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VOOR ALLE GEÏNTERESSEERDEN 

 

Hierbij bevestig ik dat ik het privilege heb om het werk te kennen dat de Zusters van Maria 

volbrengen, in het diocees van Valle de Chalco, ten voordele van arme meisjes en jongens van 

onze Mexicaanse Republiek, overeenkomstig het charisma van hun stichter, de Dienaar van 

God Aloysius Schwartz. 

 

In ons land volgen ongeveer vijfduizend jongens en meisjes secundair onderwijs en 

beroepsvorming bij de Zusters van Maria; zij komen allemaal uit arme families en sommigen 

zijn zelfs verlaten kinderen. Deze zusters zorgen ervoor dat zij een integrale en volledig 

kosteloze opvoeding krijgen, naast voedsel, kleren, medische en tandheelkundige zorgen, en 

culturele, artistieke en sportieve vorming. Het onderwijsniveau dat zij aanbieden is hoog, 

evenals de etische en spirituele vorming, vooral christelijk, die zij aan deze kinderen bieden. 

 

Een bewijs van het vorige is de goede faam die zij die de laatste 20 jaar door de Zuster van 

Maria werden opgeleid op de arbeidsmarkt genieten. Dit is mogelijk dank zij de genade van 

God en de vrijgevigheid van veel mensen die, met hun giften, de zorg voor zoveel arme 

kinderen mogelijk hebben gemaakt. 

 

Men moet hier ook herinneren aan het feit dat de Zusters van Maria ook een 

Kinderdagverblijf hebben in één van de armste plaatsen van het Diocees van Valle de Chalco, 

waar ze zorgen voor moeders die werken maar die geen middelen hebben om voor hun kleine 

kinderen te zorgen; deze vrouwen krijgen ook een vorming om het leven aan te kunnen. 

 

Om al het voorgaande, bedank ik bij voorbaat alle economische steun die u aan de Zusters van 

Maria kunt bieden opdat zij dit grote project ten voordele van zoveel arme meisjes en jongens 

in ons land verder kunnen blijven vervullen. 

 

Ik vraag de Heer dat Hij u zou zegenen, dat Hij uw edelmoedigheid in overvloed zou belonen 

en dat Onze Lieve Vrouw van Guadalupe u onder haar heilige mantel in bescherming zou 

nemen. 
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