
A
fgiftekantoor B

russel X
Erkenningsnum

m
er P

0
0

470
7

EDITO
Beste mensen, 
beste sympathisanten van de 
Federatie Abbé Froidure,

Toen in 1936 Abbé Froidure 
de hem geschonken terrei-
nen op de Sint-Annalaan in 
Sint-Genesius-Rode inspec-
teerde , kropen een aantal 
jongens uit nieuwsgierigheid 
over de gesloten hekken.

Toen de Abbé hen vroeg waar 
de gesloten hekken dan wel 
voor dienden, antwoordde 
één van hen: “de hekken, 
mijnheer Abbé, die dienen om 
er over te springen”! De Abbé 
heeft deze uitspraak altijd 
als één van zijn kernspreu-
ken aangehouden. En tot op 
vandaag geven de medewer-
kers uit onze instellingen blijk 
van dezelfde hardnekkigheid 
: zich niet laten tegenhouden 
door barrières, praktisch noch 
financieel. Steeds weer een 
manier vinden om die hinder-
palen te overwinnen en hoger 
te springen dan de hindernis! 
En gelukkig krijgen we ook 
veel steun van vrijwilligers en 
sympathisanten, getuige het 
artikel over de verhuis naar de 
nieuwe lokalen van Le Cou-
rant d’Air in Luik.

Een andere spreuk die de 
Abbé typeert is : “laat ons 
deelachtig zijn aan hun dro-
men”. De kinderen uit onze 
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Vol spanning en verwachting stromen 300 kinderen en hun begeleiders uit 
alle hoeken van België toe. Velen zijn goed voorbereid en volgen een uitge-
stippelde zoektocht doorheen de zoo, andere groepen genieten van wat op 
hun weg komt: de nieuwe Mensapenvallei met blikvanger babygorilla Than-
die, de guitige pinguins of de statige giraffen…

ff

UITSTAP 
NAAR DE ZOO
Mooier kan een 15de september niet zijn! 

Naar jaarlijkse gewoonte nodigt de Federatie Froidure die dag 
jongeren uit haar instellingen uit voor een ontspannende 

en voor velen unieke uitstap.
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En op het warme middaguur verkoelen de jongeren in de donkere gan-
gen van de aquaria met een drankje of een ijsje.

Wanneer de begeleiders op het eind van de dag de kinderen weer naar 
de uitgang loodsen, klinkt er overal “oh nee, nu al?”

Enkele dagen later ontvangen we verschillende tekeningen van dankba-
re kinderen. Dankbaar voor uw gulle gift waarmee de dag voor de kinde-
ren kon georganiseerd worden!

instellingen dromen ook van 
een beetje verwennerij, een 
mooie vakantie, een onver-
getelijk moment. Dit proberen 
we vanuit de Federatie te 
realiseren met onze jaarlijkse 
uitstap voor de jongeren, dit 
jaar met bestemming de Zoo 
van Antwerpen. De nabijheid 
van de exotische dieren in het 
prachtig decor van de Zoo 
geeft jong en oud dat gevoel 
van dromen en weg zijn uit de 
dagdagelijkse wereld. En of ze 
er van genoten hebben! 

Rest me dan nog iedereen die 
zich dit jaar heeft ingezet voor 
de werken van de Abbé Froi-
dure, de bestuurders en direc-
teurs van onze instellingen, de 
opvoeders en begeleiders, de 
vrijwilligers en sympathisan-
ten, en U allen, onze lezers en 
donateurs, te bedanken voor 
uw hulp en vrijgevigheid, en ik 
wens U allen een Zalige Kerst 
toe en een gelukkig 2020 !

Johan Christiaens

Secretaris-generaal

>> vervolg Editoriaal
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“LE COURANT D’AIR ADULTES” 
IS VERHUISD NAAR HAAR NIEUWE LOCATIE PONÇAY-THÔNE IN LUIK

Op 23 juli jongstleden, onder een lo-
den zon, waren we met… 23 personen 
om de afdeling ‘Courant d’air Volwas-
senen’ te verhuizen. 46 armen van elke 
leeftijd, elke kleur en musculatuur! Jon-
ge gespierde armen om de auto’s vol 
te stouwen, en moedige armen om de 
auto’s uit te laden in de grote zaal rue 
du Ponçay, in een kamer rue Thône, 
en zelfs in een lokaal van de parochie! 
De nodige hersenen speelden een 
spelletje Tetris in de grote zaal en 

attentvolle handen toverden ons 
heerlijke sandwiches tevoorschijn! 
Het was een vermoeiende en emoti-
onele dag (het is zo moeilijk om een 
plaats met zoveel herinneringen te 
verlaten) , maar ook een mooie dag 
door de samenwerking en verbon-
denheid. Er zijn niet genoeg dagen 
in een maand om het aantal vrijwilli-
gers te tellen die hun tijd, energie en 
ervaring deelden om onze nieuwe 
stek leefbaar en aangenaam te ma-

Wenst U een gift te doen,
gebruik of vind alle gegevens op het 
overschrijvingsformulier in dit nummer,
giften vanaf 40€ zijn fiscaal aftrekbaar.

Uw gift of schenking zal ons toelaten onze 
aangesloten verenigingen de nodige 
middelen te bieden om onze kinderen nog 
beter op te vangen en te begeleiden.

