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VAARWEL, 
PATER 
GRÉGOIRE

Het einde van 2010 zal in ons geheugen blijven door 
het overlijden van Pater Grégoire. U kende en steunde 
hem door onze oproepen voor zijn werken in Brazilië. 

In de teksten die hier volgen willen wij u het leven van 
deze uitzonderlijke man in herinnering brengen en willen 
we getuige zijn van onze gevoelens van waardering voor 
zijn persoon en zijn werken. Wij zullen hem als voorbeeld 
van ons geloof gedenken omdat hij zich volledig inzette 
voor de medemens. We zullen hem ook bewonderen 
hoe hij het leven van duizenden mannen en vrouwen 
veranderd heeft.
 
Zijn overlijden verwijst ons ook naar de zin en het doel 
van onze vereniging « SOS Verlaten Kinderen » en wijst 
ons eveneens op de noodzaak om ons blijvend in te 
zetten voor de minderbedeelde kinderen en families van 
ons Zuidelijk halfrond. 

Kan men in de XXIste eeuw als menselijk wezen nog wel 
onverschillig blijven en zijn ogen sluiten, en vooral niets 
doen aan de mensonwaardige toestanden in de rest van 
onze wereld ? In het gedachtegoed van bij om het even 
welke geloofsvorm vindt men op de dag van vandaag de 
menselijke solidariteit steeds op de eerste plaats ! 

Er zijn inderdaad vele vormen waarin de mens zijn 
solidariteit kan en moet betuigen. Iedereen die leeft in 
een democratisch bestel heeft zelfs de politieke plicht 
het wanbeheer aan te klagen die door bepaalde leiders 
van sommige landen en in sommige internationale 
organisaties gevoerd en geduld wordt.

De vorm die wij hebben uitgewerkt bestaat hierin dat wij 
u voorstellen, maand na maand, die minderbedeelden 
op een directe manier te helpen en hen de kans te 
bieden zich beter voor te bereiden op het leven en beter 
te slagen in het leven. 
 
Deze priester « fidei donum » van het bisdom 
Luik heeft een groot gedeelte van zijn leven 
gewijd aan de minderbedeelden van de regio 
van Sergipe, een streek gelegen op een 400 
kilometer ten zuiden de stad Recife. Hij is 
er een voorbeeld geworden van totale en 
onvoorwaardelijke inzet ter verdediging en 
ontwikkeling van die mannen en vrouwen ter 
plaatse.

Pater Grégoire heeft zich als priester altijd 
ingezet voor het geloof maar schrander 
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als hij was heeft hij zich ook altijd ingezet voor de 
verbetering van de economische en sociaal-culturele 
levensomstandigheden van zijn mensen want hij heeft 
altijd begrepen dat het geloof niet kan gedijen waar 
mensen leven in mensonwaardige omstandigheden. 

Een leven in dienst van de kinderen van het zuiden

Léon Grégoire werd geboren te BARCHON op 25 
maart 1925. Hij is nauwelijks volgroeid wanneer de 
oorlog uitbreekt maar toch beslist hij de zijnen te gaan 
verdedigen en meldt zich bij het Geheim Leger. Het 
bepaalt zijn verdere leven : verloochening van zichzelf 
en inzet voor de anderen ; zonder schrik, zelfs op gevaar 
af van zijn eigen leven. 

Hij wordt priester gewijd op 15 september 1953. Na 
predikant en leraar geweest te zijn in België en op een 
vraag van bisschop Don José de Castro, redemptorist, 
gaat hij in 1965 naar Propria, en besluit daar zich 
volledig ten dienste te stellen van Brazilië. 

Tot 1971 is hij pastoor in Propria, 400 km ten zuiden 
van Recife. Van 1971 tot 2000 is hij pastoor op de 
parochie Notre-Dame de Gloire. Overal is hij bekend 
voor zijn inzet in het sociaal leven dat hij beschouwt als 
een niet los te maken stuk van zijn evangeliewerk. 

