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GEACHTE DONATEURS

In deze nieuwsbrief kunt u kennismaken met ons 
nieuwe bestuurslid, Elise Muijzert. Het bestuur is 
erg blij met haar vrijwillige inzet voor PEKS. Met 
name vanwege haar ervaring en deskundigheid 
over andere culturen en ontwikkelingsprojecten 
opgedaan via haar jarenlange verblijf in verschil-
lende buitenlanden en via haar studie en huidige
 

werk. Daarnaast doen wij u weer verslag over 
enige projecten die door PEKS gesteund worden.
In dit artikel wil ik u graag informeren over de pro-
jecten van de Zusters van St. Vincentius a Paulo 
in de Kasai, Congo. In december 2014 schreven 
wij voor het laatst hierover in de nieuwsbrief, ter-
wijl nog steeds een groot deel van het jaarlijkse 
giftenbudget van PEKS naar de opvangprojecten 
voor de (wees)kinderen van deze zusters gaat, 
zodat een update hierover aan u, als donateur, 
toch wel op zijn plaats is. In november 2015 ont-
moette wederom een delegatie van het bestuur 
van PEKS, zuster Lieve tijdens haar verblijf in 
België en Nederland. Zoals wij u eerder hebben 
geschreven, begeleidt zuster Lieve, waarschijn-
lijk dit jaar voor het laatst, de Congolese zusters 
op hun weg naar zelfstandigheid. De jaarlijkse 
gift van PEKS bestaat al sinds jaar en dag uit 2 
onderdelen. Allereerst wordt via de Paters van 
Scheut maandelijks een vast bedrag voor de voe-
ding en onkosten voor de kinderen overgeboekt. 
Daarnaast worden variërende giften voor losse 
projecten door PEKS betaald. Deze projecten 
moeten altijd de positie van de kinderen verbe-
teren. Statutair kan PEKS geen gift toekennen 

voor bijvoorbeeld het opleidingshuis voor nieuwe 
jonge zusters of voor de opvang van ouderen. De 
huidige leiding van de congregatie besteedt veel 
tijd en aandacht aan het meer zelfvoorzienend 
worden van de congregatie zodat de congregatie 
meer eigen inkomen kan verdienen. Daarnaast 
wordt nu veel tijd besteedt aan de opleiding van 
de zusters. Dit vindt het bestuur van PEKS ook 
belangrijk omdat dit ten goede zal komen aan de 
kinderen die door de zusters worden opgevan-
gen en begeleid. In 2015 zijn 8 zusters afgestu-
deerd waaronder 1 als arts. Zij loopt nu stage en 
zal daarna voor de congregatie gaan werken. Dat 
is natuurlijk een enorme aanwinst voor de con-
gregatie. Naast het ‘gewone’ opvangwerk, de 
scholen en de medische zorg, is door de zusters 
de laatste tijd gewerkt aan de ontwikkeling van 
enige zelfvoorzienende projecten; waaronder het 
visserij- en een landbouwproject Mont-Ngafula, 
waaraan PEKS diverse keren haar steentje heeft 
kunnen bijdragen. De ontwikkeling van het ter-
rein is al in 2012 begonnen. Deze grond ligt in 
Mitendi, gemeente Mont-Ngafula, in de provincie 
Kinshasa. Eerst zijn delen van het terrein geploegd 
en zijn de visvijvers ‘teruggewonnen’ en is men 
gestart met een visserijproject. Nadat de eerste 
vissen verkocht waren, heeft men de opbrengst 
daarvan terug in de ontwikkeling van het terrein 

gestopt door 5 hectare maïs en 5 hectare maniok 
in te zaaien/te planten. Dit is met hulp van een 
paar betaalde krachten gedaan, want de zusters 
kunnen dit natuurlijk niet alleen. Inmiddels heeft 
Zuster José in 2015 haar landbouwopleiding af
gerond en zij is nu verantwoordelijk voor dit pro-
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ject geworden. Onder haar leiding worden de vol-
gende 2 hectare moestuinen ontwikkeld en het is 
de bedoeling dat in 2016 een deel van de groente 
verkocht kan worden op de markt in Kinshasa. 

