
Velen kennen zuster Nicole Devoldre uit Zevergem, geboren in 1962. Zij studeerde lichamelijke 

opvoeding aan de RUG en was een tijd werkzaam als sportleerkracht in de vrije basisschool van 

Zevergem en in de basisschool voor buitengewoon onderwijs in Landegem.  

Ongeveer 10 jaar ging zuster Nicole vrijwillig mee op kamp als leidster met gehandicapten uit een MPI 

in Roosdaal – Strijtem en was een paar jaar leidster in de buurt van Bordeaux waar kinderen uit de 

buitenwijken van Bordeaux op vakantie kwamen. Met kinderen heeft ze altijd graag gewerkt, 

gespeeld… bovendien had ze een voorliefde voor die kinderen die het niet zo gemakkelijk hebben in 

onze maatschappij. Zo werd zij 4 jaar lerares op een middelbare meisjesschool in Rwanda. 

 

In 2011 legde Nicole haar eeuwige geloften af en kreeg een tijdlang een missie in Tanzania. 

De gemeenschap waartoe zuster Nicole behoort is de gemeenschap van de zusters van Sainte Chrétienne. 

Het is een internationale gemeenschap met moederhuis in Metz. Ze leerde die zusters in Rwanda kennen. 

‘Wat mij toen, en ook nu nog, zo aantrok’, vertelt zuster Nicole, ‘was de eenvoud van de zusters. Men 

voelt zich bij hen snel thuis, het is zo gewoon, ongecompliceerd met hen mee te leven en ze hebben een 

open geest en tonen veel interesse voor wat mensen meemaken.’ 

 

Zuster Nicole heeft het altijd als haar missie gevoeld een teken van Gods liefde te zijn, daar waar ze 

leeft. Of het nu in Rwanda was waar ze les gaf, in Tanzania met de straatkinderen, of nu in hun scholen 

in Oostenrijk… ‘Veel mensen hebben nood aan aandacht, waardering, genegenheid en warmte… En dat 

zie ik als mijn opgave… Een teken van Gods liefde zijn in onze wereld!’, besluit zuster Nicole. Tot op 

vandaag vangen ze ook een Oekraïens gezin op in hun kleine gemeenschap in Oostenrijk. 

Als je zuster Nicole graag rechtstreeks steunt dan kan dat via Caritas Internationaal op het volgend 

nummer BE88 0000 0000 4141 met de vermelding P1295/Centre Nazareti/ Tanzania. Bij een storting 

van 40€ kan je een fiscaal attest bekomen. Hartelijk dank. 

 

          Voorjaar 2022: Zuster Nicole (op de hoek van de tafel rechts achteraan) temidden het  

          Oekraïens gezin dat bij hen verblijft. 


