
Zusters van Don Bosco te Rome verzameld voor het Algemeen Kapittel 

 

Zondag 7 september 
2014 worden alle 
kapittelleden te Rome 
verwacht voor het 
23ste Algemeen 
Kapittel van de Zusters 
van Don Bosco. Dit 
gebeuren zal 
ongetwijfeld een sterke 
ervaring van bezinning 
en gebed zijn om de 
koers van het Instituut 
naar de toekomst toe 
verder te zetten. Het is ook een kans om enkele getallen op een rijtje te zetten. 

Dit algemeen kapittel zal het 23ste op rij zijn doorheen de geschiedenis van de congregatie. 
Er zullen 194 deelnemers zijn. Tussen hen zijn er 16 medezusters van de algemene Raad, 77 
provinciale oversten, 5 oversten van visitatoria, 92 gedelegeerde medezusters en 4 
genodigden. 113 kaptittelleden nemen voor de eerste keer deel aan dit kapittel, 41 nemen 
er voor de tweede maal aan deel en 20 voor de derde maal, 12 voor de vierde keer en 6 voor 
de vijfde keer. Zr. Aurelia Rossi neemt voor de zesde maal deel aan een algemeen kapittel. 

De gemiddelde leeftijd is 56 jaar en 5 medezusters zijn jonger dan 40 jaar. Er zijn 12 
deelnemers die boven de 70 zijn.  Er zijn 12 deelnemers van Afrikaanse origine, terwijl er 18 
zijn die in Afrika leven en werken. Van Azië zijn er 33 deelnemers en 35 leven en werken in 
een Aziatisch land. Uit Europa komen 76 deelnemers terwijl er 74 in dit werelddeel leven en 
werken. Uit Amerika zijn er 73 aanwezigen terwijl er 65 leven en werken. Uit Oceanië zijn er 
2 deelnemers. 

Al diegenen die op het kapittel aanwezig zijn, vertegenwoordigen de 12.959 Zusters van Don 
Bosco uit de gehele wereld. Vandaag zijn de Zusters verspreid over 94 naties uit de vijf 
continenten: 24  naties uit Afrika - Madagaskar met 516 zusters; 23 naties van Amerika met 
4.031 zusters; 21 naties uit Azië met 2.473; 22 Europese naties met 5.890 zusters; 4 naties 
van Oceanië met 49 zusters. 

Getallen kunnen wel eens saai overkomen, maar dit overzicht geeft een duidelijk beeld van 
de vitaliteit en de expansie van het Instituut van de Zusters van Don Bosco. 


