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Het verhaal van Irma en Marie-Louise Belaen 
Irma: °Hulste 5/02/1918  - † Kortrijk 15/11/2004 

Marie-Louise: ° Hulste 17/01/1926 - † Wengen - Zwitserland 20/09/1994

Irma en Marie-Louise Belaen waren beiden dochters van Achille René Belaen en Marie Devlaminck. Achille René was in 
Hulste de tweede en tevens de laatste Suisse, de pikke*. Irma was de tweede in de rij en Marie-Louise was de zevende 
van de elf kinderen in het gezin van Achille en Marie.

De gezusters Belaen in 1955. Irma (links), Marie-Louise (rechts)
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Kardinaal Cardijn op bezoek in Ceylon (1959)  
Cardijn in het midden bovenaan, Irma rechts van hem, Marie-Louise op 2 plaatsen links van hem.

[Gerda Belaen - SH]



Ragama

Irma ging vanaf haar 14 jaar dienen bij rijke families in Kortrijk. Ze ging met de tram, die aan hun voordeur in de 
Kuurnsestraat liep, naar haar werk. 
In augustus 1938 verliet ze Hulste definitief toen ze haar intrede deed in het klooster van Onze-Lieve-Vrouw van 
Bijstand te Kortrijk. Bij haar professie in 1940 nam ze de naam Zuster Maria Anselma aan. In het klooster kreeg Irma 
een opleiding tot verpleegster. 
Ze kreeg van het klooster een zending als missiezuster. Al van het jaar 1929 hadden de zusters van Onze-Lieve-Vrouw 
van Bijstand een missiepost in Ragama, Ceylon, nu Sri Lanka. 
Door de oorlog werd de afreis naar het missiegebied in Ceylon wat uitgesteld. In het  najaar van 1945 kon Irma eindelijk 
met nog 3 medezusters vertrekken naar Ceylon.
Irma kwam voor het eerst terug naar huis in 1955. 
Ondertussen was haar zus Marie-Louise eveneens religieuze geworden bij de zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand 
in 1950. Marie-Louise kreeg in het klooster eveneens een opleiding tot verpleegster. Bij haar professie in 1951 koos ze 
voor de zusternaam Zuster Maria Amata. 
Op 29 september 1955 vertrokken Irma en Marie-Louise vanuit Hulste naar het verre Ceylon. Het werd voor Achille 
René Belaen en Marie Devlaminck een definitief afscheid want ze zagen hun dochters nooit meer terug.
Vanaf 1955 tot 1962 werkten de gezusters Belaen samen in Ceylon in het hospitaal voor TBC-lijders te Ragama bij 
Colombo. In die jaren waren er daar een twintigtal zusters. Ze beschikten er over 13 paviljoenen, verspreid in een grote 
tuin, waarin telkens een vijftigtal zieken verzorgd werden. 
In september 1959 kwam Mgr. Jozef Cardijn op bezoek in de missie. Irma en Marie-Louise waren, als rasechte kajotsters, 
heel vereerd dat de grote leider het werk van hun kloostergemeenschap kwam bezoeken.
In 1962 moesten de zusters de missiepost verlaten. Ze werden door de plaatselijke regering het land uitgezet. 

Irma en Marie-Louise konden aan de slag in de kliniek ‘Koningin Fabiola’ van Blankenberge. In 1967 waren er grote 
problemen met de Orde van de Geneesheren en moesten de zusters de kliniek te Blankenberge verlaten.
Irma kwam naar de school Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen te Kortrijk en Marie-Louise werd verpleegster bij het Wit-
Gele-Kruis in Sint-Lodewijk-Deerlijk. 

Marie-Louise is plots overleden op 20 september 1994 in Wengen (Zwitserland), ze was 68 jaar oud. Ze vergezelde, als 
verpleegster bij Intersoc, een groep die op vakantie was in Wengen. Tijdens een uitstap naar de Jungfraujoch stierf ze 
heel onverwacht. 
Irma is overleden op 15 november 2004 in Kortrijk, ze werd 86 jaar oud. 

Het leven van de gezusters Belaen kan samengevat worden als een leven van ‘zorgen voor mensen’ in binnen- en 
buitenland.

* Suisse of Pikke: kerkbaljuw, ordehandhaver en ceremoniemeester tijdens de ere-
diensten in de katholieke kerk. Hiernaast een foto van vader Achille in vol ornaat.
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