgkunrJige, enige tijd deelgcnomen aan cursusscn cn mccgcholpeu.
Maar hct leverde een vcrsnippcrd lcvcn

op. lcrwijl ik ccn lcvcn uit één stuk rviltle levcn. lk dccd ccn dcrtigdiìlgsc rctriitc in het dageliiks lcvcn bij dc.lczuictcn in dc hoop antwoorl te krijgen op
mijn vraag: 'w t wil ik nou ccht docn
mct mi-jn lcvcn'l Juist in dic tijd kwam
ik in conlrct mct dc Mcdische Missiczusters. Bij hcn vocldc ik in dcnkcn ctr
doorr vcrwantsclìap. l)us sl<rct ik nrc bij
hen arn. lk zou mijn noviciaattijd dootlopen in de vesliging in dc Bijlmcr.
Twcc dagcn voor ik intrad vond dc Bijl-

mcrrrmp plaats. U wcct wel: het vliegtuig dirt zich in dc llals boordc cn wae||bij mccl dan 40 ntensen onrkwanrcn.
Hct brrcht mij nog cvcn aan hel lwùfèlen - is Hij cl tcgcn .lrt ik tlc:tap zct maal de rnaniel waarop clc zustcrs rcagccrdcn op dc ramp bracht mij toch tot
de overtuiging dat ik gocd zat.--

llaar Peru
Het rverk ondcr dc gctR)ll'cnen cn dc
bctrokkqnheid bij vooral het r,luchtcltngcnrvcrk. gavcn invulling aan het leven
van de Rocrmondsc zuster kort na haaf
noviciaat. Maar zij hoort bij ccn intcrnationalc congrcgatic cn dat verschaft
een wereltlwijd blikvcld. Via haar scctor

coolclinator hoorde ze dat ze in Pcru
dringcnd bchoclìc aan cen verpleegkunclige ha<iden. Itr ovcrlcg wcrd bcslotcn
dat daar in de (oekomst haar rverktcrrr.'in zou liglrcrt. "TijrJcns mijn intcglutie
tijd wercl mij voorgchouden: 'Kom cn
lccl'ocn tijdjc met ons nree: neerìr dccl
aan projcctcn cn ontdek zo waarjii geroeperr woxitl waar jij nrct jouw kwalitciten icts kunt bijdragen. Het was ccn
tijd van kcDnismaken cn tlc taal lcrcn.
ln het begin bracht ik vecl tijd door mct
Aidspatióntcn. Vanuit conlacten kw nl
ik lìurilics mct gchanclicaptc kindercn
op het spoor. Al snel rverd nrij duidclijk

dît rù in nijpcnde omstandigheden lcrcn. Dc nrrrrtl is sr'(\rt L'rì ik hen rllirr
samen rnet andcren in gaan staan."
r

[)c arm()odc van hct plattelitnd onlIuehten cn t'''n bclcI hcstitiur (rnhot,-

ir cle stad. l)at bracht vclcn crtoc
nirirr Liml tc glan. llcn dcrde r:rn de
Peruancn lcclì sr nu. Bijna ncgcn mil-

rvcn

jocn

il

getal. Een lìink decl van hqn

pnrbccrt valk tc ovcr'lcvcl in gegrt-reicle
sloppenwi jkcn. Ilasisv(x)rrieningen ontbrckcn cn zijn veelal een van dc lcdcncn

