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Hoog bezoek 
 

Afgelopen week hebben de Lazaristen 
bezoek gehad van een bijzondere confrater: 
kardinaal Demerew Souraphiel 
Berhaneyesus CM uit Ethiopië. Bijzonder, 
omdat deze confrater in een omgeving 
werkt, waar de invloed van de orthodoxe 
kerk behoorlijk is. Het overnemen van 
accenten van de orthodoxe riten zal het 
contact met de mensen zeker ten goede 
komen. 
Harrie Jaspers heeft in zijn tijd in Ethiopië 
veel met Demerew samen gewerkt. 

Foto van onze reporter Jacques 
 
Nieuwbouw nadert voltooiing 
 
Op plaatsen waar de steigers zijn weggehaald, kun je nu goed zien hoe de nieuwbouw 
tevoorschijn komt. De kleur en het fraaie 
metselwerk vallen op. Ondanks dat het 
een groot gebouw is, oogt het niet 
pompeus. 
Op 29 juli worden de eerste zes kamers 
opgeleverd, op 12 september de rest van 
het gebouw. Kort daarop wordt de 
bouwplaats opgeruimd. 
Op zaterdag 24 september organiseert 
Vincent Depaul weer een ‘burendag’. Op 
die dag kan er ook een kijkje in de 
nieuwbouw genomen worden. 
       Foto van onze reporter Saskia 
Renovatie gaat nu ook binnen van start 
 
Tot nu toe hebben we binnen in het missiehuis nog niet heel veel last gehad van de renovatie 
(op een paar lekkages na!). Vanaf volgende week gaan we er binnen wel wat van merken. Het 
wordt nu even doorbijten. 
Drie onderdelen vragen om aandacht. Allereerst de plafonds in de gangen. Die worden eind 
juni helemaal open gemaakt omdat daar de leidingen voor de luchtverversing en voor de 
nieuwe radiatoren in gelegd moeten worden. Van daaruit gaan die leidingen naar de kamers. 
Het tweede punt van aandacht is het boren van gaten. Vanuit de gangen worden gaten door de 
muren naar de kamers geboord (boven de plafonds) waardoor de leidingen naar binnen 
kunnen. Dat zijn heel veel gaten, ongeveer vier per kamer. We proberen om het boorwerk op 
zo min mogelijk dagen te concentreren, liefst op dagen dat de heren een uitstapje hebben. 
Het derde aandachtspunt is het vervangen van de kozijnen en het verwisselen van de 
radiatoren. We vermoeden dat we per kamer twee dagen nodig hebben. 
Het streven is nog steeds om alles klaar te hebben op 1 oktober. 