In 2000 bereikt hij het emeritaat. Hij is dan 75 jaar maar 
hij denkt er niet aan te stoppen. Door zijn op ruststelling 
en met de steun van zijn volk kan hij zijn engagement 
voor de minderbedeelden die hij altijd in zijn hart heeft 
gedragen, nu verder uitwerken. Hij kan zich nu meer 
gaan toeleggen op alle vormen van individuele hulp en in 
het bijzonder in het uitbouwen en oprichten van allerlei 
structuren die het leven voor die mensen menselijker 
maken.

Hij bouwt en organiseert zonder ophouden : de stichting 
van het College Saint-Antoine, de bouw van de kerk Saint-
Pierre, de organisatie van de landbouwcoöperatie Saint-
Clément, kinderopvangcentra, weeshuizen, opvangcentra 
voor straatkinderen, het centrum « Licht en Zon » voor 
lichamelijk en geestelijk gehandicapten, hospitalen, 
dispensaria, normaalscholen, een landbouwhervorming, 
een herbebossingplan. Een duizelingwekkend aantal 
projecten ! Als priester zet hij ook zijn pastoraal werk 
verder : godsdienstles voor kinderen, vorming van 
catechisten, missiewerking voor volwassenen, het 
bouwen van kerken.

Samengevat, een gevuld leven voor een pater 
redemptorist ! Hierin geholpen door een massa 
medewerkers ; een woordje van dank voor deze mensen 
is hier zeker ook op zijn plaats. 

Tot besluit kijken we naar de toekomst, zoals hij dat 
had gewild. Gedenken we dat Pater Grégoire ons heeft 
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Brazilië (een van de zogenaamd opkomende 
BRIC-landen) wordt vandaag aanzien als 
een groeiende economische grootmacht 
die zijn plaats binnen de wereldeconomie 
aan het innemen is. Gezien zijn natuurlijke 
rijkdommen behoort Brazilië in 2010 tot 
de 10 economische grootmachten van de 
wereld : rietsuiker, citrusvruchten, vee, 
hout, petroleum, aluminium, ijzer, textiel, 
luchtvaartindustrie. De actieve bevolking 
werkt in de volgende sectoren : 18 % 
landbouw, 22 % industrie en 60  % diensten. 
Het Nationaal Bruto Product bedraagt 7 662   
per inwoner (België : 43.585 $, Congo : 
151 $). De staatsschuld bedraagt 45 % van 
het BNP. Naast deze cijfers lijdt Brazilië 
ook nog altijd onder een zwaar verleden van 
onderontwikkeling en armoede.
De toekomst van Brazilië ligt nu in handen 
van Dilma Rousseff die Lula da Silva pas 
opgevolgd heeft. Deze laatste heeft tijdens 
zijn twee ambtsperioden de economie vrij 
evenwichtig uitgebouwd en het land gebracht 
tot een van de grootste economieën van de 
wereld. Het zal nu aan haar zijn om de ganse 
bevolking in deze welvaart te betrekken.
    (Atlaseco, 2011)

Eerst en vooral moeten de kinderen 

goed gevoed en verzorgd worden



verlaten : we stellen dat zijn werk blijft en zal verder 
gezet worden en luisteren naar deze oproep.
Verder gaan is de opdracht aan al diegenen die met hem 
hebben samengewerkt en die dus weten hoe groot de 
noden ter plaatse zijn. Verder gaan is de vraag aan allen 
die vanuit België geen moeilijkheden uit de weg zijn 
gegaan en hem financieel zijn blijven steunen.
Dit is onze intentie vanuit onze vereniging « Kinderen 
in Nood ». 

De verdere uitbouw van het werk van geloof en menselijke 
solidariteit van Pater Grégoire wordt een uitdaging voor 
ons. 

Het laatste project dat Pater Grégoire ons vroeg u voor 
te leggen was dit van de school met kinderopvang van 
Nossa Senhora da Gloria.

