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VOOR ALLE GEÏNTERESSEERDEN 

 

 

De Zusters van Maria zijn een religieuze congregatie van Pontificaal Recht dat in 1964 

gesticht werd in Pusan, Korea, door de Dienaar van God Mgr Aloysius Schwartz, een 

Amerikaanse priester en missionaris. Hun charisma bestaat erin in naam van Christus de 

armsten der armen te dienen . De zusters zijn actief in Korea, de Filippijnen, Mexico, 

Guatemala en Brazilië. Na het overlijden van hun stichter in 1992 werd Zuster Michaela Kim 

verkozen als Algemene Overste en directrice van al hun liefdadigheidsprojecten. 

 

In 1990 richtten Mgr Schwartz en de Zusters hun liefdadigheidsprojecten voor arme 

Mexikaanse jongens en meisjes op in Chalco, in de Staat van Mexico. Ik had de gelegenheid 

deze te bezoeken. Na mijn bezoek aan hun Kinderdorpen voor Meisjes en Jongens “Villa de 

los Niños”, was ik overtuigd van de efficiëntie en het belang van hun liefdadigheidswerk voor 

de kerk en voor het land. Daarom heb ik hen uitgenodigd om in 1998 een Werelddorp voor 

Jongens op te starten in mijn aartsbisdom van Guadalajara. Met veel dynamisme en geloof in 

de Heer zijn zij op mijn uitnodiging ingegaan. 

 

De Zusters bezoeken arme buurten in de hele republiek, op zoek naar de armsten. De kinderen 

krijgen gratis voedsel, kleren, onderdak, een hoog niveau middelbare opleiding en 

beroepsvorming en andere noden worden ook gedekt. Veel afgestudeerden hebben al een 

goede baan en helpen hun arme families. 

 

Ik ben steeds in contact met de zusters en hun werk en ik ben echt onder de indruk van hun 

oprechte en toegewijde inzet om het lijden van de armen en de kinderen in nood te verhelpen. 

De groei en uitbreiding van hun liefdadigheidswerk wordt mogelijk gemaakt dank zij de 

edelmoedigheid van donateurs en vrienden. 

 

Daarom beveel ik de Zusters van Maria en hun liefdadigheidswerken ten zeerste aan en hoop 

ik dat veel méér mensen edelmoedig genoeg zullen zijn om wat ze hebben te delen met de 

armen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd, zodat veel méér kinderen, niet enkel in mijn land 

maar in de verschillende landen, deze unieke kans kunnen krijgen om zich voor te bereiden op 

een betere toekomst. 

 

Verenigd in Christus, 

 

 

José Francisco Card. Robles Ortega 

Aartsbisschop van Guadalajara 

 

 

 

 

  