Het bestuur houdt de ontwikkeling van het pro-
ject nauwlettend in de gaten want de afgelopen 
jaren moesten er vele moeilijkheden overwonnen 
worden. Om diefstal te voorkomen bijvoorbeeld 

moest er een nachtwaker worden aangesteld en 
door flinke regen wordt er soms weer veel weg-
gespoeld zodat dan herstelwerkzaamheden no-
dig zijn. Ondanks zulke tegenslagen zijn dergelijke 
projecten van groot belang om de zelfstandigheid 
van de zusters te vergroten doordat zij leren om 
eigen inkomen te verdienen en daardoor op ter-
mijn minder afhankelijk worden van giften uit 
Nederland. Ook benadrukt het bestuur van PEKS 
bij de zusters het belang om opleidingsplekken 
voor oudere kinderen bij de projecten op te zet-
ten. Net zoals enige jaren geleden bij de garage/
werkplaats, snijdt het mes dan aan twee kanten; 
door meer eigen inkomsten wordt de positie van 
de zusters sterker hetgeen weer meer zekerheid 
betekent voor het voortbestaan van de scholen 
en de opvangprojecten voor de kinderen én de 
oudere kinderen leren een vak, waardoor zij later 
meer kans maken om zelf geld kunnen verdienen. 
Het bestuur draagt hier dan ook graag aan bij 
en vertrouwt erop dat u het daarmee eens bent.

Met warme groet,
Ignace J.A. Schellekens-Franssen, voorzitter
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Graag wil ik mij voorstellen: Elise Muijzert, 31 
jaar en sinds november 2015 bestuurslid van de 
Pater Eusebius Kemp Stichting. Ik ken de PEKS 
al van naam zolang ik me kan herinneren: mijn 
tante, Isje Maas-Villanueva, is penningmeester, 
en mijn oom, Wil Maas, economisch adviseur 
van de stichting. Ik hoorde als kind dus al vaak 
verhalen over het goede werk dat de stichting 
mogelijk maakt. Ik groeide met mijn ouders in het 
buitenland op. Mijn vader was diplomaat voor 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken en ik heb 
als kind mee mogen reizen naar veel spannende 
posten: Burkina Faso, Nicaragua, Egypte en de 
Palestijnse Gebieden. Tante Isje en Oom Wil, zo-
als ik ze ken, kwamen ook altijd bij ons op bezoek 
in het buitenland. Tijdens een paar van deze be-
zoeken zijn Isje en Wil geïntroduceerd aan een 
aantal projecten die de PEKS nog altijd finan-
cieel steunt. Zuster Mary in Bethlehem, die elk 
jaar met steun van de PEKS de kinderen in haar 
weeshuis van een mooi Kerstfeest laat genie-
ten, en het Helping Hands project in Bolivia, wat 
arme kinderen en jonge volwassenen financieel 
steunt bij het volgen van hun (vervolg-)opleiding.
Opgroeien in het buitenland heeft mij altijd doen 
zien hoeveel mensen, en vooral kinderen, in ar-
moede leven en niet van dezelfde kansen en 
rechten genieten – bijvoorbeeld toegang tot een 
opleiding en goede gezondheidszorg – als ikzelf. 
Daarom heb ik er voor gekozen om me gedurende 
mijn opleiding en in mijn werk te wijden aan 
ontwikkelingssamenwerking en een duurzame 
en inclusieve economie. Mijn bachelor diploma 
heb ik gehaald in sociale wetenschappen aan 
University College Utrecht. Daarna heb ik veel tijd 
in het buitenland doorgebracht: ik heb een jaar 
in Bolivia gewoond, waar ik stage liep bij de 
diplomatieke vertegenwoordiging van de Eu-
ropese Unie, en vrijwilligerswerk deed bij de 
NGO Save the Children. Ik heb ook 6 maanden in 
Gambia gewerkt bij de VN organisatie World Food 
Programme, waar ik me inzette voor humanitaire 
voedselhulp, in het bijzonder in de voorziening 
van schoolmaaltijden voor kinderen die buiten 
schooltijd meestal maar één keer per dag aten. 
En ik heb in Cuba stage gelopen bij het United 
Nations Development Programme, waar ik werk-
te aan het beter incorporeren van vrouwen in 

