Westmalle, 20 oktober 2017

Betreft: project ‘Kamiano’ in de 2de jaren
* Een mens kan maar
zijn waardigheid terugvinden,
wanneer iemand hem nabij is
met eenvoudige tekenen
van vriendschap
en respect.

Geachte ouders
Beste leerling van het tweede jaar
Vanuit een stevige traditie en in het kader van ons christelijk opvoedingsproject zetten de leerlingen
van 2 SO zich jaarlijks in voor de financiële ondersteuning van Kamiano.
In dit daklozenrestaurant aan de Kammenstraat in Antwerpen engageren vrijwilligers zich naar het
voorbeeld van pater Damiaan, die door zijn melaatsen 'Kamiano' werd genoemd. Kamiano staat op
deze manier voor aandacht voor de uitgestotenen van onze samenleving: thuislozen en mensen in
moeilijkheden kunnen er terecht voor een verse warme maaltijd. Voor hen is dat gratis. De maaltijden
worden overwegend bekostigd via giften. Toch schuilt het geheim van Kamiano vooral in onbetaalbare
ingrediënten: een goede maat sympathie, aangelengd met een dosis trouw en betrouwbaarheid, en
een scheut ontwapenend en volgehouden respect voor de waardigheid van je naaste. Hier wordt
vooral het hart van een gekwetste medemens verzadigd.
Deze week werd de eerste actie opgestart: de verkoop van kerstkaarten die de leerlingen gemaakt
hebben tijdens de lessen PO van vorig schooljaar. Setjes met vijf van deze knappe ontwerpen worden
voor € 4,00 per set aan de man gebracht. Op die manier verzamelen de leerlingen vast een aardig
bedrag aan steun!
Vorige week kwamen de leerlingen die nu in het 3e jaar zitten, in de klassen van het 2e jaar vertellen
welke acties zij vorig jaar hebben ondernomen. Dankzij hun acties kunnen zij dit jaar een aardig bedrag
overhandigen aan Kamiano. Ze lanceerden in de klassen ook een warme oproep om de fakkel over te
nemen. In de loop van volgende week leren de leerlingen in de lessen godsdienst nog meer over de
werking van Kamiano.
Op vrijdag 22 december, aansluitend bij de kerstbezinning, kunnen de leerlingen een kommetje soep
kopen. Deze opbrengst gaat ook naar Kamiano. We willen graag met de leerlingen bespreken welke
acties zij kunnen ondernemen en houden u in ieder geval op de hoogte! Alles gebeurt uiteraard op
vrijwillige basis. Wij hopen echter dat u met het initiatief akkoord kan gaan en de tweedejaars met
raad en daad wil steunen. Alvast bedankt voor uw bereidwilligheid.
Met vriendelijke groeten

De leraren van het 2de jaar
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