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KINDEREN (VAN DER) (.Eduard Karei), Missio-
naris (Mechelen 14.12.1888 - Carnières 26.3.1958). 
Zoon van Karei en van Pilou, Martha. 

Na zijn humaniora trad de jonge Eduard in de 
congregatie van de Missionarissen van het H. Hart 
op 4 oktober 1910. Na zijn filosofische en theologi-
sche studies werd hij priester gewijd op 10 augustus 
1915. 

Wijl hij toen in Nederland verbleef werd hij opge-
roepen om het Belgisch leger aan de Ijzer te vervoe-
gen, waar hij trouw dienst deed eerst als brankar-
dier, daarna als aalmoezenier. Na de demobilisatie 
werd hij leraar aan het missieseminarie zijner con-
gregatie te Asse. 

Aangesteld om Mgr. Van Goethem te vergezellen 
voor de pas aanvaarde missie der Tshuapa in het 
toenmalige Belgisch-Congo vertrok hij uit Antwer-
pen op 23 september 1924. In de missie werd hij 
aangewezen voor de stichting der missie in Boende. 
Daar vestigde hij zich in het centrum voor de geeste-
lijke zorg der inwoners, blank en zwart. Ondertus-
sen kon de prefect het hem toevertrouwde gebied 
verkennen. Zodra het mogelijk geworden was ves-
tigde hij zich met de ondertussen nieuw aangeko-
men confraters in een voorlopig huis op het eigen 
terrein in het bos op 2,5 km afstand van de stroom. 

Geleidelijk werd daar onder zijn leiding de missie-
post opgebouwd in vast materiaal : woonhuizen voor 
paters, zusters, inlands personeel, kerk, scholen, 
enz. Tevens bleef hij belast met de parochiale zorg. 
Doch hij mocht de hulp genieten van de medebroe-
ders zowel voor de materiële ontwikkeling als voor 
het onderwijs, katechese, terwijl één van hen de 
zorg had voor het binnenland tot aan 2° Zuid, langs 
de beide zijden van de Lomela. 

Na enige tijd de algemene prokuur van de missie 
te hebben beheerd ontving hij in 1933 de leiding van 
de missiepost Boteka-Flandria en in 1936 van Bama-
nya, telkens als mijn vervanger. 

Doch in 1937 waren zijn krachten zover gedaald 
dat hij terug moest naar België. Daar heeft hij nog 
lange jaren dienst kunnen bewijzen als overste in 
verschillende kloosters, vooral onder de zware oor-
logsjaren: Asse, Bree, Dinant, Carnières. 
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