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Hoewel Covid-19 ons land voor enorme uitda-
gingen stelt en de zo belangrijke persoonlijke 
contacten beperkt, is onze stichting ‘gewoon’ 
actief gebleven. Het bestuur is blijven vergade-
ren, zij het via een videoverbinding. PEKS bleek in 
staat de zeilen naar de wind te zetten zodat onze 
projecten niet stil kwamen te liggen. Dat wil 
natuurlijk niet zeggen dat onze projecten geen 
last hebben gehad van het virus. Die last bestond 
er vooral uit, dat de activiteiten van de projecten 
vaak voor een zekere tijd op een laag pitje ge-
zet moesten worden. Dat leidde dan vaak tot een 
beperking van de uitgaven door de projecten. 
Financieel kan dat interessant klinken, menselijk 
is dat natuurlijk een drama. De kinderen die toch al 
in zeer moeilijke omstandigheden moeten leven, 
blijven vanwege besmettingsgevaar verstoken 
van de zo broodnodige ondersteuning in de vorm

van onderwijs en vaak ook voeding en medicijnen. 
PEKS vindt dat vanzelfsprekend bijzonder teleur-
stellend. Gelukkig zien wij dat de meeste pro-
jecten hun draai in de Covid omstandigheden 
hebben weten te vinden en dat de activiteiten 
weer zijn opgestart. Geen project is volledig stil 
komen te liggen. PEKS pakt samen met haar 
projecten de draad weer op. De kinderen kunnen 
onverminderd op onze hulp blijven rekenen. Ook 
bestuurlijk heeft PEKS met turbulentie te maken 
gehad. Ignace Schellekens-Franssen heeft in na-
volging van haar vader vele jaren met passie en 

energie leiding gegeven aan het bestuur van 
PEKS. Helaas heeft Ignace ons afgelopen zomer 
laten weten dat zij afscheid wilde nemen van het 
bestuur. Niet omdat zij zich niet meer verwant 
voelde met PEKS en haar activiteiten, maar om-
dat zij van mening is dat vers bloed op zijn tijd 
voor een stichting als PEKS geen kwaad kan. Met 
de komst van twee nieuwe bestuursleden Joost 
Verbeek en Job van Esser en gegeven het feit 
dat Isje Maas in functie wil blijven, zag Ignace 
dat het bestuur van PEKS uitstekend is geëqui-
peerd om, dat wat zij in de loop van de jaren heeft 
neergezet te continueren en verder uit te bouwen. 
PEKS is Ignace bijzonder veel dank verschuldigd 
voor haar inzet en energie die zij vele jaren heeft 
gegeven. Het was bijzonder fijn om met haar te 
mogen samenwerken. 
In deze editie van de nieuwsbrief zult u weer 

een aantal artikelen lezen over onze projecten. 
Ik hoop dat u veel plezier zult beleven aan het 
lezen daarvan. Terwijl ik dit voorwoord schrijf, 
stijgen de zorgen over het virus dagelijks. Ik hoop 
en wens dat als u dit leest de zorgen weer wat 
afgenomen zullen zijn en dat wij mogen genieten 
van mooie en zalige kerstdagen samen met onze 
familie en naasten.

Roel Kerckhoffs
Voorzitter PEKS
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WAARDE DONATEURS EN BELANGSTELLENDEN VAN 
DE PATER EUSEBIUS KEMPSTICHTING



De wereld is in de greep van het corona virus en 
ook onze bestaande projecten ondervinden de 
gevolgen. De trouwe lezers van onze nieuwsbrief 
zijn op de hoogte dat uw penningmeester ieder 
jaar naar haar geboorteland gaat om familie te 
bezoeken. Helaas was dat dit jaar niet mogelijk 
vanwege het corona virus. Ook in Indonesië waart 
dit virus in volle hevigheid rond. De gevolgen zijn 
immens, want er is geen overheidssteun zoals in 
veel Europese landen. De bevolking leeft van dag 
tot dag. Een belangrijke bron van inkomsten zijn 
natuurlijk de toeristen uit eigen land en het bui-
tenland. Als dat wegvalt, is het leven erg hard. 

Ook de gevolgen van de lockdown zijn gigan-
tisch. Het maatschappelijk leven valt grotendeels 
stil en de economische gevolgen zijn bijna niet 
te overzien. Zoals reeds opgemerkt, de mensen 
leven van dag tot dag en dat betekent dat er een 
domino effect ontstaat, waar vooral de minst be-
deelden last van ondervinden.

