
BROEDERS VAN LIEFDE: 
ontstaan in België,  
missionerend in de 
wereld: op weg met 
Kan. Jozef Triest 



1911: departure of the first Brothers-missionaries to 
Congo-Kinshasa 



1967: foundation of vzw Caraes for support to the 
psychiatric hospital in Ndera Rwanda 

1978: recognition as NGO by the Belgian government 



2012: Fracarita International, the NGO of the Brothers of Charity  



DRIE SECTOREN, 1 
DOEL: Actuele 

vertaling GOD IS 
LIEFDE door herstel 

van de 
fundamentele 

menselijke 
waardigheid 



 
• Fracarita supports thousands of people through 150 services 

in 28 countries in Latin America, Africa and Asia 

 

Drie continenten: van Afrika tot in Amerika 



 
 
 

Geestelijke Gezondheidszorg: Global Campaign 
against STIGMA and EXCLUSION 

 

- WHO: “three-quarters of those afflicted with mental disorders live in developing 
countries”. It remains one of the most neglected illnesses. 

- In many societies, it remains a taboo to discuss it openly (stigma). 

 

 

 

 

 



Onderwijs: towards INCLUSION 

- More and more children seem to have access to (primary) education, 
but there is still a huge challenge with regard to the quality of 
education. 

 

 

 

 

 



Zorg voor mensen met een functiebeperking 

- WHO: “15% of the word’s population, or more than one 
billion people, live with some form of disability. The vast 
majority of these people (80%) live in developing 
countries.” 
The linkage between poverty and disability seems very 
strong. 

 

 

 

 

 

 



May I call you brother?: Hoe vandaag en morgen Broeder van Liefde zijn 
in de actieve missies wereldwijd? 



 
1.      Het belang van “de weg van de nederigheid” bij de verkondiging van het Evangelie 
 
2.      Het belang om bij alles wat we zeggen en verkondigen steeds te erkennen  dat onze 
menselijkheid beperkt en onaf is, zonder enige zweem van triomfalisme. 
 
3.      Wat je probeert te verkondigen moet eenvoudig zijn, niet ingewikkeld en zonder te veel 
rationalisering. Anders wordt het snel onduidelijk en onbegrijpelijk. 
 
4.       Gul zijn in het erkennen van Gods werkzaamheid in het leven en de geschiedenis van de 
volkeren. Samen met oprechte bewondering, vreugde en hoop telkens we bij bij anderen 
goedheid en toewijding zien. 
 
 

DE ZEVEN GRONDREGELS VOOR DE MISSIONARIS VANDAAG 



5.      De meest geloofwaardige boodschap komt voor uit ons 
eigen leven, toegewijd aan en geleid door het Evangelie van 
Jezus Christus. 
 
6.      Vergevingsgezindheid en verzoening zijn de meest 
werkzame toegangswegen tot het hart van het Evangelie. 
 
7.      De beste wijze om de boodschap van het kruis te 
verkondigen is die van de dood aan het eigen zelf en de eigen 
beperkte doelstellingen van de missionaris. 





 

 

Hartelijk dank voor uw aandacht! 