Ziehier wat hij ons hierover vertelde en wat zijn intenties 
waren :
« We zullen beginnen met het bouwen van drie 
klaslokalen en we zijn aan het onderhandelen met 
de regering dat zij instaan voor het onderwijzend 
en ondersteunend personeel. Verder moeten wij de 
uitrusting van de klaslokalen verzorgen : schoolbanken 
en schoolbenodigdheden voor de kinderen, lessenaars 
en schoolborden voor de leraar. 
Wij zullen moeten denken aan een ruime zaal met 
stortbaden om in de middagpauze te gebruiken ; dat is 
onontbeerlijk hier in de tropen. 
Wij zullen 200 uniformen moeten aankopen (T-shirt, 
halve lange broek, tennisschoenen). Gezien het tropisch 
klimaat en de hygiëne waar we zelf zo de nadruk 

opleggen, en het feit dat onze kinderen komen uit de 
armste lagen van de bevolking, zouden twee shirts en 
twee broeken per persoon ideaal zijn.
U bent altijd vrijgevig geweest en we zijn er van overtuigd 
dat u dit vandaag opnieuw zal doen en dat we deze 
school met bijhorende kinderopvang zullen kunnen in 
werking houden… »

 

VAARWEL, PATER GRÉGOIRE

De kinderen leven op straat omdat ze geen opvang en geen verdere bezigheid hebben

• Wenst U ons per testament een schenking te doen, kan U ons bureel contacteren of langs de Notaris van Uw keuze.
•   Wenst U regelmatig hulp te verleren en handschriftelijke betalingen te vermijden, nodigen wij U uit om het   

onderstaand formulier voor een permanente opdacht aan Uw bankmaatschappij af te leveren :

Wilt U maandelijks de som van 5€ - 10€ - 20€ of ...... (naar keuze).
van mijn rekening n° ......-..................-...... 
overmaken ten voordele van S.O.S. Verlaten Kinderen rue de Tilleur n°54 à 4420 Saint-Nicolas, 
met rekening n° 000-1422898-05.

Ik beschik over het recht om op eender welk moment deze opdracht te annuleren of te veranderen.

Mijn coördinaten :
Naam : ................................................................................ Voornaam : .................................................
Straat : ................................................................................ Nr : ......
Postnummer : ........................ Gemeente : ..........................................

Datum : .................................... Handtekening :

bezoek onze website :
www.sosenfantsabandonnes.be



FINANCIËLE HULP VOOR 
DE WERKING VAN DE SCHOOL 

EN HET KINDERTEHUIS 
« NOSSA SENHORA DA GLORIA » : 

DE LAATSTE VRAAG 
VAN PATER GRÉGOIRE. 

#

sos VERLATEN KINDEREN
DEELT oNs MEDE

P.C.R. 000-1422898-05 of Fortis 240-0010260-79
van de vzw S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS (Verlaten Kinderen)
De leden van onze vzw : Dardenne Emile, Lehaire Ernest, Carnoy Gaëtan,

Motte dit Falisse Jacques & Emmanuel, Biquet Paul, Remouchamps André, Borrelli Nicolas. 
54, rue de Tilleur

B-4420 Saint-Nicolas (België)
Tel/fax : 04 252 22 28

e-mail : sosenfantsabandonnes@swing.be
S.O.S. Verlaten Kinderen is officieel erkend door het Ministerie van Financiën.

Wij herinneren u er aan dat uw giften fiskaal aftrekbaar zijn vanaf 40 euro per jaar.

Oproep:

Om ons een bedrag over te maken vanuit het buitenland, meld dan volgende gegevens aan uw bank :
Onze coördinaten en ons rekeningnummer (zie hierboven)

Onze IBAN code : BE58 2400 0102 6079 - Ons BIC code : GEBABEBB - Fortis Bank België Ve
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Als u wenst ons tijdschrift per mail te ontvangen, gelieve ons dan uw mailadres mee te delen 
(zo besparen wij op onze verzendingskosten)