In vorige nieuwsbrieven hebben wij u verslag 
gedaan van het project SKKI in Semarang. Nog 
begin dit jaar heeft mevrouw Hummel zich voor-
gesteld aan ons bestuur. De PEKS heeft met uw 
steun in 2018 een voorschoolse opvang opgezet 
in een weeshuis te Semarang en een renovatie-
project van een ander weeshuis in de buurt van 
Semarang. De voorschoolse opvang is door ons 
in 2019 bezocht, zodat we zelf konden zien wat 
er met uw steun tot stand is gebracht. Dat is de 
kracht van de PEKS, dat met de projecten een 
persoonlijke band ontstaat. 

Begin dit jaar zou de PEKS de steun aan het 
weeshuis in Semarang verder uitbouwen. Dat is 
er helaas niet van gekomen vanwege de coron-
acrisis. Maar zodra er andere tijden aanbreken, 
wordt er verder aan gewerkt. Het contact met 
SKKI blijft behouden. 

Een ander project waar u ieder jaar een persoon-
lijk verslag van krijgt, is het project van Maria 
Rosa. Dit jaar is een persoonlijk verslag helaas 
niet mogelijk. Via de sociale media houdt Maria 
Rosa ons zo goed mogelijk op de hoogte van het 
leven in het familiehuis. Er zijn op dit ogenblik 10 
baby’s en peuters en ongeveer 40 oudere kinde-
ren. De jong volwassenen, die nog steeds in het 
familiehuis verblijven, draaien volop mee in de 
organisatie. Zij zitten in het bestuur, helpen mee 
in de keuken, de tuin, in het huishouden, maar 
ook met reparatiewerkzaamheden.
De schoolgaande kinderen krijgen zo goed mo-
gelijk online les. Er zijn helaas niet altijd laptops 
voorhanden. Wellicht dat PEKS hier tot steun kan 
zijn. De kleintjes genieten van alle extra aandacht 
nu de grotere kinderen thuis zijn.

In Indonesië heeft deze crisis vergaande ge-
volgen: er zijn steeds meer daklozen. Ook zij 
kloppen aan bij Maria Rosa. En dat doen zij 
niet tevergeefs. Maar, er is altijd een helpende 
hand. Maria Rosa kreeg een naburig stuk grond 
geschonken: er wordt daar nu groenten op 
verbouwd. De leden van het familiehuis zijn in 
ieder geval elke dag verzekerd van een gezonde 
maaltijd.
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INDONESIË - SKKI EN MARIA ROSA 



STICHTING SUMBING BIBIR

Eind 2019 zijn we in contact gekomen met het 
bestuur van de Stichting Sumbing Bibir. Deze 
Nederlandse stichting is actief in Indonesië en 
zet zich al sinds 1993 in voor de behandeling van 
kinderen met een met een gespleten lip of open 
gehemelte. Naast patiënten behandeling maakt 
de stichting zich ook sterk voor kennisoverdracht, 
wetenschappelijk onderzoek en opleiding.

In de Indonesische archipel blijven kinderen met 
een handicap over het algemeen verstoken van 
enige vorm van onderwijs. De consequentie is, 
dat deze kinderen ook vrijwel nooit een leven krij-
gen waarin ze net zijn zoals hun leeftijdgenoten.

In dit kader is in 2006 de SLB Bina Kasih school 
voor gehandicapte kinderen opgericht. Deze 
school is gelegen in een dorp tussen Semarang 
en Yogyakarta, heeft 74 leerlingen en 15 leer-
krachten en is inmiddels tot een regionale school 
uitgegroeid. Maar er is ook een lange wacht-
lijst om toegelaten te worden. Om de capaciteit 
te vergroten is een plan voor uitbreiding van de 

school gemaakt. Een donatie van de stichting 
PEKS heeft de uitvoering van dit plan mogelijk 
gemaakt. Inmiddels is de uitbreiding van de 
school in november 2020 gerealiseerd en zullen 
60 kinderen van de wachtlijst nog voor het einde 
van dit jaar worden toegelaten. Door uitbreiding 
van de school kunnen wij deze kinderen de ruim-
te geven voor primair onder wijs. De gehandicap-
te kinderen worden hierdoor uit hun isolement 
gehaald en meer kansrijk, wat voor de ouders 
een enorme verlichting betekent.