diens voedsel- en gezondheidsprogramma’s. 
Mijn masteropleiding heb ik gevolgd aan de 
Universiteit Leiden, in culturele antropologie en 
ontwikkelingssociologie. Voor mijn scriptieon-
derzoek ben ik naar Indonesië afgereisd, waar 
ik gebruik maakte van de gelegenheid om een 
bezoek te brengen aan Zuster Maria Rosa’s 
weeshuis in Bogor, een project wat de PEKS al 
jaren steunt. Ik was diep onder de indruk van 
Maria Rosa’s werk en toewijding aan de kinderen 
in haar weeshuis, wat meer als een gezinswoning 
voelde dan als een tehuis. Ik schreef in 2013 een 
stukje over dit bezoek in de PEKS nieuwsbrief. 
Sinds twee jaar werk ik bij Solidaridad, een inter-
nationale maatschappelijke organisatie die zich 
inzet voor eerlijke handel en de verduurzaming 
van productieketens, zodat deze geen schade 
toebrengen aan mens of milieu. Daar werk ik 
aan ons palmolie programma, wat boeren en 
bedrijven steunt om duurzamer te produceren, en 
aan onze strategische partnerschappen met mul-
tinationals om te zorgen dat ook deze bedrijven 
duurzaam produceren en inkopen. Ik werk veel in 
Indonesië, dus ik hoop binnenkort ook weer een 
bezoek aan Maria Rosa en haar kinderen te kun-
nen brengen! Ik kijk er naar uit om me in te zetten 
voor de PEKS de komende tijd: ik hoop dat ik een 
kleine bijdrage kan leveren aan het goede werk 
van de stichting, en weet zeker dat ik er veel van 
zal leren!

Hartelijke groet,
Elise Muijzert

ELISE MUIJZERT



PEKS heeft haar beleid vorig jaar aangepast en 
focust thans meer op de steun van een beperkt 
aantal projecten waarmee PEKS een nauwe 
band onderhoudt. Belangrijk voordeel is dat wij 
de mensen achter het project beter leren kennen 
en daardoor beter kunnen volgen hoe onze 
donaties worden besteed. Young Africa Namibia 
is zo’n project. De drijvende kracht achter dit 
project is Yvette Bosma, een voormalig buur-
meisje van een van onze bestuursleden, die 
samen met haar man Dirk en haar kinderen full 
time in Namibië is om zich te richten op de edu-
catie van jongeren. Young Africa is in 2014 in 

Namibi  gestart met een opleiding in zonnetech-
nologie. Met meer dan 3.000 uur zonneschijn per 
jaar is het land ideaal voor gebruik van zonne-
energie. Daarnaast heeft meer dan 60% van de 
bevolking geen toegang tot het vaste elektrici-
teitsnetwerk. Ook dit biedt goede mogelijkheden 
voor zonne-energie. Tot voor kort werd hier ech-
ter nog nauwelijks in geïnvesteerd, maar door 
een alsmaar groeiende vraag naar energie, die 
de prijs van de schaarse traditionele energie-
bronnen opdrijft, groeit de interesse in zonne-
energie. Er komen steeds meer plannen voor 
zowel grootschalige als kleinschalige projecten. 
Met de toenemende vraag naar zonne-energie 
groeit ook de vraag naar vakmanschap. 
Aangezien er nog geen beroepsopleiding in 
Namibi  bestond in zonnetechnologie, heeft 
Young Africa deze zelf ontwikkeld om het toegan-
kelijk te maken voor jongeren die academisch 