Wenst U de Federatie Froidure te steunen  
ter gelegenheid van een feest,
bv een verjaardagsfeest, huwelijksverjaardag 
of communiefeest, contacteer ons op 
froidure@skynet.be of op 02/771.08.10  
(ma / di / woe 9,00-12,30u)

ken. En naast sympathiek, zijn de vrij-
willigers ook nog eens zeer efficiënt! 
De muren van onze nieuw gebouw 
getuigen reeds van de spirit van onze 
vzw en dragen al herinneringen aan de 
mooie momenten van de verhuis!

Anne-Marie Charon, 
bestuurder
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Dit nummer wordt u gratis aangeboden.

Wij rekenen op uw vrijgevigheid om

onze actie te steunen.

Fiscaal attest voor giften vanaf 40 €.

Als lid van de Vereniging voor Ethiek in de 

Fondsenwerving, verzekeren wij u transparante

rekeningen en toegang tot informatie.
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Dachau
Een naam die leek op de slagen van een 
doodsklok. Ondermijnd door de ver-
moeidheid van een reis in een beesten-
wagen, en vol angst voor de toekomst, 
komt Abbé Froidure toe aan de poor-
ten van de hel. Met maar één obsessie 
in zijn hoofd : hij wil koste wat het kost 
zijn zeven waardevolle boekjes met de 
compacte aantekeningen over zijn ge-
vangenschap redden. 

Zonder moeilijkheden hebben ze Bay-
reuth verlaten, hoe zullen ze Dachau 
binnen geraken? Het bevel alle “kostba-
re voorwerpen” op een tafel te leggen 
wordt gegeven. De Abbé heeft zijn boek-
jes onderaan in een kleine zak verstopt,  
er bovenop ligt zijn uurwerk, zijn vulpen 
en een zakmes. Zonder zijn zak te ope-
nen en zonder aarzelen richt Froidure 
zich tot de bewaker: “neem mijn zak-
mes voor U, maar laat alles in mijn zak”. 
Verbouwereerd aanvaardt de bewaker 
zonder protest. En de kleine zak werd 
samen met de andere voorwerpen van 
de gevangene op een rek geplaatst, 
waar hij ze, vijf maanden later, intact zal 
terugvinden.

Na het fouilleren worden de gevange-

nen overgebracht naar het quarantaine-
gebouw. Veertig dagen zit hij daar in een 
helse barak. De barakken zijn berucht: 
het zicht alleen al doet het bloed stol-
len, er heerst een vreselijke stank, en de 
gevangenen leven ondraaglijk dicht op 
elkaar. Elke strozak, in een onnoemelijke 
vieze staat en vol luizen, is vijfenzeven-
tig cm breed, en één slaapplaats moet 
door drie mensen gedeeld worden. 350 
gevangenen per barak, elke dag drie tot 
vier doden. Ziekte en honger  doden 
langzaam maar voortdurend. 

Maar ook de slechte behandeling en 
de onmiddellijke terechtstellingen hak-
ken er fors in. Iedere morgen om 7 uur, 
weer of geen weer, stappen de gevan-
genen naar buiten voor het appel en 
gedurende een uur of twee moeten ze 
onbeweeglijk wachten op het afroepen 
van hun nummer. Er bestaat geen naam 
meer, geen voornaam, geen graad, 
geen Abbé Froidure, alleen zijn nummer 
134.900!

Op het menu ’s morgens een kom met 
een soort brak water dat lijkt op een af-
treksel van licht gekleurde wortelen. ’s 
Middags een afkooksel van bladeren dat 
men “soep” noemt, zonder aardappe-

len of zout. Gevangenen werpen zich op 
de lege bakken om het laatste restje van 
de bodem te schrapen. Op een zekere 
dag werd er “soep” gemorst en vochten 
vier mannen om de grond af te likken, 
en dat alles in de vuiligheid en het stof 
van een nooit gepoetste plankenvloer. 
’s Avonds een sneetje zwart brood, ter 
grootte van een hand en ontdaan van 
het grootste gedeelte van de voedende 
bestanddelen! De honger knaagt voort-
durend aan de gevangenen, en wordt 
een obsessie. De honger wist hun ver-
mogen om te denken langzaam maar 
zeker uit.

Op Kerstdag wordt de Abbé gevraagd 
om voor de gelovigen de geboorte van 
Christus te herdenken. De abbé die zich 
zo gemakkelijk kan uitdrukken en impro-
viseren, is echter zo uitgeput (hij heeft 
op dat ogenblik 30 kg van zijn normaal 
gewicht verloren) dat hij er nauwelijks in 
slaagt om voor de viering twee ideeën 
samen te brengen.

Het vervolg leest U in het maartnummer 
van Info Froidure…
(bron: Het boek “Edouard Froidure” , 
biografie door Michel Dusart, verkrijgbaar 
op aanvraag bij de Federatie voor de prijs van 15€)

75 JAAR GELEDEN WAS ABBÉ FROIDURE 
KRIJGSGEVANGENE
Wat voorafging ...

Na een gruwelijk verblijf van 8 maand in het kamp van Esterwegen wegens zijn aandeel in het verzet tegen de be-
zetter, en een verblijf van 9 maand in de gevangenis van Bayreuth, wordt Abbé Froidure op 6 december 1944 naar 
Dachau gezonden. Het begin van een verblijf in de hel.

(fragment uit het stripverhaal “Froidure” door Marco Venanzi en Michel Dusart, verkrijgbaar op aanvraag bij de Federatie voor de prijs van 9€)