Wij zijn er trots op dat wij hebben kunnen bijdra-
gen aan dit project en samen deze kinderen een 
betere toekomst kunnen geven. Met de opleiding 
maken zij meer kans op den duur zelfstandig te 
kunnen deelnemen aan het maatschappelijk 
leven en te kunnen werken in een veilige en 
gezonde werkomgeving. Zo maken we een 
wereld van verschil voor deze kinderen aan de 
andere kant van de wereld.

/
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PESCADOR DE LETRAS

In het voorjaar van 2020 hebben we contact ge-
legd met de Stichting Pescador de Letras. Deze 
Nederlandse stichting (vrij vertaald “visser van 
brieven”) zocht onze steun bij het financieren van 
een basisschool voor 128 kansarme kinderen uit 
de wijk La Boquilla in Cartagena, Colombia.
De school bestaat sinds 2007 en is altijd volledig 
afhankelijk geweest van donateurs.

In de wijk La Boquilla bestaat de bevolking voor-
namelijk uit vissers. Twee derde van de families 
in deze buurt bestaat uit eenoudergezinnen waar 
de moeder aan het hoofd van het gezin staat. 
De kinderen uit de arme gezinnen hebben weinig 
of geen kansen en gaan niet naar school, onder 
meer doordat het aantal beschikbare plaatsen op 
de twee aanwezige basisscholen niet toereikend 
is voor het aantal kinderen in de wijk. Tevens wor-
den kinderen niet toegelaten als de ouders geen 
schoolboeken, uniformen of het transport kun-
nen betalen of als de kinderen niet geregistreerd 
staan. De meeste kinderen werken daarom op 
straat om bij te dragen aan het gezinsinkomen.

Donaties aan de Stichting stellen deze kinderen 
in staat om zelf te bouwen aan hun eigen toe-
komst. Naast het bieden van onderwijs maakt 
de Stichting ook programma's mogelijk die zijn 
gericht op sociale en psychologische ontwikke-
ling en sport. Deze activiteiten zijn ingebed in de 
buurt en dragen op die manier bij aan de kwaliteit 
van leven binnen de hele gemeenschap, aan be-
grip en sociale samenhang. 

De Corona-crisis heeft ook veel impact op de 
leerlingen van de school. Zij zaten hierdoor een 
aantal maanden thuis. De leerkrachten hebben 
een thuiswerkpakket ontwikkeld en de kinderen 
via WhatsApp en de telefoon kunnen begeleiden. 
Ook gaven zij lesinstructies aan de ouders en ex-
tra begeleiding aan kinderen die extra aandacht 
nodig hebben vanwege (leer-)problemen. De 
noodzaak om deze kinderen te steunen en een 
kans op goed onderwijs te geven was immers 
niet minder.

Met de donatie van de Pater Eusebius Kemp 
Stichting heeft een klas van 18 kinderen in deze 
moeilijke tijd gedurende een half jaar basis on-
derwijs genoten.

/
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Ook in de Congo heeft het coronavirus toegesla-
gen. Sinds maart is er een lockdown die de sa-
menleving hard treft. Het was voor ons dan ook 
een zeer droevig moment toen wij op 24 juni per 
skype vernamen dat mevrouw Miya Dammans 
van ons was heengegaan. Miya was de sterke 
kracht achter het project Kankala, de opvang van 
straatkinderen in Kananga.
Bijna 20 jaar had zij de leiding van het jongens- 
en meisjeshuis te Kananga. Miya Dammans was 
lerares pedagogie en methodologie in België. 
Daarnaast was zij in de jaren 60 actief in de 
Vrouwelijke Katholieke Arbeiders Jeugd. In 1965 
vertrok zij als vrijwilligster voor het eerst naar de 
Congo om het onderwijs van vrouwen en meisjes 
te bevorderen. Het was een eerste kennismaking 
met een andere cultuur, maar Miya wist toen al 
met haar wijsheid en open geest de moeilijkhe-
den het hoofd te bieden Daar leerde zij ook haar 
man kennen. Zij trouwden in België, maar keer-
den gezamenlijk terug naar hun geliefde Congo, 
waar zij hun goede werk voortzetten.

