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GEACHTE DONATEURS

In de nieuwsbrief van december 2013 kon u lezen 
dat wij eind 2013 een ontmoeting zouden hebben 
met Zuster Lieve van Wijmeersch. Die ontmoeting 
heeft inderdaad plaats gehad en daar doe ik u 
graag verslag van, omdat het al weer een jaar 
geleden is dat wij u voor het laatst informeer-
den over het wel en wee van de Zusters van 
St. Vincentius à Paulo in de Congo. Nu Soeur 
Annie een jaar op sabbatical is, begeleidt Zuster 
Lieve op verzoek van Rome onze zusters op hun 
weg naar zelfstandigheid. Zij is voor ons nu de 
vaste contactpersoon. Daarnaast houdt pater 
Edouard Liétaert als pater van Scheut contact 
met ons over de geldzaken. In de ontmoeting met 
Zuster Lieve hebben we benadrukt dat PEKS in 
Nederland staat geregistreerd als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI), hetgeen inhoudt dat 
wij aan steeds meer administratieve en financiële 
controle verplichtingen moeten voldoen. Het is 
daarom voor ons van belang dat de verantwoor-
ding van de ontvangers van giften van PEKS 
voldoet aan de vereisten van onze westerse 
wereld en dat de giften passen binnen de doel-
stelling van onze stichting. Daardoor kunnen wij 
alleen projecten steunen die ten goede komen 
aan de kinderen en geen vormingsprojecten 
voor de zusters zelf. Dit begrijpt zuster Lieve 
volkomen en zij heeft ons verteld dat zij het 
afgelopen jaar veel tijd en energie heeft gestopt 
om de zusters ervan te overtuigen hoe belangrijk 
het is dat zij zelf meer inkomen gaan verdienen 
om minder afhankelijk te zijn van de giften uit 
Nederland. Zowel PEKS, als de stichting HWG uit 
Ulvenhout, waar we mee samenwerken, willen 
graag projecten ondersteunen waardoor de zus-
ters meer zelfvoorzienend kunnen zijn. Als het 
goed gaat met de zusters gaat het immers ook 
goed met het opvangen van de kinderen. Om zelf-
voorzienende projecten te kunnen leiden, is er 
scholing van de zusters nodig. Veel zusters zijn 
opgeleid voor de gezondheidszorg en het onder-
wijs. Dit komt ten goede aan de opvangprojecten 
van de zusters, maar om als congregatie zelf 
meer inkomen te kunnen verdienen met projecten, 
is economische opleiding nodig. Daarnaast moeten 
de zusters leren open te staan voor een mentali-
teitsverandering; dat de giften ook kunnen stop-

pen en dat ze dan wel zelf door moeten 
kunnen gaan met hun werk. Zuster Lieve wil er 
geen misverstand over laten bestaan dat de 
zusters heel goed werk doen voor de kinderen. Ze 
geven de kinderen goede opvang en scholing maar 
leven nog teveel van de schenkingen. Nu zijn er 
3 zelfvoorzienende projecten die inmiddels goed 
draaien; het landbouwproject van Lac Mukamba 
onder leiding van Soeur Astrid waar maïs, hari-
cots en soja wordt verbouwd, het visserijproject 
en een project met 29 koeien waarvoor 3 zusters 
speciaal zijn opgeleid. Gelukkig wordt er inmiddels 
verdiend aan de oogst en opbrengst van deze 
projecten maar het heeft veel tijd en moeite gekost 
voordat het zover was. De congregatie heeft 15 
gemeenschappen die ver uit elkaar liggen. Zuster 
Lieve heeft een adviesraad van consultanten 
benoemd om met haar te kunnen overleggen. Zij 
heeft alle congregaties gevraagd om een zelf-
voorzienend project te ontwikkelen waarvan de 
opbrengsten in de algemene kas worden gestort 
om daarvan de algemene kosten van de congre-
gatie te kunnen betalen. Ook is gewerkt aan het 
verbreden van inzet van de lokale bevolking 
zodat mensen uit de parochies de zusters 
kunnen ondersteunen. Zuster Lieve heeft er zeker 
vertrouwen in dat het gaat lukken dat de zusters 
meer zelfstandigheid krijgen zodat zij zich in 2015 
kan terugtrekken. Naast dit hele traject gaan de 
zusters natuurlijk gewoon door met het opvan-
gen van de kinderen en blijft PEKS dit werk graag 
ondersteunen. Onze maandelijkse bijdragen 
komen immers nog steeds heel goed terecht. 
Als de zusters hiernaast weer nieuwe projecten 
aankunnen, is aan Zuster Lieve gezegd dat PEKS 
die aanvragen nog steeds graag ontvangt om 
welwillend te beoordelen of ze passen binnen 
onze doelstelling zodat PEKS ze kan ondersteunen.

