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VOOR ALLE GEÏNTERESSEERDEN

Het verheugt mij te bevestigen dat ik nu reeds geruime tijd de ZUSTERS VAN MARIA ken
alsook hun liefdadigheidswerk, in het bijzonder het werk dat zij verrichten in het Meisjesdorp
en het Jongesdorp van de Zusters van Maria in het Aartsbisdom van Cebu, toen ik er nog
hulpbisschop was.
Ik kan borg staan en getuigen hoe goed God’s altijtdurende overvloedige genade in deze
toegewijde en trouwe religieuzen werkt wanneer zij zorgen voor duizenden kinderen en hen
onderwijs geven in hun internaten. De zusters geven gratis voedsel, kleren, onderdak en een
hoog niveau middelbare opleiding en een intensieve beroepsvorming aan arme maar
talentvolle kinderen. De volharding, de moed en de eenvoud van de zusters, onder de leiding
van Zuster Michaela Kim, die hun zending blijven vervullen in navolging van hun stichter, is
zeer indrukwekkend en aanbevelenswaardig.
De rijpheid en de ontwikkeling van de kinderen waar zij voor zorgen en de bekwaamheid van
de zusters om de orde te handhaven is werkelijk buitengewoon. De vorming van de kinderen
door de Zusters van Maria wordt het best getoetst aan de goede voorbeelden die zij zijn, die
een inspiratie vormen voor de bedrijven en gemeenschappen waar zij op dit ogenblik
tewerkgesteld zijn.
In dit opzicht beveel ik de Zusters van Maria ten zeerste aan uw goed en vrijgevig hart aan. Ik
ben alle donateurs dankbaar voor de financiële en morele steun die zij doorheen de jaren
edelmoedig betoond hebben en ik moedig hen allen aan om te blijven delen wat de Heer hen
overvloedig heeft gegeven opdat minder welvarende kinderen de kans zouden krijgen om te
dromen over een betere toekomst en ernaar te streven.
Met mijn gebeden en zegen, blijf ik,
Bij jullie in Jezus, Maria en Jozef,

Jose S. Palma, DD
Aartsbisschop van Cebu