In 1975 kregen zij van de bisschop van Kananga 
het verzoek om in Kumpala de landbouw verder 
te ontwikkelen. Door soja te planten boorden zij 
een nieuwe bron van inkomsten aan. Daarnaast 
werd ook gestart met een opleiding in de bouw 
en landbouw voor jongeren. Zij gingen terug naar 
hun dorpen, maar Miya bleef hen volgen en be-
moedigen. Miya en haar man werkten hard en 
oogstten veel succes en waardering vooral van 
de Congolese bevolking. Het was voor haar een 
gelukkige tijd.

Maar het lot besliste anders: Miya, haar man en 
hun inmiddels geadopteerde dochtertje moesten 
terugkeren naar België. Door ziekte verloor Miya 
haar man en zeven jaar later ook haar dochter. 
Het waren lastige jaren voor Miya maar haar 
doorzettingsvermogen was ongekend.
Miya bleef werkzaam in de welzijnssector, zij 
heeft zelfs enkele maanden geholpen in de fave-
la’s in Brazilië. Op een gegeven moment kwam ze 
in contact met Appie van Wees, een bouwgezel, 
die werkzaam was in Kananga. Hij ving zwerfjon-
geren op in de buurt van Kananga, daartoe had 
hij een jongerendorp gebouwd.
In 2002 vertrok Miya opnieuw naar haar gelief-
de land, omdat zij werd gevraagd bovenstaand 
project te ondersteunen. Samen met Appie van 
Wees zette zij haar goede werk voort.
Zij hield zich net als Appie bezig met de opvang 
van straat- en zwerfkinderen. Maar met haar er-
varing bracht zij structuur in het geheel. Een di-
rectie werd aangesteld met lokale medewerkers.
Ook voerde zij het beleid dat kinderen die niet he-
lemaal alleen zijn, terug te brengen naar hun oor-
spronkelijke familie, zodat zij het leven opnieuw 
kunnen oppakken.
Op dit ogenblik zijn er ongeveer 150 kinderen die 
ondersteund worden. De lokale directie zet het 
goede werk van Miya Dammans voort.
De gedachte die hen leidt: Miya Dammans was 
het cement van de Kankala familie, zij gaf de 
familie kracht en sterkte, zodat zij de stormen van 
het leven kunnen doorstaan.
Vanzelfsprekend blijven wij met uw steun de 
Kankala familie ondersteunen.
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PROJECT KANKALA TE KANANGA / DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO
IN MEMORIAM MEVROUW MIYA DAMMANS
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PROJECT FLOR AYUDA TE GUATEMALA

Ieder jaar ondersteunt de Pater Eusebius Kemp 
Stichting het Flor Ayuda project te Guatemala.
Gestart door de gepensioneerde arts dr Bloem 
uit Tilburg, heeft dit project zich ontwikkeld tot 
een succesverhaal. In het begin was er de start 
van een ziekenhuis, nu zijn er verschillende scho-
len en onderwijsinstellingen operationeel. Op 
dit ogenblik sponsort De Pater Eusebius Kemp 
Stichting met uw steun jaarlijks een middelbare 
schoolklas. In landen als Guatemala is de infor-
mele economie belangrijk. De vrouwen die tortil-
la’s verkopen, de schoenpoetsers, de eettentjes, 
de mensen die met karren spullen vervoeren, zij 
leven van dag tot dag. Juist deze mensen worden 
het hardst getroffen door de totale lockdown, 
om dat de voornaamste activiteiten verboden zijn. 
Er wordt streng door militairen gecontroleerd en 
de boetes zijn hoog. Door het analfabetisme is 
ook de communicatie hierover moeizaam. Er is 
angst voor besmetting, maar nog groter is de 
angst voor honger omdat er geen geld is om eten 
te kopen. Het onderwijs komt door dit alles op het 

tweede plan.Het schoolteam heeft diepgaande 
maatregelen getroffen. Zij hebben uit zichzelf 
hun salarissen met 25% verlaagd. De schoolgel-
den zijn aangepast zodat zoveel mogelijk kinde-
ren en jongeren onderwijs kunnen blijven volgen. 
Het onderwijs blijft online tot de scholen weer 
open gaan. Er wordt naar een combinatie ge-
zocht van fysiek en digitaal onderwijs. Wanneer 
het weer mogelijk is op bezoek gaan bij de armste 
gezinnen om de betrokkenheid bij het onder-
wijs te behouden. Zelfs wordt voor deze gezin-
nen die het meeste risico lopen op hongers-
nood groenten aangeboden uit de schooltuin. 
Het team zou tevens een ontbijtproject willen 
opstarten. De PEKS heeft het bestuur van Flor 
Ayuda aangeboden om extra hulp te bieden.

