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Maart 2014, 
 
Mevrouw, 
Mijnheer, 
  
Sinds oktober 1951 heeft  de UMEC - WUCT zich ingezet voor het behoud, het versterken en 
beschermen van de professionele, (kerk-)juridische, inhoudelijke positie van 
onderwijsgevenden die als katholiek - christelijk geïnspireerden  hun professionele leer-  en 
opvoedingsopdracht op een verantwoorde manier willen uitoefenen.   
 
Diverse,  door velen bijgewoonde, vierjaarlijkse internationale congressen hebben onze 
collega’s de mogelijkheid geboden elkaar te ontmoeten, te inspireren en samen hun beroep 
sterk op de kaart te zetten, dit ook in relatie tot het kerkelijk gezag.  Ondanks gewijzigde 
tijden, een veranderde mentaliteit en andere sociologische omstandigheden werd getracht 
een inspirerende, gelovige boodschap door te geven,  elkaar te sterken en ons mooie beroep te 
profileren.  Misschien hebben we ons in de wereld ietwat te bescheiden opgesteld en ons echt 
te weinig in de belangstelling geplaatst.  Nochtans is de (niet zo gemakkelijke)  impact op het 
beleid van onze Kerk zeker merkbaar geweest. 
  
In onze UMEC-WUCT-bestuursvergadering van eind oktober 2012 werd beslist vanaf heden 
een nog meer actieve weg in te slaan. Ook  met gebruikmaking van meer moderne 
communicatieve mogelijkheden en een grotere gedrevenheid naar binnen en buiten. Dit geeft 
ons tegelijk de mogelijkheid een waardevolle rol te (blijven) spelen bij de toekomstige grootse 
50-jarige herdenking van de pauselijke encycliek over de christelijke opvoeding  
“Gravissimum Educationis” van Paus Paulus VI (oktober 1965).  Wij verwachten rond 2015 
een nieuwe tekst, c.q. een Magna Charta over de christelijk georiënteerde opvoeding met al 
zijn mogelijkheden en … moeilijkheden.   
 
We zijn er heilig van overtuigd:  de stem  van de mensen die het moeten doen in de school 
mag daarin niet ontbreken. We zijn  samen tot die activiteit  geroepen.  UMEC – WUCT vindt 
het dus zeer belangrijk hierbij effectief betrokken te zijn.  Als we aan de zijlijn blijven staan zal 
er wel  over ons,  maar zonder ons  vergaderd  en zelfs worden beslist.   
 
De bedoeling van dit schrijven is u te vragen hierover na te denken en dan zonder uitstel  toe 
te treden tot onze vereniging.  Alleen samen met u kunnen we een stem in het kapittel  krijgen  
en houden.  U beslist dus mee over ons  ‘to be or not to be’ als professionele  opvoeders en 
onderwijsgevenden met een effectieve, erkende vertegenwoordiging in Rome, in onze 
katholieke geloofsgemeenschap en zelfs als NGO bij de Unesco.  Zonder uw steun zijn we 
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genoodzaakt de boeken te sluiten, waarmee aan de beroepsgroep van katholiek-christelijk 
geïnspireerde onderwijsgevenden een rechtstreekse en erkende  toegang o.m. tot de H. Stoel  
zal worden ontzegd. 
  
Natuurlijk is uw deelneming ook uit financiële overwegingen van groot belang.   Aan onze 
dringende oproep met ons mee te (blijven) doen, zit dus ook een ‘aardse prijs’ vast.  We willen 
immers een wereldbeweging in stand houden en dat kost geld, hoe zuinig we ook zijn. Als  
UMEC-WUCT-voorzitter,  herkozen op het congres in Rome in september  2013,  durf ik dan 
ook voor uw lidmaatschap of toetreding een contributie te vragen van € 500  of  U.S. $ 641,-- 
voor een jaar.  We garanderen u:  elke uitgave moet bij ons worden gewikt,  gewogen en ook 
streng verantwoord!!  Wil u van uw storting ook afzonderlijk melding maken op 
UMEC@org.va  ?  Graag samen met de duidelijke vermelding van uw organisatie en uw 
volledig adres. 
  
Mag de katholiek - christelijk georiënteerde gemeenschap van leerkrachten er op rekenen dat 
u snel beslist om toe te treden tot UMEC-WUCT?  U wordt dan uiteraard al dadelijk op de 
hoogte gehouden van alle verdere evoluties die zich vanaf heden op onderwijsgebied in Rome 
zullen afspelen.  Met uw steun en medewerking zullen wij invloed uitoefenen en onze 
gezamenlijke ideeën een rechtstreekse impact in het Vaticaan geven.  
  
U kunt op dit schrijven reageren aan een van de adressen onderaan. 
Spreken we samen met uw geïnteresseerden nu al af voor een rendez-vous in 2015 te Rome?  
  
WUCT – UMEC rekent absoluut ook op u!! 
  
Hoogachtend, 
 
G. Bourdeaud’hui  
Voorzitter 
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