Missie van de Broeders van Liefde in België
(Sint-Vincentiusprovincie)

leden en medewerkers van de Broeders van Liefde willen we vanuit een
A lsgelovige
en liefdevolle grondhouding naar de medemensen gaan.

We vinden onze inspiratie in de waarden van het Evangelie en handelen in navolging
van Jezus, onze Heiland. Net als bij Vincent de Paul, onze voorbeeldheilige, en Petrus
Jozef Triest, onze stichter, is de liefde de bron van ons engagement.
We vormen daartoe authentieke leef- en werkgemeenschappen, waar verbondenheid,
dienstbaarheid, dynamiek en creativiteit de dragende krachten zijn en waar de kwaliteit
van leven groeit dankzij deskundige begeleiding.
Zo willen we in de maatschappij bakens van hoop uitzetten en getuigenis van Gods
liefde zijn.

W

ij zorgen voor medemensen die in hun menselijke ontplooiing begeleiding
nodig hebben, ongeacht hun oorsprong, geslacht, overtuiging of financiële
draagkracht.
In het onderwijs, in de opvang van mensen met een handicap en in de geestelijke
gezondheidszorg streven we naar een optimale opleiding, opvoeding en begeleiding.
Kansarmen en minderbedeelden, mensen met bedreigde ontwikkelingsmogelijkheden
of beperkte functioneringskansen en personen die maatschappelijk uit de boot dreigen
te vallen of op zoek zijn naar zin in hun leven, verdienen onze bijzondere aandacht.
We staan ook open voor nieuwe noden. Als gemeenschap zoeken we welke
antwoorden we hierop kunnen geven.
We dragen ook zorg voor elkaar, opdat ons leven kwaliteitsvol en zinvol blijft en
heilvol voor velen.

E

en onvoorwaardelijk respect voor elkeen is de basis van onze inzet. Dat uit zich
in dienstbaarheid en deskundige begeleiding.
We benaderen de medemens, met wie we zorgend en begeleidend onderweg zijn,
steeds in zijn totaliteit en geven hem ruimte voor een eigen inbreng.
Een mensgerichte organisatie en een aangepaste omgeving met aandacht voor een
ruime toegankelijkheid vormen hiervoor het kader.
In ons streven naar een grotere menswaardigheid voor iedereen nemen we
verantwoorde risico’s en ontwikkelen we op maatschappelijk vlak een duidelijke
stellingname.
In het delen van onze visies en onze ervaringen met anderen zien we kansen om de
cultuur van de liefde wereldwijd te bevorderen.

O

p deze wijze willen we de kwaliteit van het leven verbeteren en een bijdrage
leveren tot een meer humane samenleving waar ook ruimte is voor armen en
zwakken.
Met dit onvoorwaardelijk engagement hopen we dat allen die we op onze weg
ontmoeten een glimp van Gods liefde opvangen en in hun leven verrijzenisvreugde
ervaren.

