
Telma da Gloria Pascoal 
 

Pater André schreef de volgende biografie van één van zijn protegees: Telma werd geboren op 25 
december 1984 in Homoíne, provincie Inhambane, dochter van Pascoal Zualo en Isabel Pascoal. In 
1986 scheidde haar vader van haar moeder en nam Telma mee naar Maputo, wijk Benfica. In 1992 
besloot haar vader in Zuid-Afrika te gaan werken, Telma achterlatend bij zijn broer in een andere 
buitenwijk van Maputo, genaamd T 3.  Op 5 Maart 1996 stuurde haar tante haar naar de markt om wat 
groente te kopen voor het middagmaal. Op ongeveer 200 meter van huis zakte Telma plotseling in 
elkaar, om op dat moment onverklaarbare reden. Toen zij daags daarna nog niet kon opstaan, werd zij 
naar het Centraal Ziekenhuis van Maputo gebracht. Op de 
röntgenfoto werd daar geconstateerd dat ze geraakt was 
door een kogel die zich in de ruggengraat genesteld had. 
Geopereerd, bleef haar onderlichaam verlamd. Drie 
maanden lang werd zij verpleegd in het ziekenhuis, steeds 
in gezelschap van haar tante en regelmatig bezocht door 
Pater André.  
Op 5 Juni 1996 ging Telma naar Centrum Mutanyana 
Weru, omdat haar oom in T3 intussen ook bedlegerig was 
geraakt. Zowel in 1997 als in 1998 heeft zij enkele weken 
in het ziekenhuis gelegen vanwege het opnieuw opengaan 
van vroeger in het ziekenhuis opgelopen doorligwonden, 
vooral veroorzaakt door te veel uren achtereen in de 
rolstoel op school. Om herhaling van dit euvel te voorkomen,       de ligfiets voorzien van nieuwe bekleding 
blijft zij sindsdien steeds dag en nacht op haar buik liggen. Hiervoor heeft een Engelse vrijwilliger een 
ligfiets gemaakt waarbij ze zich met handen voortbeweegt. Telma verbleef in Centrum  
Mutanyana Weru tot begin 2009. Sinds 14 januari 2009 woont zij in de wijk Benfica, samen met enkele 

kinderen die haar al in het Centrum als 
moeder beschouwden  en als zodanig 
behandelden. Tussen de bedrijven door 
heeft Telma veel doorzettingsvermogen 
getoond om zoveel mogelijk naar school 
te gaan  en zit momenteel in het 
voorlaatste jaar van de middelbare school 
(hier 11-de klas).  Vanwege haar precaire 
gezondheidssituatie zal Telma helaas 
nog lang afhankelijk blijven van 
andermans hulp.  

 


