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“In Afrika kent men iets wat UBUNTU wordt genoemd. Het heeft te maken  
met de essentie van mens-zijn, het hoort bij het geschenk dat Afrika de wereld geeft.  

Het heeft te maken met gastvrijheid, om elkaar geven, moeite voor elkaar doen.  
Wij geloven dat een mens een mens is door een ander mens,  

dat mijn mens-zijn onlosmakelijk verbonden, verweven is met het jouwe.” 
Aartsbisschop Desmond Tutu 

 
Elke keer als ik in Afrika ben, ben ik onder de indruk van de bijzonder hartelijke houding van 
de mensen. Waar je ook gaat, je komt er op straat mensen tegen die, als je hen groet, 
vriendelijk reageren door beide handen omhoog te houden met de handpalmen naar je toe. 
Voor mij is dat een prachtig teken van gastvrijheid, alsof men zegt: “Welkom, ik ontvang je 
met open armen. Zoals je ziet, houd ik niets verborgen in mijn handen; ik heb niets dan 
goeds met je voor.” 
 
Degenen onder ons die afkomstig zijn uit culturen 
die individualisme hoog in het vaandel hebben 
staan, worden verrast door deze levenshouding 
en aan het denken gezet over sociale waarden die 
geleidelijk aan verdwijnen en vaak vervangen zijn 
door de onweerstaanbare behoefte om steeds 
meer bezittingen te vergaren en die te 
beschermen als ook door een egoïsme dat we 
mooi inkleden als het onbetwistbare recht op 
“persoonlijke vrijheid”. 
 
Kerstmis herinnert ons aan het goddelijke in elke 
mens, omdat de Zoon van God zich door Zijn menswording heeft verbonden, op bepaalde 
wijze, met alle mensen (Tweede Vaticaanse Concilie). We weten dat het Geheim in ons leeft 
en dat wij daarom het meest wezenlijke van ons leven, dat zich in de vorm van goedheid en 
liefde laat zien, met elkaar gemeen hebben. Nelson Mandela erkent dit in zijn autobiografie: 
Ik heb altijd geweten dat diep in het hart van elke mens barmhartigheid en grootmoedigheid 
te vinden zijn. Niemand wordt geboren met haat voor iemand anders vanwege diens 
huidskleur, afkomst of religie. Haten is iets wat mensen leren, en als ze kunnen leren haten 
dan kunnen ze ook leren liefhebben, want een mensenhart is veel ontvankelijker voor liefde 
dan voor het tegendeel. Zelfs tijdens de meest afschuwelijke momenten in de gevangenis, als 
mijn kameraden en ik tot het uiterste werden gedreven, kon ik een zweempje menselijkheid 
bij een van de bewakers zien, misschien maar een seconde, maar het was genoeg om me 
gerust te stellen en op de been te houden. De goedheid van de mens is een vlam die 
verborgen, maar nooit gedoofd kan worden. 
 
Ja, onze levens zijn nauw met elkaar verbonden, op mysterieuze maar echte wijze. Juist 
daarom lieten de deelnemers aan de Algemene Conferentie in september in Notre-Dame de 



l’Hermitage zich raken door de realiteit van kinderen en jongeren, vooral degenen die zich in 
een uiterst kwetsbare situatie bevinden in verschillende delen van de wereld. Overtuigd van 
de actualiteit van onze roeping tot universele broederschap, spraken wij aan de voeten van 
Onze-Lieve-Vrouw van Fourvière opnieuw onze belofte uit om mensen te dienen en er voor 
hen te zijn, zonder grenzen. 
 
Bovendien is onze keuze voor een leven in gemeenschap een zichtbare uiting van onze 
verbondenheid en onderlinge afhankelijkheid. Onze martelaren die onlangs zalig zijn 
verklaard, zagen dat ook zo toen zij besloten het lot te delen van de confraters met wie zij 
samenleefden, zelfs als ze de kans hadden om eraan te ontkomen. 
 
Verder ben ik van mening dat de grote internationale bijeenkomst rond het thema 
Maristenzending, die in 2014 in Nairobi (Kenia) wordt gehouden – de afsluiting van een 
proces dat door fraters en leken op de vijf continenten samen is uitgewerkt – een 
gelegenheid voor ons zal zijn om de betekenis van Ubuntu concreet te ervaren en vervolgens 
in ons dagelijkse leven toe te passen. 
 
Een andere gelegenheid om onze internationale dimensie ten volle te beleven is de weg naar 
het 200-jarig bestaan van de Fraters Maristen in 2017. Op 28 oktober 2014 gaat het 
voorbereidingsproces, dat drie jaar zal duren, officieel van start. Er is voor die datum 
gekozen omdat het de dag van de ontmoeting tussen P. Champagnat en de jonge Montagne 
was, de gebeurtenis die de aanzet gaf voor het stichten van het Instituut. De feestelijke 
opening van het opgeknapte huis in La Valla, waar deze kleine gemeenschap met een wijds 
blikveld ooit begon, nodigt ons uit om ons vandaag in te zetten voor een nieuw begin, trouw 
aan onze oorsprong en traditie maar staande in het leven van hier en nu. 
 
Ubuntu: Ik ben omdat wij zijn. Dat wil zeggen: wij worden mens door andere mensen. En 
juist omdat iedereen een onscheidbaar deel van het menselijke weefsel is, heeft dat wat we 
doen of niet doen gevolgen voor het leven van anderen. 
 
Als je bijvoorbeeld kijkt naar dat bescheiden begin in La Valla, dan had niemand zich kunnen 
indenken dat het Instituut zich zou verspreiden over vijf continenten en het leven van zo 
veel kinderen en jongeren zou beïnvloeden. Het was voor veel mensen ook moeilijk om zich 
voor te stellen welk potentieel er verborgen lag in dat kleine kindje van Maria en Jozef, 
genaamd Jezus - tot welke grootse veranderingen Hij in staat zou zijn. 
 
Mogen wij, door het vieren van Kerstmis 2013, ons bewust worden van onze onderlinge 
afhankelijkheid en onze verantwoordelijkheid om van de planeet aarde een beter 
bewoonbare wereld te maken met meer broederlijkheid, rechtvaardigheid en solidariteit. En 
mogen wij, door het vieren van Jezus’ geboorte, ons ervan bewust zijn dat Hij, door ons 
mens-zijn ten volle te delen, de loop der geschiedenis in velerlei opzichten heeft veranderd, 
op nederige en discrete wijze. 
 
Zalig Kerstfeest! 
___________________ 
Frater Emili Turú 
 


