
Pater Frederik Verpoest, door vele Deurlenaars gewoon ‘Free’ genoemd, is al vele jaren werkzaam in 

Congo. Hij is oudleerling van Don Bosco Sint-Denijs-Westrem, grafische vormgeving. De gemeenschap 

waartoe hij behoort zijn de Salesianen van Don Bosco. Na zijn studie filosofie kwam hij  in 1972 in 

Lubumbashi terecht o.a. in een technische school als leraar in de drukkerij. Van 1974 tot 1978 studeerde 

pater Frederik theologie in het Centrum voor Kerkelijke Studies in Leuven. Hij woonde toen in Oud-

Heverlee bij de Salesianen van Don Bosco. Op 18 februari 1978 werd hij tot priester gewijd en in 

september trok hij terug naar de technische school in Lubumbashi. Daar werd hij ook onderpastoor en 

verantwoordelijke voor de jeugdpastoraal.  

 

Een bewogen leven bracht hem achtereenvolgens in Mokambo als jeugdpastor en verantwoordelijke van 

de hele missie. Hij studeerde het CiBemba, de hoofdtaal in Zambia, maar tevens de taal van de streek 

waar pater Frederik nu werkt: de “laars” van Sakania in het uiterste zuidoosten van Congo. Dit gebied 

is zowat 35.295 km² groot en bestaat uit 2 parochies. Heel uitgestrekt als je weet dat de oppervlakte van 

Vlaanderen slechts 13.625 km² is. In Sakania werd pater Verpoest benoemd als pastoor in Kipushya en 

Kakyelo. Van 1999 tot 2007 werd hij, nadat hij 3 jaar verantwoordelijk was voor hun huis voor 

straatkinderen in Lubumbashi, directeur en pastoor van de grote parochie van Sakania. In 2016 werd 

pater Frederik voor een tweede keer benoemd in de Missies van Kipushya en Kakyelo en alle 

broussedorpen rond Kakyelo. 

 

 

 

De mensen in deze streek zijn meestal heel arm en leven van landbouw en visvangst. De grootste zorg 

is dat de staat NIETS doet. Eigenlijk is zowat alles een probleem: wegen, onderwijs en financiering, 

gezondheidszorg, hospitaal op 100km… Maar bewogen als hij is, noemt pater Frederik zijn grootste 

vreugde naar die eenvoudige mensen in de dorpen gaan, en hen helpen oplossingen te zoeken. Op dit 

moment is pater Frederik terug van Kakyelo naar Sakania verhuisd als pastoor in zijn vroegere parochie. 

 

Wie het werk van pater Frederik Verpoest wil steunen kan dit op rekening BE84 4358 0341 0159 via 

Don Bosco. Vermelding: missie Frederik Verpoest Sakania Congo. 

Hartelijk dank. 

 


