
Je hebt zo van die ontmoetingen die blijven nazinderen, 
gesprekken die nooit lang genoeg kunnen duren en 
personen waarvoor je een grenzeloos respect voelt. Dat 
geldt zeker voor zuster Jeanne Devos, een vrouw met 
een missie en het hart op de juiste plaats. Een vrouw 
die het leven van vele mensen ingrijpend heeft veran-
derd. In haar nabijheid ontdek je dat naastenliefde als 
een indrukwekkende krachtbron.

Tekst en foto: Evelyne Sauvage

Jeanne Devos is een geboren Kortenaakse, die woont en 
werkt in India, maar of�cieel is ze een Leuvense. Ze behoort 
tot de congregatie van de Zusters van de Jacht, die hun 
hoofdzetel in Heverlee hebben. Hier,  in die oase van rust, 
spraken we af met de bekende zuster en we waren niet al-
leen...In het kleine vergaderzaaltje was het een komen en 
gaan van journalisten, fotografen, KULeuven-staf, vrien-
den, ... “De kans is groot dat Louis Tobback hier straks ook 
nog langskomt”, zegt Jeanne, terwijl ze rustig iedereen te 
woord staat en poseert voor de fotoshoot. De periode dat 
ze in Leuven verblijft, staat haar agenda vol met afspraken, 
interviews, ontmoetingen, lezingen... Iedereen wil haar zien, 
horen en spreken. Maar ondanks haar drukke agenda en 
immer toenemende populariteit blijft eenvoud haar grootste 
troef en kracht. Het is juist die eenvoud die haar siert en de 
rode draad is van haar leven.

KROOSTRIJK BOERENGEZIN
Jeanne Devos werd zevenzeventig jaar geleden geboren in 
een kroostrijk boerengezin in het Hageland. Engagement 

PORTRET

ZUSTER JEANNE DEVOS

en religie stonden hoog aangeschreven binnen het gezin. 
Ze studeerde logopedie en specialiseerde zich in doven- 
en blindenonderwijs. Ze gaf een poosje les aan het Heilig 
Hartinstituut in Heverlee, vooraleer ze in het klooster in He-
verlee binnentrad. Sinds Jeanne in 1963 als missionaris van 
de congregatie naar India vertrok, geniet zij van internatio-
nale erkenning voor haar werk. Ze trok zich het lot aan van 
arme kinderen die uitgebuit werden als huisslaafjes, vaak 
in erbarmelijke omstandigheden. Zuster Jeanne was en is 
nog steeds de drijvende kracht achter een hele beweging, 
inmiddels actief in tientallen staten van India, de ‘National 
Domestic Workers Movement’. Die organisatie ijvert voor 
de rechten van huisarbeidsters en voert actie tegen slaver-
nij en andere uitwassen van de thuisarbeid. 
“Ik word vaak de Vlaamse Moeder Teresa genoemd”, ver-
telt ze. “Dat is een hele eer, maar ik wil verder gaan dan 
mijn inzet voor de armen. Ik wil ook het systeem veranderen 
dat tot de wantoestanden in India leidt en iedereen bewust 
maken van de kinderprostitutie, armoede, ongelijkheid van 
het kastenstelsel en andere misstanden die in India voor-
komen.”

BENEDENPLEIN
Precies omdat ze in het verre Indië alles van zichzelf geeft, 
moet zuster Jeanne niet lang nadenken over de vraag wat 
Leuven voor haar betekent. “Leuven is voor mij thuiskomen. 
Hier bij de Zusters van de Jacht in Heverlee is er een goede 
geest. Er is rust, men maakt het aangenaam voor en met 
elkaar én er is interesse. Iedereen brengt een stukje wereld 
mee naar binnen hier, er wordt geen aandacht besteed aan 
prullerijen. Hier kan ik altijd mezelf zijn.” 

