
Inhuldiging van het monument van Kamiano in Antwerpen  

 

Beste dames en heren, 

 

Het is voor mij een grote vreugde om vandaag deel te nemen aan de inhuldiging van 

dit kunstwerk dat is gemaakt ter gelegenheid van de 25e verjaardag van het 

restaurant Kamiano. Dit restaurant dankt zijn naam aan pater Damien De Veuster, 

apostel van de melaatsen in Molokai, door de inboorlingen Kamiano genoemd. Het 

restaurant werd tijdens de zaligverklaring van pater Damiaan ingehuldigd door paus 

Johannes Paulus II. 

Pater Damiaan heeft zich vrijwillig ingezet voor de lepralijders, voor hun waardigheid 

en in de hoop op hun herstel. Op dezelfde manier zetten wij ons in om diegenen te 

helpen die honger hebben :  honger naar voedsel en liefde, zodat zij hier hun 

waardigheid vinden en nieuwe kracht voor hun leven en hun toekomst.   

 

Het restaurant Kamiano  verwelkomt veel mensen in een vriendelijke en gastvrije 

sfeer. De gemeenschap van S. Egidio wilde van deze plek een plek van onthaal en 

gezelligheid maken voor iedereen, ongeacht zijn leeftijd, sociale situatie en afkomst. 

Dit initiatief stimuleert de solidariteit met mensen in precaire situaties, en kan zich 

alleen ontwikkelen dankzij de hulp van veel vrijwilligers, die er een aanzienlijk deel 

van hun tijd en energie aan besteden.   

Zoals Paus Franciscus zei: "In Kamiano versmelten diegenen die helpen et diegenen 

die worden  geholpen. Dankzij de vriendschap wordt er geen onderscheid meer 

gemaakt". Daarom is het thema van dit kunstwerk, dat we vandaag inhuldigen 

"omhelzing en barmhartigheid". 

 

Aan de vooravond van Pinksteren roep ik de Geest van God op om op deze 

bevoorrechte plaats te blazen en vreugde te blijven geven aan de harten van allen 

die naar hier komen. Ik bid tot God om hen te beschermen, zodat zij hier materiële 

steun vinden voor hun lichaam, sociale rechtvaardigheid voor hun geest en 

geestelijke troost voor hun ziel. 

 

Ik nodig u uit om iedereen te bedanken die zich hier en elders in de gemeenschap 

van Sint Egidius inzet voor de vrede in onze samenleving en in de wereld. In deze 

geest zegen ik van harte dit kunstwerk dat de vriendschap die hier beleefd wordt, 

vereeuwigt. In de naam van de vader, de Zoon en de Heilige geest. Amen. 