Met vriendelijke groet,
Ignace Schellekens-Franssen, voorzitter.



Onder leiding van de Stichting SamenScholen ging 
op 10 februari 2014 de eerste schop in de kei-
harde Nicaraguaanse kleigrond om een klaslo-
kaal te bouwen in Puerto Cabezas, Nicaragua. 
Nederlandse en Nicaraguaanse voormannen 
sturen de groepjes vaders en moeders uit de 
wijk aan. Hard werken is hen gewoon en het 
graven van gaten voor de schoolfundering gaat 
als een trein. Onder het golfplaten afdak, naast de 
geïmproviseerde bouwkeuken, doen Nederlandse 
vrijwilligers van WO en HBO bouwkunde hun 
uiterste best om ouders te leren hoe je een 

rolmaat gebruikt. Met zelfgemaakte posters 
en praktijkvoorbeelden geven ze tips bij het 
zagen en timmeren. De nadruk ligt op nauw-
keurig werken. Dat vergt creativiteit en geduld 
van onze Nederlanders, maar het lukt. Week in 
week uit, werkt Stichting SamenScholen zij aan 
zij met de lokale bevolking op de bouwplaats. 
Naar mate het project vordert, stijgt het aan-
tal vrouwen op de bouwplaats als ze merken 
dat ook zij welkom zijn om te komen helpen. 
Parallel aan de bouw focust een 4-tal Nederlandse

vrijwilligers zich op inhoudelijk onderwijs. Ze 
observeren de lessen en praten met de basis-
schooldocenten om erachter te komen waar zij 
het meest mee geholpen zijn. Dit leidt tot weke-
lijkse bijeenkomsten met alle docenten, waarin 
de docenten zelf nadenken over mogelijke op-
lossingen voor problemen die ze tegenkomen in 
de klas. Dat zijn ze niet gewend. Met enige ver-
bazing ervaren ze dat je inderdaad gezamenlijk 
tot oplossingen kunt komen. Daarnaast wordt sa-
men met de docenten lesmateriaal gemaakt. Te 
weinig lesmateriaal is volgens de docenten 
namelijk hét probleem. Met het zelfgemaak-
te lesmateriaal in handen, begint echter het 
volgende probleem. Wat nu? Op verzoek bereidt 
elke docent daarom een les voor met de zelf-
gemaakte klok uit de vorige training, wat resul-
teert in tien verschillende ‘klokoefeningen’ die 
ze in de klas kunnen gebruiken. Eind april werd 
de opening van de school gevierd; vreugde 
alom omdat de school af is, maar ook verdriet 
want een mooie samenwerking is ten einde. 
Lokale vrijwilligers zijn vrienden geworden, die je 
meer gunt dan hen veelal in het vooruitzicht ligt. 
Je hoopt dat hij met zijn aanbevelingsbrief van 
de stichting een baantje vindt bij een lokale 
aannemer. En dat zij geld uitspaart omdat ze 
haar kapotte voordeur zelf kan repareren. 
Hun kinderen zullen in ieder geval meer opste-
ken van de les, nu ze niet meer buiten onder de 
mangoboom zitten, maar binnen in mooie 
nieuwe lokalen, waar   de  juf haar zelfgemaakte 
lesmateriaal optimaal weet in te zetten. Zo hel-
pen we de Nicaraguaanse oostkust stapje voor 
stapje vooruit. Langzaam…maar zéker! En mét 
de steun van de Pater Eusebius Kemp Stichting! 

