
Vrije vertaling                                                

 

Guatemala, 15 februari 2013 

 

 

VOOR ALLE GEÏNTERESSEERDEN 

 

Ik ken de Zusters van Maria, een Religieuze Congregatie van Pontificaal Recht dat als 

dusdanig erkend werd in maart 2000, dat gesticht is door de Dienaar van God Mgr Aloysius 

Schwartz in 1964 in Pusan, Zuid-Korea om in de naam van Christus de armen en de 

behoeftigen te dienen. 

 

Ik waardeer en bewonder hun buitengewone inzet in het navolgen van hun roeping en hun 

religieus charisma om Christus te dienen doorheen de armen die aan hun zorgen zijn 

toevertrouwd. 

 

In Guatemala City zorgen de Zusters van Maria voor 900 meisjes in hun “Villa de las Niñas” 

in Zone 13; en voor 1.100 jongens in de “Villa de los Niños” in Zone 6. Zij geven hen gratis 

voedsel, onderdak, kleren, academische en beroepsvorming en medische hulp. De kinderen 

verblijven en studeren vier jaar bij de Zusters in hun respectievelijke centra: drie jaar 

basisopleiding en één jaar middelbare opleiding. Na hun studies helpen de Zusters hen om een 

baan te vinden, zodat, wanneer deze jonge mensen teruggaan naar hun families, zij in staat 

zijn om de kost te verdienen en hun eigen familie helpen. 

 

De Zusters van Maria zorgen ook voor de tandheelkundige en medische noden van de armen, 

in hun kliniek in Zone 13 waar zij het lijden van veel armen kunnen verlichten. 

 

Ik weet ook dat de Zusters niet enkel werkzaam zijn hier in Guatemala maar dat zij ook 

aanwzeig zijn in Zuid-Korea, de Filippijnen, Mexico, Brazilië en recentelijk ook in Honduras. 

De Kerk erkende hun religieuze Congregatie, alsook hun charisma en doelstellingen 

betreffende hun liefdadigheidswerk. 

 

Daarom aarzel ik niet deze Religieuze Congregatie aan te bevelen en moedig ik alle  steun aan 

die aan de Zusters van Maria gegeven kan worden in hun voorbeeldige inzet om een integraal 

welzijn te bezorgen aan veel armen en mensen in nood, speciaal kinderen en jongeren, die de 

hoop zijn van de Kerk en van het land. 

 

Moge God u zegenen,  

 

 

Oscar Julio Vian Morales, sdb 

Aartsbisschop van Guatemala 

 

 

 

 

 

 

 

  




