NIEUWJAARSWENS VAN Wilfried VANHOUTTE
Nieuwjaar 2020
Beste vrienden in Wevelgem,
Van harte aan allen een gelukkig nieuwjaar toegewenst! In de Filippijnen is het
nieuwe jaar ietwat in mineur van start gegaan, daar de Taal vulkaan, gelegen op zo’n
70 kilometer ten zuidwesten van Manila een heuse zuil van gloeiende as de lucht in
heeft gespuwd, met de gedwongen evacuatie van duizenden mensen uit de
gevarenzone en aanzienlijke schade aan woningen, wegen, elektriciteitsleidingen en
landbouwgewassen tot gevolg. De problemen zijn nog niet van de baan, daar de
vulkaan volgens experts nog een hele tijd onrustig kan blijven.
Het zuidelijke eiland Mindanao werd dan weer herhaaldelijk door lichte aardbevingen
getroffen, genoeg voor heel wat materiele schade. In onze stad Baguio kwamen
tijdens de kerst- en nieuwjaarsdagen zoveel toeristen en andere bezoekers opdagen,
dat het plaatselijke wegennetwerk volledig dichtslibde en monsterfiles ontstonden.
De autoriteiten zoeken naar oplossingen, maar voor de hand liggen die niet; de
verbetering van de autowegverbinding met de hoofdstad Manila wordt als de
voornaamste reden beschouwd waardoor zovele mensen met de wagen naar Baguio
komen, al zijn er ook nog velen die met de bus komen.
Andere problemen die met de toeloop van volk samenhangen zijn de
waterbevoorrading – reeds lange tijd een heet hangijzer – en het huisvuil, dat vaak
op ophaling moet wachten, door het immense volume en de striktere richtlijnen
inzake sortering, zelfs al worden plastic zakjes sedert vorig jaar geweerd in de
grotere winkels. Toch wordt het jaar ook met een positieve noot ingezet.
De plaatselijke natuurrampen brengen telkens weer een nationale solidariteitsgolf op
gang; ook aan de St. Louis Universiteit in Baguio worden geld en goederen
ingezameld voor de slachtoffers van de recente vulkaanuitbarsting, aardbeving, en
tropische cyclonen. Onze kerk in Ambiong begint dan weer stilaan haar eigenlijke
vorm te krijgen, al is er nog heel wat werk (en geld) nodig om het plafond, de vloer en
de deuren af te werken. Hopelijk kan de eigenlijke kerkruimte, na een paar keren een
valse start te hebben genomen, in de loop van dit jaar nu eindelijk in gebruik worden
genomen voor de zondagsliturgie.
De bisschop van Baguio heeft alvast zijn volle steun voor ons project uitgesproken.
En de aartsbisschop van Manila, kardinaal Tagle (ooit een leerling van onze pater
Scheutist Pol Foulon!), ruilt Manila binnenkort voor Rome, waar hij in opdracht van de
paus de Congregatie voor de Evangelisatie der Volkeren gaat leiden. Hij grapte dat
hij nu – net als zovele van zijn landgenoten – zijn thuisland verlaat om in het
buitenland te gaan werken.
In de St. Louis Universiteit beginnen de werken voor het nieuwe universitair
ziekenhuis nu ook goed op te schieten. Men hoopt er binnen twee jaar mee klaar te
zijn, tegen de 45e verjaardag ervan. Mijn eigen opdracht in de Universiteit werd dit
academiejaar ietwat aangepast, waarbij ik nog met de studie van de missies bezig
blijf, doch meer les geef, behalve in wijsbegeerte ook nog in Christelijke vorming. Het
uitgebreidere contact met jongeren laat mij wel toe van voeling te blijven houden met
wat zoal leeft onder hen. Ze blijven meestal beleefd en voorkomend, doch hun

interesses zijn doorheen de jaren wat verschoven. Een aanzienlijk aantal onder hen
leeft niet in een klassiek gezin, bijvoorbeeld doordat een of beide ouders in het
buitenland wonen of werken. Hun intens gebruik van de sociale media draagt er
verder toe bij dat ze met vele trends vertrouwd zijn die ook elders in de wereld
voorkomen. Zodoende dragen ze bij tot de versterking van een globale
‘wereldcultuur’.
Het onderwijslandschap in de Filippijnen blijft verder evolueren; de overheid maakt
het Staatsonderwijs financieel aantrekkelijker, wat er katholieke instellingen toe
uitdaagt hun unieke rol tot het onderwijs – zowel lager, middelbaar als hoger – in de
verf te zetten. Kwaliteitsvol onderwijs aanbieden zonder staatssubsidies en toch de
inschrijvingsgelden betaalbaar houden blijft de grote uitdaging voor het komende
jaar!
Ik hoop dat jullie allen het verder goed stellen, en twijfel er niet aan dat jullie, met een
open geest en de verzekering van Gods hulp, de veranderingen die op het
programma staan goed zullen verwerken. Misschien tot ziens later dit jaar!
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