
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij, de deelnemers van het 22ste Generaal Kapittel van de Fraters Maristen, de hoogste en 
buitengewone autoriteit in het instituut, treden toe tot paus Franciscus en internationale 
organisaties die promotie- en de rechten van kinderen weerstaan, door elke vorm van misbruik 
van kinderen en jongeren te veroordelen; emotioneel, fysiek of seksueel. 

Wij erkennen de pijn en het leed dat slachtoffers hebben ondervonden door sommige leden van 
het Maristeninstituut. Onze excuses aan u voor de pijn die deze daden hebben veroorzaakt. Wij 
weten dat uw leven is beschadigd en dat dit leed is gedeeld met familie en geliefden. 

Misbruik is de antithese van onze Maristen-waarden en ondermijnt het eigenlijke doel van ons 
instituut. Elk misbruik van kinderen is een verraad aan de nobele idealen van onze stichter, de 
Heilige Marcellinus Champagnat. 

Aan het einde van zijn mandaat heeft onze Algemeen Overste, Frater Emili Turú, in zijn toespraak 
tot het 22ste Generale Kapittel gezegd: 
 

 Instellingen zoals de onze, die minderjarigen tegen elke vorm van misbruik hadden 
 moeten beschermen, hebben daarme onmiskenbaar gefaald. Misschien kunnen we 
 verklaringen vinden om te helpen begrijpen hoe dergelijke situaties van seksueel 
 misbruik in onze instellingen hebben kunnen gebeuren, maar geen enkele van deze 
 verklaringen kan worden gebruikt als een excuus, want ze hadden in de eerste plaats 
 nooit mogen plaatsvinden.  

 Het bestaan van slachtoffers is een blijvende herinnering dat wij als instelling hebben 
 gefaald. En daar dit in het verleden het geval is geweest, kunnen we niet opnieuw 
 teleurstellen, in geen geval. 

 

Wij ondersteunen het werk dat de afgelopen jaren in het Maristeninstituut is gedaan om kinderen 
en jongeren te beschermen, zowel in Maristenscholen, instellingen als ministeries, en om te eisen 
dat alle delen van de Maristenwereld worden geïmplementeerd in Kinderbeschermingsbeleid en 
om training en bewustwording te bieden om kindermishandeling te voorkomen. 

Terwijl ons Generaal Kapittel ten einde loopt, verbinden wij ons er toe pro-aktie te zijn om dat te 
verzekeren. Het Maristeninstituut voldoet op alle niveaus aan de hoogste normen van 
kinderbescherming, dus dat al onze werken kindveilig en kindvriendelijk zijn! 

De deelnemers van het 22ste Algemeen Kapittel     

Columbia, 20 oktober 2017 
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