minder sterk zijn. Door middel van deze korte, 
intensieve cursus kunnen ze snel de arbeids-
markt op en daarmee voorzien in hun eigen 
onderhoud. De opleiding is begonnen in 
Walvisbaai, waar Young Africa Namibia op een 
tijdelijke locatie een klein trainingscentrum kon 
inrichten. Al snel kreeg de organisatie bekend-
heid in Namibi  en zo werd in 2015 een tweede 
centrum geopend in Otjiwarongo. In 2015 heeft 
daar de solar training plaatsgevonden en zijn ook 
nieuwe trainingen in lassen en in het produceren 
van ‘dry sanitation toilets’ (in combinatie met het 
vervaardigen van cementmortel) gestart. Van de 
15 gemotiveerde jongeren die dankzij PEKS in 
2015 een training hebben kunnen volgen, zijn er 
13 geslaagd, een score van 87%. Zij kunnen nu 
een inkomen gaan verdienen in de groeiende 
zonne-energie markt als betaalde kracht of als 
kleine zelfstandige. Van de groep studenten die 
in 2014 hun diploma behaalden, had meer dan 
driekwart binnen 2 maanden betaald werk. Naast 
de opleiding in Installatie en Onderhoud van 
Zonnepanelen en Zonneboilers is de beste leer-
ling van 2014, Jonathan Joseph, wiens droom het 
was om zelf ook trainer te worden, in huis tot 
assistent-trainer opgeleid. Inmiddels vervolgt hij 
zijn training, met begeleiding van een professio-
nele vrijwilliger uit Engeland, om vanaf 2016 de 
solar training ook zelfstandig te kunnen geven.
PEKS is heel tevreden met deze mooie resultaten 
en ambities. Wij zullen dan ook doorgaan met het 
steunen van Yvette en haar organisatie. Zo kun-
nen wij met haar werkelijk iets goeds doen voor 
de kinderen in Namibië.
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Af en toe steunt PEKS een project in Nederland. 
Omdat Pater Kemp het geld ooit heeft ontvangen 
van donateurs voor de opvang van kinderen in 
Nederland, vindt het bestuur dat ook nu nog 
Nederlandse projecten voor ondersteuning in 
aanmerking kunnen komen. Dat is altijd een las-
tige afweging want met 1 Euro kun je in veel 
ontwikkelingslanden meer kopen dan in 
Nederland, dus de projecten in Nederland zijn 
relatief altijd duurder dan projecten in Afrika, 
Zuid- Amerika of Azië etc. Echter ook in 
Nederland zijn er nog steeds kinderen die
tussen de wal en het schip vallen, zodat het 

veel waard is als deze kinderen een warme, 
veilige plek vinden. Zo’n plek biedt het grote 
pleeggezin van Veronika Jong. Een tiental jaar 
geleden heeft in de Nieuwsbrief van PEKS al 
eens een artikeltje hierover gestaan omdat PEKS 
toen ook getroffen was door dit project. Vanwege 
de grote veranderingen binnen de Jeugdzorg en 
de financiële problemen die dat voor dit pleeg-
gezin met zich meebrengen, vond het bestuur de 
tijd rijp om het project in deze transitiefase 
opnieuw te ondersteunen. Net buiten het 
Limburgse dorpje Ell staat de boerderij van de 
Stichting Op Herme. Hier wordt de opvang voor 
zo’n tiental kinderen gecombineerd met het ver-
zorgen van paarden en pony’s en andere dieren. 
Het samenwonen met dieren heeft een bewezen 
positief therapeutisch effect op veel kinderen, 
die soms beschadigd zijn door een moeilijk verle-
den. Zonder deskundig te zijn, kunnen we ons er 

wat bij voorstellen dat de verzorging van een dier 
een kind gevoel van eigenwaarde en verant-
woordelijkheid kan geven en dat het kan helpen 
bij hechtingsproblemen en bij het uiten van 
gevoelens. Dat dit concept werkt, blijkt het beste 
uit een bezoek aan Op Herme. Dan zie je de van-
zelfsprekendheid waarmee kinderen hier een 
plekje vinden en leren mee te draaien in het 
gezin. Die vanzelfsprekendheid wordt door de 
kinderen zo gevoeld, maar is helaas geen werke-
lijkheid. Al meer dan 40 jaar is Veronika de spil 
van dit gezin en laat zij zich niet ontmoedigen 
door eeuwig geldgebrek en andere problemen, 
maar biedt zij de kinderen een veilig thuis. Dat 
eeuwige geldgebrek is vaak het gevolg van 
gewijzigde wetgeving waardoor een kind of deze 
vorm van opvang niet past binnen de regeltjes, 
zodat de financiering altijd onzeker is. Dat geldt 
voor kleine zaken die aangeschaft moeten wor-
den, zoals een nieuwe bril voor een kind in de 
groei, maar ook voor de rekening van de loodgie-
ter en de noodzakelijke opknapbeurt van de 
boerderij. Gelukkig krijgt Veronika ondersteuning 
van een deskundig stichtingsbestuur en is haar 
opvolging gewaarborgd door haar dochter Rosa-
Linde. Ook de hulp van andere familie en vrien-
den en zeker ook de oud-pleegkinderen die 
inmiddels volwassen zijn, maakt dat Op Herme 
inmiddels niet meer is weg te denken binnen de 
kleinschalige pleegzorginstellingen en dat zij de 
ondersteuning ruimschoots waard is.