Ook de stad Leuven op zich, inclusief de burgemeester, ligt 
Jeanne na aan het hart. “Ik mag van Leuven zijn”, vertrouwt 
ze me toe. Tegelijk geeft ze ook toe verlegen te zijn om 
dingen zoals de inhuldiging van het ‘Huis Jeanne Devos’, 
een nieuw praktijkcentrum binnen de faculteit Psychologie 
en Pedagogische Wetenschappen van de KULeuven. Ook 
de mogelijke naamsverandering van het Benedenplein in 
Jeanne Devosplein heeft al veel inkt laten vloeien. De zuster 
voelt zich hier niet echt comfortabel bij. 
“Dit hoeft voor mij niet. Maar de symboliek mag er zijn. Als 
dat kan bijdragen tot de verbetering van de situatie van 
zwakke kinderen en huisslaven, dan verbind ik graag mijn 
naam er aan.”

KINDERRECHTEN 
Het bijzonderste aan Leuven is voor Jeanne de KULeu-
ven met het Kinderrechtenfonds. In 2007 werd het ‘zuster 
Jeanne Devos Fonds voor kinderrechten’ plechtig geïn-
stalleerd, voorgezeten door professor Peter Adriaenssens. 
“Het Fonds doet bij ons wonderen”, vertelt ze. “We zijn nu 
aan ons vijfde opvanghuis, voor de opvang van slachtoffers 
van kinderarbeid en kinderhandel. Het Fonds leeft, groeit 
en neemt bijzonder waardevolle initiatieven.” Voor haar 
staat Leuven dan ook gelijk aan het geven van kansen aan 
kansarmen. “Ik ben blij, �er en gelukkig dat ik een Leuve-
naar ben.”

Naast haar eenvoud en gedrevenheid is ook haar onuitput-
telijke energie bewonderenswaardig. Maar hoe laadt ze zelf 
haar batterijen terug op? Voor haar een evidente vraag, met 
een al even evident antwoord: via het leven van de kinde-
ren. “Zij geven me spontaan en automatisch energie. Het 
is zoals een moeder met een ziek kind. Zij kan daar jaren 
dag en nacht bijzitten, zonder te klagen dat ze niet gesla-
pen heeft. Het leven en de noden van haar kind geeft haar 
energie. Jeanne wil en kan kinderen niet in de steek laten: 
nu niet en nooit. “Kinderen, dat is nu. Je kan en mag hen 
niet laten wachten.”

Leuven en de wereld kijken op naar zuster Jeanne, zoveel 
is zeker. Ook zijzelf laat zich inspireren door een aantal 
mensen, waaronder pater Damiaan. “Voor de keuzes die hij 
heeft gemaakt, voor zijn zorgzaamheid én zijn identi�catie 
met de melaatsen.” Maar ook ‘gewone’ vrouwen dwingen 
haar respect af: vrouwen uit India, vaak weduwen, die zelf 
in moeilijke omstandigheden hun kinderen opvoeden en 
tegelijk andere kansarme kinderen mee opvangen. Dat in-
spireert haar en houdt haar ‘gaande’, evenals haar geloof. 
“Ook vandaag in de mis was ik getuige van Zijn woorden: 
ga maar, je zal niet alleen zijn.

Wie die wijze woorden eer wil aandoen, kan zelf ook 
het fonds van Jeanne Devos steunen. Meer info op 
www.jeannedevos.org. 

‘GRANDE DAME’ JEANNE 
DEVOS IN EEN NOTENDOP
- Geboren in Kortenaken in 1935
- Vlaamse missiezuster in India, met bijzondere inzet 

voor de situatie van de huisarbeidsters en straatkin-
deren

- Eredoctor aan de KULeuven sinds 2000
- Oprichting Fonds zuster Jeanne Devos met de KU-

Leuven in 2007
- Genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede in 

2005
- Ereburger van de stad Leuven sinds 2010
- Gelauwerd in het Vlaams Parlement voor ‘verdien-

stelijke Vlaming in buitenland’ in 2013


