
ACHTSTE DAG : EEN MAN MET WERELDWIJDE AANDACHT 
 
 

De geschiedenis aan het woord 
 
14 december 1875. De eerste Salesianen gaan aan wal in 
Argentinië. Zij zijn met zijn tienen onder leiding van don Cagliero. 
Zij komen terecht in een vreemde wereld en in een 
onoverzienbaar werkterrein. Naar Argentinië zijn de laatste 
decennia 300.000 arme Italianen uitgeweken. Zij zijn van geloof 
en Kerk vervreemd bij gebrek aan priesters. Hun kinderen weten 
niet meer of het zondag of weekdag is en kunnen zelfs geen 
kruisteken meer maken, stellen de salesianen tot hun verbazing 
vast bij het eerste contact. 
 
Een onmetelijk werkterrein want iets verder verbergen zich de 
Indianenstammen in het oerwoud. Zij waren toen al het 
slachtoffer van de veroveringsdrang en het winstbejag van de 
blanken. 
 
De keerzijde van de medaille is dat don Bosco voor zijn werk in 
Italië tien van zijn beste mensen kwijt is. Het was een hele 
aderlating voor zijn activiteiten op het vasteland. In 1876 stuurt 

don Bosco opnieuw 23 van zijn mensen naar Zuid-Amerika en het jaar daarop nog eens 18 onder wie acht 
salesianen die nog in opleiding zijn, amper twintig jaar oud. 
 
Don Bosco's missiedroom is werkelijkheid geworden. En het is een vruchtbare droom geworden: toen hij 
stierf waren er al 750 salesianen in Zuid-Amerika verspreid over vijf landen. Dit was het resultaat van amper 
13 jaren werk. 
 
 Naar Teresio Bosco, blz. 426-437. 
 
 
Een man met wereldwijde aandacht 
 
Zijn aandacht bleef niet beperkt  
tot mensen en dingen in de buurt.  
Hij wist, verderop, nog een wereld aanwezig. 
En die wereld was méér voor hem  
dan een onverschillig persbericht:  
er leefden mensen, mannen en vrouwen, hele volken,  
jongeren vooral die de kans niet kregen te groeien tot mens,  
die in verdrukking leefden,  
uitgebuit, in de hoek geduwd. 
 
Ook naar hen ging zijn aandacht,  
zijn priesterlijke bewogenheid.  
Hij kon dromen, jong en enthousiast,  
en zijn mensen bezielen om ver in de vreemde  
kansen en bevrijding te bieden,  
missionaris te zijn. 



 
Dat is ook vandaag mogelijk  
als onze aandacht verder gaat dan onze eigen kring;  
als een TV-beeld over honger en uitbuiting  
niet het zoveelste beeld in de rij is  
maar ons hart raakt tot in de diepte. 
 
Gebed om af te sluiten 
 
Laat ook onze aandacht 
verder gaan, 
Heer God, 
dan onze eigen buurt en groep. 
Laat ons, 
in het spoor van don Bosco,  
warme en daadwerkelijke interesse betonen  
voor al wie in verdrukking leeft, veraf of dichtbij,  
voor al wie geen kansen krijgt,  
voor al wie de mogelijkheid niet heeft geboeid te worden 
door een wereld van liefde en broederlijkheid  
zoals het evangelie droomt. 



 