KLASLOKAAL PUERTO CABEZAS AAN DE OOSTKUST VAN NICARAGUA
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THE DAPHNE FOUNDATION

Naar aanleiding van een eerdere oproep in de 
PEKS nieuwsbrief heeft een trouwe donateur 
ons in contact gebracht met een dorpsgenoot 
van haar, mevrouw Gill Turner. Mevrouw Turner 
is onderwijzeres en heeft als vrijwilliger les 
gegeven in Kenia. Getroffen door de slechte 
levensomstandigheden besloten Gill en haar zus 
Allison in 2007 The Daphne Foundation op te 
richten om hulp op humanitair en educatief 
gebied in Oost-Kenia te kunnen bieden. De stich-
ting is vernoemd naar de moeder van de initia-
tiefneemsters, Daphne. Inmiddels zijn diverse 
projecten in Kenia gerealiseerd dankzij geldwer-
vingsacties in Nederland en Engeland (waar 
Allison Turner woont). Uitgangspunt bij de pro-
jecten is altijd dat de lokale bevolking in Kenia en 
de ouders van de schoolgaande kinderen nadruk-
kelijk betrokken moeten worden bij de ontwikke-
ling en realisatie van de plannen en dat er ook 
lokale financiering is. Er wordt door de stichting 
gewerkt vanuit de visie dat de betrokkenen in 
Kenia worden geholpen om in de toekomst zich-
zelf te kunnen helpen: er wordt ‘geen vis, maar 
een hengel’ gegeven. De bestuursleden gaan 
regelmatig op eigen kosten naar Kenia om daar 
de diverse projecten, die door The Daphne 
Foundation zijn gesteund, te bezoeken.
De aanvraag aan PEKS richt zich op een bijdrage 
voor een basisschool met 350 leerlingen (en de 
lokale gemeenschap rond de school) in Mwembe 
Swere. Mwembe Swere is een dorpsgemeen-
schap in het ‘bushgebied’ van Oost-Kenia op 
enkele uren afstand van de hoofdstad Mombasa. 
De dichtstbijzijnde school ligt op 20 km afstand 
en het is, bij gebrek aan lokaal vervoer, onmoge-
lijk voor de kinderen om naar school te gaan. Eén 

van de dorpelingen heeft een groot stuk grond 
ter beschikking gesteld. The Daphne Foundation 
is nu bezig, in fases, een kleine school te bouwen 
en heeft aan PEKS een bijdrage gevraagd voor 
de bouw van de toiletgroepen. Voor de overige 
watervoorziening ondersteunt Aqua for All
te Den Haag dit project eveneens. Kinderen van 
Nederlandse basisscholen houden wandelacties 
en halen daarmee geld op dat door Aqua for All 
wordt verdubbeld. De Keniaanse overheid heeft 

een leraar voor de school aangesteld. Het is de 
bedoeling ieder jaar een lokaal bij te bouwen tot 
het moment dat de school voldoende ruimte 
biedt voor alle leeftijdsgroepen. Iedere keer dat 
er een nieuw te bouwen lokaal klaar is, zal de 
overheid een extra leraar aanstellen. 
Een mooi initiatief waar door ‘wereldwijde’ 
samenwerking en vereende krachten een groep 
kinderen een kans krijgt naar school te gaan om 
zo een betere toekomst te kunnen krijgen. PEKS 
draagt hieraan graag haar steentje bij en bedankt 
de trouwe en oplettende PEKS donateur die ons 
op dit goede project heeft gewezen!

/
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MARIA ROSA TE BOGOR/INDONESIË

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u verteld van 
het bezoek van Elise, de nicht van de penning-
meester, aan Maria Rosa. Dit jaar was het tijd 
voor de penningmeester en haar man om op 
familiebezoek te gaan in Indonesië en vanzelf-
sprekend het project van Maria Rosa in Bogor te 
bezoeken. De stichting ABAS, die de 3 huizen 
van Maria Rosa beheert, bestaat dit jaar 20 jaar.
In de 3 huizen van de ABAS stichting wonen nog 
steeds 43 kinderen en 19 bejaarde dames. 
Maria Rosa begint meteen te vertellen over haar 
kinderen. Daniel is nog steeds een schat van een

