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MALFAIT ( A l f o n s ) , Broeder-missionaris van
Scheut (Ronsc, 29.4.1875 - Hemptinnc, 6.10.
1949). Zoon van Petrus en De Temmerman,
Mathilde.
In april 1902 trad hij in het postulaat der
Broeders te Scheut en legde na zijn noviciaat
zijn eerste religieuze geloften af op 21 mei
1903. De 15e september van het volgend jaar
vertrok hij naar Kongo, waar hij, na zijn
aankomst te Lusambo-Sint-Trudo op 29 november, zijn benoeming ontving voor de in opbouw
zijnde missiepost van Sint-Antonius te Lusambostad, Hier verbleef hij tot hij op 30 augustus
1915 wegens ziekte naar Europa moest terugkeren. Vanuit Engeland kwam hij naar Nederland, was enkele jaren te Sparrendaal werkzaam
en verhuisde in 1919 naar Schilde. Op 1 oktober
1920 kon h i j opnieuw naar Kongo afreizen.
Weer komt hij te Lusambo terecht, waar hij
op de missie alle werk verricht en ook in de
prokuur instaat voor de verzendingen naar de
missieposten van het vikariaat. Na meer dan
30 jaren verblijf te Lusambo komt hij naar
Hemptinne, waar hij nog vele jaren werkt in de
drukkerij en boekbinderij, in de schoenmakerij
eri brouwerij en ook als ziekenoppasser dienst
doet. Hij sterft er op 6 oktober 1949.
Onderscheiding; Gouden medaille van de Koninklijke
orde van de Leeuw.
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