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‘t nieuwland tielt solidair
met niÑo feliz bolivia
De 240 leerlingen van de bovenbouw van

Door die dagelijks een evenwichtige maaltijd

Basisschool ’ t Nieuwland uit Tielt (3de tot

te geven, zetten ze een grote stap voorwaarts

6de leerjaar) maakten uitvoerig kennis

in de strijd tegen de ondervoeding. GEZONDE

met de problematiek van hun Boliviaanse

VOEDING is immers van het grootste belang

vriendjes uit Santa Cruz. De vastenactie

voor de groei en de ontwikkeling van de kin-

van dit jaar is immers ten voordele van de

deren.

Stichting Niño Feliz van de Tieltse Pater
Luk Casaert. Door hun deelname aan een

De tweede pijler van Niño Feliz is de GEZOND-

sobere maaltijd en vooral door zelf een

HEIDSZORG. Een volwaardig medisch centrum

BOLIVIAMARKT te organiseren, willen de

werd gebouwd, waar kinderarts, gynaecoloog,

leerlingen hun bijdrage leveren aan een

tand- en oogarts een kabinet hebben, om de

betere wereld. De markt vond op donder-

kinderen en hun familie de nodige geneeskun-

dag 22 maart plaats op de speelplaats van

dige zorgen te kunnen toedienen.

de school, Ontvangerstraat 7 in Tielt.
Ten slotte wordt ook volop ingezet op de
NIÑO FELIZ IN EEN NOTENDOP

OPVOEDING EN OPLEIDING van de kinderen:

Als missionaris werd Pater Luk Casaert

met een diploma op zak kunnen de jongeren

meteen geconfronteerd met extreme ar-

ontsnappen uit de spiraal van de armoede… en

moede bij een deel van zijn parochianen

dat komt meteen ook hun hele familie ten

in Santa Cruz de la Sierra. In 1990 werd

goede.

daarom de “Fundacion Niño Feliz” opgericht, met als doel de beproefde gezin-

Al 28 jaar wordt de Stichting Niño Feliz flink

nen te helpen via hun kinderen.

ondersteund

vanuit

België.

Zo

worden

jaarlijks een 500-tal kinderen geholpen
via een peterschap. Maar ook officiële instanties laten zich niet onbetuigd: de provincies West- en Oost-Vlaanderen financierden in grote mate de uitbouw van de
Stichting en de stad Tielt doet jaarlijks
een duit in het zakje. Ook talrijke private
initiatieven, zoals de actie van ’ t Nieuwland, helpen de Stichting aan de broodnodige financiële middelen.

KINDEREN VOOR KINDEREN
Onze kinderen zijn de wereldburgers van
morgen. Het is dan ook een goede zaak dat
zij hun blikveld wat verruimen en solidair
zijn met kinderen wiens wiegje niet in een
welvarend land stond. De beelden van de
armenhuisjes lieten hen helemaal niet onberoerd.

deurposten bloed hadden gesmeerd van een
lam

dat

die

avond

werd

gegeten.

Sindsdien vieren de joden elk jaar Pesach
op de 14de dag van de maand Nissan met
de

speciale

sedermaaltijd:

ongedesemde

broden, bittere kruiden en een (botje van
een) lam. Zo herdenken ze de bevrijding uit
Egypte en alle andere grote daden van God.
Tegelijk hopen ze op de komst van de Messias die hen voorgoed van alle vormen van
slavernij zal bevrijden

Een sedermaaltijd bestaat uit ongedesemd brood, kruiden en een
botje van een lam

naar zijn graf. Ze willen zijn dode lichaam
met zalf en kruiden verzorgen. Ze vragen
zich af: Wie zal de zware steen voor de
ingang van de grafkamer wegrollen voor
ons? Maar kijk, de zware steen is al weggerold! Het graf is open! Ze gaan het graf
binnen. Rechts zien ze plots een jongeman
zitten die in het wit gekleed is. Ze schrikken
vreselijk.

Maar

de

jongeman

zegt:

Wees niet bang, jullie zoeken Jezus, die aan
het kruis gestorven is. Hij is niet meer hier.
Hij is opgewekt uit de dood! Kijk, dat is de
plaats waar hij neergelegd was. Ga terug en
zeg aan Jezus’ vrienden en aan Petrus: Hij
gaat jullie voor naar Galilea. Daar zullen
jullie hem zien, zoals Hij jullie heeft gezegd.
Barsten de vrouwen uit in vreugdegezang?
Helemaal niet. Ze zijn over hun toeren en
rennen weg. De volgende dag laat Jezus zelf
zich aan hen zien. Nu gaan de vrouwen het
nieuws wél vertellen aan Jezus’ vrienden.
Worden ze met open armen ontvangen?
Jammer genoeg niet. Wanneer de leerlingen
horen dat Jezus leeft en de vrouwen hem
hebben gezien, geloven ze hun oren niet.
Enkele dagen later laat Jezus zich ook aan
zijn vrienden zien. Pas nu beginnen ze het
ongelooflijke te geloven: Jezus leeft dicht
bij God, Hij is opgestaan, Hij is verrezen!
Jezus verschijnt later aan meer dan 500 volgelingen tegelijk (1 Kor 15,1-11). Zo vertelt

de paasnacht in de tuinen gestrooid. Het
eerste klokkengelui op paasmorgen is voor
kinderen het sein dat ze naar paaseieren
mogen zoeken. Eieren staan in alle culturen
symbool voor levenskracht, omdat uit een
ei vaak nieuw leven ontstaat.