 

jongen. Hij doet het goed op school en is zeer 
creatief. Verder is daar een tweeling die als baby 
bij Maria Rosa werden gebracht. Hun moeder 
kreeg tijdens haar zwangerschap malaria en 
overleed een week na de bevalling. Hun vader 
kon niet voor hen zorgen. Een van de kinderen 
kreeg een ernstige huidtumor die alleen in 
Jakarta kon worden behandeld. Maria Rosa nam 

de kinderen onder haar hoede en nu wonen zij al 
17 jaar in het tehuis. Zij volgen een beroepsoplei-
ding en lopen stage in een hotel in Bogor. Daar is 
ook Catherine uit Atjeh. Zij is als baby door haar 
ouders achtergelaten tijdens de burgeroorlog in 
het noorden van Sumatra. Het leger heeft haar 
gevonden en heeft haar in Bogor afgeleverd bij 
Maria Rosa. Zij is een gevoelig meisje en zeer 
gelovig. Zij is ervan overtuigd dat zij ooit haar 
ouders zal terugvinden. Heel graag wil zij hun 
vertellen dat ze liefdevol is opgenomen in een 
katholieke omgeving en dat ze goed is terechtge-
komen. Tijdens ons verblijf brengt Maria Rosa 
ter sprake dat er in het dorp een centrum is 
opgericht waar kansarme heel jonge kinderen 
opgevangen worden. Door omstandigheden is 
dit centrum haar sponsoren kwijt geraakt en 
heeft Maria Rosa zonder dat ze eigenlijk de mid-
delen daartoe heeft, deze zorg op zich genomen. 
De kinderen worden hier voorbereid op het 
reguliere onderwijs, in die zin dat ze leren tellen, 
kleuren leren onderscheiden, etc. Verder krijgen 
zij extra voeding als aanvulling op hun eenzijdige 
eten en ook wordt er kleding verstrekt.

Als de PEKS vijf jaar zou kunnen overbruggen tot 
dat er nieuwe sponsoren gevonden worden, kan 
het centrum door blijven gaan. Vanzelfsprekend 
steunt het bestuur dit initiatief van harte en kan 
Maria Rosa dit goede werk voortzetten. 
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STICHTING SWAMIKROUNA

PEKS steunt graag goede doelen met een ster-
ke persoonlijke betrokkenheid. Geen grote or-
ganisaties met veel overhead, maar overzich-
telijke initiatieven met veel liefdevolle inzet. 
Stichting Swamikrouna is hiervan een heel mooi 
voorbeeld. Het project is in feite per toeval gebo-
ren. Tijdens een uitwisseling van de gemeenten 
Kandi (Benin) en Alphen-Chaam (Noord-Brabant) 
kwamen voormalig wethouder Ton Huijben en 
burgemeester Harrie Nuijten per toeval in het 
plaatsje Swamikrouna. Zij werden daar getroffen 
door zeer povere omstandigheden waaronder 
onderwijs werd gegeven. Zij begonnen gelijk een 
inzameling om daarin verbetering te brengen. 
Al snel kwamen schoolbanken, uniformen en 
leermaterialen beschikbaar.

Helaas werd Ton Huijben vrij kort daarna getrof-
fen door kanker waardoor hij aan dit initiatief zelf 
geen vervolg kon geven. Niettemin wist hij voor 
zijn overlijden het Swamikrouna-vlammetje bij 
zijn zoon aan te wakkeren. Deze heeft vervolgens 
samen met burgemeester Harrie Nuijten de Stich-
ting Swamikrouna in het leven geroepen teneinde 
meer structureel hulp aan deze regio te kunnen 
bieden. Het eerste project is de stichting van een 
kwalitatief goede kraamkliniek, zodat de bore-
lingen gelijk een goede start kunnen maken. Het 
beginkapitaaltje werd gevormd door de collecte 
tijdens de uitvaart van Ton Huijben. Wat PEKS bij-
zonder aanspreekt is dat de stichting een lokale 
NGO in het leven heeft geroepen om de bouw te 
realiseren. In deze NGO Luangba Thon (gift van 
Ton) zitten betrokken lokale mensen (waaron-
der een vertegenwoordiger van de lokale vrou-
wenorganisatie en een medewerkster van de 

gemeente), die gesteund door de Stichting 
Swamikrouna zorgen voor een adequate uit-
voering en vervolgens voor voldoende onder-
steuning van het regionale ziekenhuis in Kandi.

