
TIOSPAYE “TA SINA TOKAHEYA” – GEMEENSCHAPPELIJKE TUIN
Oglala, Pine Ridge Reservaat, Zuid Dakota, Noord-
Amerika
“We only want peace for our children”

Oproep voor hulp … Wat is de waarheid?
Ze hebben onze Tiospaye’s en Inheemse Volken
geterroriseerd, al te lang nu …….
Oglala Lakota Michael Sierra

Huberte en Lieve nodigen jullie uit op hun
Kaas-en breugelfestijn.

Zaterdag, 27 april 18 u 30.
Zondag, 28 april 12 u 30.

Ten voordele van de Oglala Lakota Indianen.

Plaats: Romeinse Kassei, 41 Tongeren. ( bij Lieve en Marc )
(Parking: “Spar” Rode Kruislaan Tongeren)
Prijs: € 25 pp.  Bevestig je inschrijving via betaling:

“VZW Het lichtpad”
Prenten Marthe BE 14-9792-2524-1883

Hoe inschrijven? Naam – aantal personen –
zaterdagavond of zondagmiddag.

Gelieve in te schrijven voor zaterdag, 20 april ’19.

.
Het doel van dit liefdevolle samenzijn draagt het belang van “compassie en eerbied” om
hulp aan te reiken aan het Oglala Lakota Volk. Oglala Lakota Michael Sierra, die zelf in de
meest armoedige omstandigheden met zijn familie leeft, zet zich al jarenlang in om vele
traditionele mensen te helpen in hun erbarmelijke omstandigheden. Dit door het in
standhouden van een grote gemeenschappelijke tuin, hulp aan te reiken aan de meest
behoeftigen en het bevoorraden van hout in de zware wintertijden. De omstandigheden



waarin dit gebeurt zijn wanhopig en hartverscheurend. Vanaf begin maart 2019 hebben
hevige sneeuwstormen Zuid Dakota geteisterd.
Vooral in het Pine Ridge Reservaat is dit een ware ramp door de slechte infrastructuur en
armoede. Door de smelting van de sneeuw zijn er zware modderstromen ontstaan die
duizenden mensen hebben afgesneden van watervoorraden en voedsel. De toestand kan
worden omschreven als een “humanitaire ramp”. Celestine volgt hun leven in middels 11
jaar en roept ons bij elkaar om hun te steunen in hun zware overlevingstocht en in de pijn
die dit prachtige Volk nog steeds wordt aangedaan.

Zijn moed en doorzettingsvermogen, vaak vechtend in eenzaamheid, pijn en verdriet,
dragen een waar voorbeeld. Vechtend tegen de armoede, problematiek van het
reservaatleven, de trauma’s van het verleden en heden. Vechtend tegen het misbruik van
kinderen, tegen leugens en corruptie, de wanhoop en onmacht. Vechtend om de
traditionele manier van leven van hun Voorouders met eerbied en dankbaarheid voort te
zetten. Vechtend tegen gezondheidsproblemen, het verkrijgen van medische hulp en
medicatie, de zware weersomstandigheden, transportproblemen door de gehavende
trucks, etc. Vechtend voor het belang van Moeder Aarde, het belang van de Ouderen en
de toekomst van de volgende generaties. Samen met de kinderen leeft hij nu
teruggetrokken in een meer bosrijk gebied van het reservaat, district Wounded Knee, waar
de geest van hun Voorouders stille getuigen zijn van zijn gevecht voor de waarheid voor
wat hun Volk nog steeds wordt aangedaan.

VAN HARTE WELKOM MET EEN GROTE DANKBAARHEID VOOR UW AANWEZIGHEID.
In organisatie van: vzw het lichtpad

www.hetlichtpad.be

voor verdere inlichtingen

Huberte Jacobs 012/39 42 53.

Lieve Merken 0496/023432

P.S. Eveneens van harte welkom op onze natuurwandeling met gids in “De Kevie”

te Tongeren. Op zondag 6 oktober 2019 om 14 u. (Samenkomst Oude blaarstraat.)

      Deelnameprijs: 10 euro tvv. Oglala Lakota Indianen en De Kevie


