VERLAMDEN MET VLEUGELKRACHT
Voor slachtoffers van seksueel misbruik is de installatieplechtigheid tijdens de zondagviering van
19 oktober in de Don Boscokerk te Buizingen bij Halle niet meer uit te wissen. Iemand vertelde hoe
zij deze, voor de Don Boscogemeenschap vreemde mensen, toen zij de kerk binnenkwamen 'zag
sterven van verdriet'. Maar ook hoe geleidelijk aan gedragenheid groeide. Of zoals iemand van de
slachtoffers het verwoorde: 'proficiat, de dingen die gezegd moesten worden zijn gezegd'.
Als stuurgroep van de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk zijn wij enorm dankbaar voor het
onthaal dat ons te beurt viel. Een kerk binnenkomen is als horror, voor sommigen onder hen. Maar
hier voelde je dat mensen om je gaven. Zowel bij het voorgaan in de plechtigheid als bij hen die in
de bar stonden. Of de onvergetelijke vredeswens en het hand in hand bidden in een kring. Maar ook
de spontane gesprekken met wildvreemden waren hartverwarmend. De woorden die werden
gesproken genezen, de beelden spraken, de liederen drukten uit wat wij niet onder woorden konden
krijgen. Wij gaan de Don Boscoparochie niet overrompelen met reacties over die dag. Jullie zouden
met je voeten niet meer op de grond kunnen blijven. Wij kunnen trouwens niet onder woorden
brengen hoe jullie vanuit jullie kerk een 'welkom' voor ons waren.
Om minstens één gevoel te vermelden, vatten we een getuigenis als volgt samen: "Ik kwam in het
gevang terecht als gevolg van het misbruik dat mij als kind overkwam. Drugs waren toen mijn
remedie. Bij een van mijn werkstraffen - iets wat jullie in de parochie ook begeleiden - ging ik later
als vrijwilliger werken. Gewoon werk kreeg ik toch nergens aangeboden. Ik ging er als vrijwilliger
werken omdat ik de mensen daar lief vond en dat ze om mij gaven. Nu lag ik weer een paar weken
futloos in bed en deed mijn vrijwilligerswerk niet meer. Mijn moeder heeft mij vandaag mee naar
Buizingen gesleurd. Als gevolg van deze dag ben ik nu vastbesloten morgen weer present op mijn
werk te zijn."
Gewoon de sfeer van de mensen in deze kerk gaf iedereen nieuwe kracht. Het beeld dat door Staf
Van Pelt werd gemaakt en wij bij u achterlieten, straalt - in tegenstelling tot wat je uiterlijk ziet kracht uit. Van slachtoffer via overlever naar overwinnaar groeien is een hele uitdaging. Die kans
heeft de Don Boscogemeenschap ons geboden. Jullie stralen kracht uit. Geniet ervan. Jullie maakten
dit voor ons mogelijk.
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