
NEGENDE DAG : EEN MAN VAN VERTROUWEN 
 
 
De geschiedenis aan het woord 
 
Februari 1851. Don Bosco is bijna tien jaar bezig met zijn 
werk, heeft iedere zondag de zorg over meer dan 500 
jongens en dagelijks over een dertigtal internen. En hij heeft 
nog altijd geen vaste verblijfplaats. Hij huurt momenteel een 
schuur en een woning, die hij zo goed en zo kwaad als het 
ging heeft ingericht met zijn jongens. Maar van dag op dag 
kan de eigenaar hem op straat zetten en wat dan? 
 
Daarom klampt hij de eigenaar aan om het geheel te kopen. 
Goed 1.500.000 fr., contant te betalen. Don Bosco bezit op 
dat ogenblik geen duizend frank. Toch slaat hij toe. 'Vergeet 
het niet', zegt de eigenaar, 'contant betalen of het wordt 
niets'. 
 
Don Bosco weet niet waar kijken of wat doen: anderhalf 
miljoen! Diezelfde avond brengt iemand hem 500.000 fr. en 's 
anderendaags geeft iemand hem een miljoen te leen. Ongelooflijk en toch waar. 
 
 Naar Teresio Bosco, blz. 240-241. 
 
 
Een man vol vertrouwen 
 
Een man vol vertrouwen 
die durfde doorgaan 
ook als er geen uitzicht was, 
die stappen durfde zetten 
ook als er nog geen weg gebaand was. 
 
Een man vol vertrouwen 
die zich durfde engageren 
ook als hij geen zekerheid had, 
die verder deed 
ook al had hij niet alle touwtjes in handen. 
 
Een man vol vertrouwen 
die niet opgaf als iets tegensloeg, 
die niet altijd beredeneerde 
of hij zijn vingers niet zou verbranden,  
die zich niet liet leiden door angst of twijfel. 
 
Een man vol vertrouwen die niet vroeg:  
zal het gemakkelijk gaan  
maar die risico's durfde nemen  
vertrouwend op de goedheid van mensen en op die van God. 
 



Een man van vertrouwen! 
Hoe zou het leven zijn, 
hoeveel vriendschap zou er groeien,  
hoeveel toekomst ontluiken als wij zo waren! 
 
Gebed om af te sluiten 
 
Mensen met vertrouwen, 
die een taak ter harte nemen  
en niet op de vlucht gaan 
wanneer het moeilijk wordt, 
zo zouden wij willen zijn, Heer God. 
Laat ons don Bosco tot voorbeeld nemen  
in zijn moedige overgave aan u  
opdat ook wij tot meer liefde en geloof 
kunnen komen. 
 
 
 Piet Stienaers, sdb 
 