PEKS ziet zich de afgelopen jaren geconfronteerd met een fors teruglopend aantal dona-
teurs. Die terugloop wordt niet veroorzaakt door het gebrek aan waardering maar aan het 
feit dat de gemiddeld leeftijd van onze donateurs erg hoog begint te worden. Wij zien geen 
aanwas meer van nieuwe donateurs, hetgeen zich laat verklaren doordat PEKS niet actief 
aan fondsenwerving doet. Op gezette tijden ontvangen wij een bericht van een notaris dat 
PEKS in een testament voorkomt als een van de erfgenamen. Daar zijn wij natuurlijk zeer 
dankbaar voor. Vanwege onze Anbi-status hoeft over de erfenis geen belasting betaald te 
worden en kunnen wij het volledige bedrag benutten voor onze doelstelling: het steunen van 
hulpbehoevende kinderen. Met de suggestie om aan PEKS te denken als u uw testament 
wilt wijzigingen, willen wij niet suggereren dat PEKS in financiële nood zou verkeren en dat 
de steun aan onze projecten in gevaar zou komen. Dat is geenszins het geval. Dankzij het 
zeer voorzichtige en verstandige beleid van onze penningmeester Isje Maas staat PEKS er 
nog steeds goed voor en beschikt PEKS over een aanzienlijke buffer. Echter de financiële 
ontwikkelingen en met name ook de daling van de rente zorgen voor afnemende inkomsten. 
Een extra bijdrage via een legaat of gift blijft dan ook altijd welkom. In het belang van de 
kinderen en onze projecten!

Het bestuur van de Pater Eusebius Kemp Stichting wenst u en uw naasten 
een vredige Kerst en een gezond Nieuwjaar 2021!

PEKS IN UW TESTAMENT?



IS UW ADRES VERANDERD? Stuur de nieuwe gegevens op onder antwoordnummer 93306, 2509 WB Den Haag. (zonder postzegel)

Naam:

Oud adres:   PC/Plaats

Nieuw adres:   PC/Plaats

HEEFT U IEMAND GEVONDEN DIE MEE WIL DOEN AAN ONS MOOIE WERK ?

Noteer dan hieronder:

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Stuur de bon naar: Postbus 4629, 4803 EP BREDA of e-mail naar contact@patereusebiuskempstichting.org

Wij zijn, namens de kinderen in nood, een
ieder dankbaar die ons mooie werk wil steunen.
Wij zorgen dat u op de hoogte blijft van 
alle projecten aan welke wij namens u steun
mogen verlenen.

Welkom op de website van de Pater Eusebius Kemp Stichting 
Het doel van de stichting is het bevorderen van verzorging en opvoeding van kinderen, zulks in overeen-
stemming met de katholieke beginselen en uiteraard met respect voor andere geloofsovertuigingen, 
alsmede het bevorderen van al hetgeen hiermede in de ruimste zin genomen in verband staat en/of 
daarmede samenhangt, in het bijzonder het verlenen van financiële en andere steun aan kindertehuizen, 
aan welke de verzorging en opvoeding van  kinderen is toevertrouwd door hetzij de ouders, hetzij natuur-
lijke voogden, hetzij de overheid hetzij particuliere instellingen, die zich de verzorging en/ of bescherming 
van kinderen ten doel hebben gesteld.

Contactgegevens: 
Pater Eusebius Kemp Stichting
Postbus 4629
4803 EP BREDA
contact@patereusebiuskempstichting.org
www.patereusebiuskempstichting.org

Op dit moment is het bestuur als volgt samengesteld:
 
Voorzitter : dhr. mr. R.W.J. Kerckhoffs 
Penningmeester : mevr. drs. F.M. Maas-Villanueva
Secretaris : dhr. J.L.S.M. van Esser 
Lid : dhr. K.C. Koenig MSc
Lid : dhr. J.A. Verbeek 

Adviseur:
Economisch : dhr. drs. W. Maas

KvK Haaglanden: 41149587
PEKS is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland-FIN.
PEKS is geregistreerd bij de Belastingdienst Registratie en Successie als Algemeen Nut Beogende Instelling. 

✄

Correspondentie zenden aan: Postbus 4629, 4803 EP Breda.
www.patereusebiuskempstichting.org
IBAN: NL40 INGB 0000 382256 ten name van Pater Eusebius Kemp Stichting.