Dat de lokale gemeenschap persoonlijk erg 
betrokken is, blijkt uit het feit dat de grond voor 
de kliniek is geschonken door één van de inwo-
ners van Swamikrouna. Het blijkt steeds weer 
heel belangrijk dat de lokale bevolking betrokken 
is omdat een initiatief alleen toekomst heeft bij 
voldoende lokale inzet. PEKS gelooft in de kracht 
en mogelijkheden van dit project en heeft dan 
ook graag daaraan een royale bijdrage gegeven. 
Wij wensen Stichting Swamikrouna veel succes! 
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FLOR AYUDA

Midden jaren 90 zijn de penningmeester en haar 
man in contact gekomen met het werk van dr Th. 
Bloem in Guatemala /Midden Amerika. Dr Bloem 
was na zijn pensionering als cardioloog vertrok-
ken naar Guatemala als arts vrijwilliger. Tijdens 
zijn werk in de Colonia El Milagro van de stad 
Mixco (bij Guatemala Stad), was hij geschrokken 
van de enorme sociale en economische achter-
stand van de plaatselijke bevolking. Dr Bloem is 
begonnen als arts vrijwilliger maar gaandeweg 
werd hij steeds meer betrokken bij de ondersteu-
ning van de kansarme bevolking en met name 
bij het onderwijs aan kinderen in deze achter-
standssituaties. Hij werd in El Milagro gerespec-
teerd, niet alleen door de plaatselijke bevolking 
maar ook door de overheid. Bij zijn terugkomst in 

Nederland richtte hij de Stichting Flor Ayuda 
(Bloem helpt) op.  Op die manier kon hij doelgericht 
te werk gaan en op de juiste wijze ondersteuning 
bieden. De Pater Eusebius Kemp Stichting heeft 
hem in die jaren diverse malen ondersteuning 
geboden.We zijn nu jaren verder. Dr Bloem heeft 
al die tijd zijn goede werken gedaan. Flor Ayuda 
heeft een aantal gezondheidsposten in Indiaanse 
dorpen op het platteland gerealiseerd. Ook werd 
directe materiële hulp aan vele Maya families 
gegeven. Ook het aanleggen van waterleidingen 
en het bouwen van huizen voor vluchtelingen en 
ontheemden behoorden tot de projecten van Flor 
Ayuda. Helaas is Dr Bloem niet meer onder ons, 
maar zijn goede werken zijn voortgezet onder 

toezicht van zijn kinderen. Inmiddels zijn er 
ook zeven scholen gebouwd met hulp van Flor 
Ayuda. Onder andere de Dr Theo Bloemschool, 
een school met 500 leerlingen voor basis en voort

gezet onderwijs (zonder overheidssteun), wordt 
door Flor Ayuda medegefinancierd. Flor Ayuda 
heeft een beurzenprogramma dat er voor zorgt 
dat jaarlijks rond 300 kinderen naar school kun-
nen, zowel in het lager als in het voortgezet on-
derwijs en het beroepsonderwijs. De Dr Bloem-
school  is in 2005-2007 met steun van Flor Ayuda 
gebouwd met een capaciteit voor 500 leerlingen. 
In deze school is een modern onderwijssysteem 
ingevoerd. Hierbij wordt gewerkt met klassen 
van max. 30 leerlingen, die worden gestimuleerd 
om zelf actief bezig te zijn met hun ontwikkeling.
Ook de ouders worden bij het onderwijs van 
hun kinderen betrokken. Veel ouders, met name 
alleenstaande moeders (voor het grootste 
gedeelte van het platteland gevluchte oorlogs-
weduwen), hebben geen financiële middelen. 
De kinderen gaan mee uit bedelen of hangen 
rond met vaak negatieve gevolgen. Voor deze 
kinderen is het beurzenprogramma bedoeld. 
Kinderen die voor een beurs in aanmerking 
komen worden gescreend. Alleen gemotiveerde 
en getalenteerde kinderen van ouders die arm 
zijn, kunnen toegelaten worden. Het gezin van de 
leerling wordt in de selectie betrokken en moet 
eveneens aan voorwaarden voldoen in de vorm 
van regelmatige deelname aan ouderbijeenkom-
sten. De Pater Eusebius Kemp Stichting heeft zich 
gecommitteerd om 10 kinderen voor het school 
jaar 2014 te ondersteunen.



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

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).


