
 
 

 

 

 
 
Zuidermeer, december 2013 
 
Beste vrienden van pater Kees Spil, 
 
Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de activiteiten van de stichting en de 
ontwikkelingen in Uganda. Hopelijk vindt u het leuk om over de verschillende onderwerpen te lezen.  
 

Mijn pelgrimstocht  naar Santiago de Compostella (Vronie Spil-Konijn)   
 
Ik ben alweer een aantal maanden thuis en nu, voor het einde van dit voor mij zo bijzondere jaar, wil ik  
even terugblikken. Maar vooral wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om u te bedanken.  
Deze wandeling zal voor mij altijd onvergetelijk blijven. Ze heeft een blijvende, diepe indruk op mijn leven 
achtergelaten. 
Tijdens mijn reis heb ik onderweg uitsluitend goedheid ervaren, mijn vraag om hulp is nooit afgewezen.  
Het heeft me vaak stil gemaakt en dankbaar. Dagen en weken heb ik alleen gelopen, door soms prachtige 
natuur. Naarmate ik zuidelijker kwam, ontmoette ik meer medepelgrims. De band onder de pelgrims is 
open en warm: wat je naam is, je beroep, je leeftijd, waar je vandaan komt of hoe je er uit ziet is op de 
Camino volstrekt onbelangrijk. Het gaat om de persoon zelf, op de Camino ben je allemaal gelijk, er is een 
gevoel van verbondenheid en soms diepe vriendschap. Ik mis ze, mijn pelgrimsfamilie. 
 

En toch, na de emotionele aankomst op Praza do 
Obradoiro in Santiago de Compostella is het maar wat 
fijn om weer naar huis te gaan. De woorden ‘Welkom 
Thuis’ boven de deur, al die lieve mensen, de kaarten 
en bloemen bij thuiskomst, het voelde aan als een warm 
bad. In deze maanden voelde ik me niet alleen 
gesteund door mijn thuisfront, maar óók door u. Het 
verwarmde mijn hart en deed de pijn aan mijn voet 
vergeten als ik hoorde hoe u mijn pelgrimstocht volgde 
en met donaties ondersteunde. Mijn doel om de 
Stichting Uganda Werkvoortzetting pater Kees Spil 
onder de aandacht te brengen, is dan ook ruimschoots 
bereikt. Ook na mijn thuiskomst bleven de donaties nog 
toestromen en op dit moment is het totaalbedrag bijna  
4500 euro. Een bedrag dat zeker zijn weg gaat 

Thuiskomst in de Bobeldijk              vinden naar de projecten in Buswale en Kiyunga.   

 
Ik kan de juiste woorden niet vinden om het warme gevoel van dankbaarheid in mijn hart te benoemen. 
Wel kan ik in de toekomst, als ik de projecten in Buswale en Kiyunga ga bezoeken, met eigen ogen de 
vruchten van mijn wandeling aanschouwen, kan ik zien hoe úw donaties zorgen voor een verbetering van 
de leefomstandigheden aldaar. Pas dan zal voor mij mijn eigen pelgrimstocht voltooid zijn. 


