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CALLEWAERT (Remi),
Missionaris van
Scheut (Zwevegem, W.-Vl., 9.5.1875 - LuluaburgMikalai, 7.10.1959). Zoon van Leo en Blancke,
Mathilde.
Hij deed zijn humaniora-studies aan het
Sint-Amandskollege te Kortrijk en zijn priesterstudies eerst aan het klein seminarie te Roeselare en vervolgens aan het groot seminarie te
Brugge. Op 17 december 1898 werd hij priester gewijd, waarna hij leraar werd aan het kollege te Veurne. In 1908 trad h i j in het noviciaat
te Scheut en sprak er zijn geloften uit op 8
september 1909. Daarna volgde hij de lcursus
in tropische geneeskunde aan de Koloniale
School te Brussel en de 7e juli 1910 vertrok
hij naar Congo. Hij was bestemd voor de Kasaiprefektuur, arriveerde de 29° september te
Lusambo en ging zijn vormingsjaar doorbrengen te Hemptinne. Daarna werd hij benoemd
voor de missie van Mikalai, waar hij op 2
november 1911 aankwam. H i j werd er te werk
gesteld als bestuurder van het hospitaal en
medewerker van Dr. Monard bij het opsporen
van de symptomen van de slaapziekte en het
verzorgen van de zieken. Op het einde van
.1921 werd hij belast met de kursus van wetenschappen aan het klein seminarie dat te Mikalai
van stapel liep. De 16® januari 1927 vertrok
hij voor een rustperiode naar België, waar h i j
de 24e februari aankwam. Hij werd er weerhouden om het ambt waar te nemen van bestuurder van het instituut voor missie-onderwijzers te Torhout. Op 8 oktober 1831 mocht
hij opnieuw naar Congo vertrekken. De I I e
november was hij terug te Luluaburg, waar
hij leraar werd aan de normaalschool. H i j bleef
echter voort dienst bewijzen in het hospitaal.
Tijdens zijn verblijf in België had hij trouwens
de laatste verbeteringen bestudeerd in verband
met het oppassen van zieken. Nog vele jaren
oefende hij aldus zijn apostolaat uit bij de
zieken en bij de leerlingen van de normaalschool. Tot hij op rust werd gesteld en zelf
verzorging nodig had. Hij overleed te Mikalai
op 7 oktober 1959.
Publik. : Een twintigtal handboeken in het
Tshiluba: aardrijkskunde, anatomie, dierkunde,
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Witte mieren in Kasai in Congo, 1922 II, blz.
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1914, blz. 217-221; 1919, blz. 234-235; SintPaulus' Missiebond
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