In de christelijke traditie staat de eierschaal symbool voor het Oude Verbond en
het ei zelf voor het Nieuwe Verbond. Het ei
dat

openbarst

en

het

kuiken

dat

te

voorschijn komt, is symbool voor de verrijzenis. De paashaas werd ingevoerd door
protestantse christenen. Die wilden met
Rome - en dus met de paasklokken - niks te
maken hebben. Wellicht knoopten zij aan
bij een volkse traditie waarin de haas vaak
symbool staat voor vruchtbaarheid. Maar
een paashaas die eieren legt? Hoe komt de
traditie daarbij? Vogels lieten hun eieren
soms

achter

in

lege

hazenlegers.

Deze

eieren werden nogal eens - verkeerdelijk aanzien voor hazeneieren.

dubbelpunt

worden:

een

kans

op

een

nieuwe toekomst. In alles wat Jezus deed
en zei, maakte Hij de banden los van het
kwaad dat verlamt, blind, doof en letterlijk
dood maakt. Omdat Hij verrezen is, blijft
Hij dat vandaag nog steeds doen als de
levende
Heer. Na de gitzwarte avonden van
le
Goede Vrijdag en Stille Zaterdag in het
leven van ieder mens wordt het telkens opnieuw, elke dag weer, als voor de allereerste keer ochtend. Een nieuwe schepping.

Paasmorgen, het lichtende begin van de ultieme eerste dag. Zalig Paasfeest!

wedstrijd k3
De Heilig Hartschool deed mee aan een wedstrijd van VTM.

Juf Trui maakte een nieuwe tekst op het lied ‘Liefde is overal ‘ van K3. Onze klas
zong de nieuwe tekst in.
We dansten op het lied met heel de
school. De mama van Elena maakte er
een

echte

videoclip

van!

Misschien

worden we nu wel beroemd!

Dat was een mooie droom, want K3 koos
voor een andere school. Spijtig, maar we
zijn toch erg trots op ons K3-avontuur!

Vele groetjes van klas 2B en 2C

aap en panda
over wilde apengedachten
Kijk, daar loopt Aap.
Hij komt net terug van school en is de rest van de dag lekker vrij.
Maar Aap voelt zich helemaal niet blij.
Hij denkt aan de toets die hij moet leren.
Apenkunde... pfff... het aller-, allermoeilijkste vak.

Aap sjokt naar huis.
Dan ziet hij zijn vriend Panda, die tevreden op de grond aan een
bamboestengel knabbelt.
“Wat zie jij er toch altijd gelukkig uit,” zegt Aap.
“Klopt, dat ben ik ook...,” glimlacht Panda.
“Vertel eens, Panda, wat is jouw geheim?
Wat doe jij om altijd zo gelukkig te zijn?”
“O, gewoon: ik eet, speel, werk, lees... en ik slaap.”

Aap krabt
op zijn hoofd.
k
“Ik snap het niet... dat doe ik ook!
En toch voel ik me niet zo gelukkig als jij.”
“Hmmm... maar zegt eens, Aap,
waar denk jij aan als je die dingen doet?”

“Nou...”, zei Aap,
Als ik zit te smullen van een stuk bananentaart, denk ik aan
de draak
die ik wil verslaan.
d

“Als ik op een zoet bamboestengeltje knabbel,
denk ik aan hoe berelekker dat smaakt.
En als ik op mijn panfluit speel, denk ik: wauw, wat klinkt dat mooi!

Zit ik op school, dan luister ik heel goed naar wat de meester uitlegt.

En in het speelkwartier denk ik:
woepie, wat is buitenspelen fijn!

W anneer ik voor het slapengaan een boek lees, geniet ik van het wondermooie verhaal.

En als ik eenmaal ga slapen, denk ik nog maar één ding: mmmmm... wat ligt mijn bedje
wolkenzacht!

Dit is het geheim,” glimlacht Panda.
“Je kan pas echt gelukkig zijn als je gedachten helemaal zijn bij wat je aan het doen bent.
Merk je dat je wilde apengedachten toch ergens anders heen springen? Breng ze dan rustig
terug naar wat je doet.
Dit geheim heeft ook een naam, het heet:

... mindfulness”.

“Wat zeg je... mijn vuilnis...?”

Je bedoelt al mijn gedachten aan straks en
dat ik die allemaal weg moet gooien?”

“Eigenlijk zei ik mindfulness,” lacht panda.
Maar wat je zegt is wel precies wat ik
bedoel.”

“Oké,” zegt Aap blij, “dan ga ik vanaf
nu mijn vuilnis..., eh..., mindfulness
oefenen.”
oefenen
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MENU

tomatengroentensoep

kervel-preisoep

seldersoep

juliennesoep

hesp in kaassaus

vol-au-vent met champignons

kippenworst - gevogeltesaus

viskrokantje

macaroni

cruditeiten

gestoofde wortelschijfjes

gestoofde prei

rijst

gekookte aardappelen

puree

tomatensoep

uiensoep

preisoep

groentensoep

kipfilet - veenbessensaus

quornbolognaise (veggie)

visfilet in choronsaus

rundshamburger

appelmoes

geraspte kaas

rauwkost

spinaziepuree

gekookte aardappelen

spaghetti

gekookte aardappelen

tomatenroomsoep met
rundsballetjes
runderstoverij - erwtjes
wortelen - roomaardappelen
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