STICHTING OP HERME



 

Het begint een traditie te worden, dat de 
penningmeester en haar man even de win-
ter in Nederland ontvluchtten. De gelegenheid 
wordt meteen te baat genomen om de familie in 
Indonesië te bezoeken. Deze keer zou het bezoek 
wat korter zijn. De penningmeester houdt ook haar 
eigen portemonnee goed in de gaten. Wij kijken 
altijd hoe de aanbiedingen zijn, daarbij is het tijd-

stip waarop je vertrekt en de duur van het verblijf 
van belang. Het zouden twee weken Indonesië 
worden. Vanzelfsprekend stond een bezoek aan 
het familiehuis van Maria Rosa te Bogor ook op 
het programma. Dit keer zou het alleen een be-
zoek van een dag zijn en niet van een paar dagen.
Het gaat goed met Maria Rosa, haar kinderen en 
alle bewoners van het familiehuis. U hebt allen 
de hartelijke groeten van Maria Rosa en u wordt
in de dagelijkse gebeden niet vergeten. Er is al 
melding gemaakt dat de donatie van de Pater 
Eusebius Kemp stichting 2015 gebruikt is om een 
andere auto te kopen. Dat was echt een nood-
zaak: de auto waarin gereden werd, hing nog net 
niet met plakband aan elkaar. De Indonesiërs zijn 
meesters in het zo lang mogelijk gebruiken van 
materiaal. Maria Rosa is u daarvoor dankbaar.
De donatie van 2016 zal gebruikt worden voor een 
nieuw onderkomen. De huizen van Maria Rosa 
worden te klein om iedereen onder te brengen. 
Dat heeft verschillende redenen: de kinderen die 
de leeftijd van jong volwassenen bereiken, blijven 
bij Maria Rosa wonen. Zij ervaren de huizen als 

een veilige en warme omgeving waar het fami-
lieleven op de eerste plaats komt. Deze jong vol-
wassenen worden echter ook ingezet om te zij-
ner tijd het stokje van Maria Rosa over te nemen. 
Andy bijvoorbeeld draait al mee als bestuurslid 
van de Abas stichting. De tweeling uit Flores ge-
ven beiden les aan het centrum voor achterge-
stelde kinderen in het dorp. Dit “kenniscentrum” 
zal ook een plek krijgen in het nieuwe tehuis. Een 
tweede reden om uit te breiden. Ook aan dit cen-
trum geeft u als donateur jaarlijks een bijdrage.
Zoals in het vorige artikel over Maria Rosa is 
aangegeven, krijgen ongeveer 20 kinderen uit het 
dorp les in het centrum. Wellicht is het mogelijk 
meer kinderen hiervan te laten profiteren als het 
nieuwe huis gereed is. Een andere reden om uit 
te breiden is, dat Maria Rosa nog steeds moeilijk 
kan weigeren als mensen in nood aan haar deur 
kloppen. Zo is het aantal baby’s gegroeid naar 
zeven. Er zijn verschillende redenen waarom de 
baby’s bij Maria Rosa komen. Een reden kan zijn 
dat de moeder nog een tiener is en zelf niet voor 
haar kindje kan zorgen. Ook komt het voor dat de 
ouders van de tienermoeder weigeren om hun 
dochter en kleinkind te ondersteunen. Moeder en 
kind kloppen niet tevergeefs aan bij Maria Rosa.
De grond voor het nieuwe huis is reeds in het 
bezit van Maria Rosa. Uw donatie wordt gebruikt 
om het huis te bouwen. Dank daarvoor!
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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: Burgemeester de Villeneuvesingel 9, 3055 AL ROTTERDAM 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
T.a.v. mevrouw mr. I.J.A. Schellekens-Franssen 
Burgemeester de Villeneuvesingel 9
3055 AL  ROTTERDAM
contact@patereusebiuskempstichting.org
www.patereusebiuskempstichting.org

Op dit moment is het bestuur als volgt samengesteld:
 
Voorzitter : mevr. mr. I.J.A. Schellekens-Franssen
Penningmeester : mevr. drs. F.M. Maas-Villanueva
Secretaris : dhr. mr. R.W.J. Kerckhoffs 
Lid : dhr. dr. J.W.J. van Esser
Lid : mevr. E.L.F. Muijzert BA

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 en intenties te zenden aan: Burg. De Villeneuvesingel 9, 3055 AL Rotterdam.
www.patereusebiuskempstichting.org
IBAN: NL40 INGB 0000 382256 te adresseren aan Postbus 195, 5680 AD  Best (uitsluitend giften).


