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UIT DE TECHNISCHE HOEK - 
CONGO

Het jaar 2010 ligt achter ons. Misschien is het 
best wel zinvol, om eens terug te kijken naar wat 
uw Stichting PEKS in het afgelopen jaar heeft 
gerealiseerd in de Congo. Wanneer het bestuur 
een aanvraag goedkeurt, dan duurt het zeker 
nog een maand of twee voordat de zusters over 
het geld kunnen beschikken en daarna moet er 
nog met de aannemers onderhandeld gaan wor-
den over de details en de wijze van uitvoering. 
Als je een waterleiding aan wilt leggen, die over 
andermans grond gaat, dan komt daar bijna het 
hele dorp aan te pas. Iedereen wil hier iets aan 
verdienen. De dorpsoudste, want hij neemt de 
beslissingen en bepaalt ook hoeveel mensen 
vanuit de dorpsgemeenschap de aannemer ver-
plicht in moet inhuren. Dan dient iedereen, die 
mee helpt, verzekerd te worden tegen ongeval-
len door de aannemer. Die stort zijn premie in 
een pot en zodra er een ongeval is, zou daar uit 
betaald moeten worden. Het vervelende is ech-
ter, dat dan die pot al lang voor andere doelen is 
gebruikt en de aannemer alsnog zelf een scha-
devergoeding moet betalen. Dus dubbel op! En 
dan natuurlijk de eigenaar van de grond. Hij is in 
principe de machtigste man, want zonder zijn 
toestemming komt er geen water. En dat moet de 
aannemer dan allemaal van te voren en met veel 
vergaderingen zien te regelen. Geen simpele 
opdracht. Maar ik vertel  u dit  zomaar, om u een 
indruk te geven, dat Congo geen Europa is en de 
onderhandelingen daar toch iets anders lopen 
dan wij hier gewend zijn. Wat heeft PEKS alle-
maal gedaan in 2010? Allereerst hebben we er 
voor gezorgd, dat de zusters nu na jaren eindelijk 
in het bezit zijn van twee eigen vrachtauto's.  

We hebben  ook nog de wensen van de zusters 
gehonoreerd voor  een groot stuk renovatie in 
Lusambo. Middelen zijn beschikbaar gesteld 
voor het opknappen van de kleuterschool en ook 
leermiddelen voor de beide lagere scholen en 
het internaat in Lusambo. Zaken, die men zelf 
aan moet schaffen in Kinshasa en transporteren 
met hun eigen vrachtauto naar de eindbestem-
ming. In Muetshi hebben we een flink bedrag 
beschikbaar gesteld voor het renoveren van het 
ziekenhuis, het aanschaffen van operatietafels 
en operatie lampen en het flink aanvullen van de 
inventaris van de dokter. Ook hebben we daar de 
kraamkliniek hersteld. Ook in Mashala, waar het 
ziekenhuis een trieste indruk maakte, hebben we 
middelen beschikbaar gesteld, maar dat is daar 
nog lang niet afdoende. Er moet daar nog heel 
veel meer gebeuren en aangezien Muetshi en 
Mashala beide praktisch onbereikbaar zijn over 
de weg, maar ook niet via telefoon of internet, 
was het de vurige wens van beide doctoren om 
de beschikking te hebben over een lichte motor-
fiets. Zo kunnen zij hun patiënten verzorgen, 
vergaderingen beleggen en medicamenten aan-
schaffen. Het huis aan het meer van Munkamba 
is opgeknapt en vanuit hier worden op een groot 
terrein groenten verbouwd door de zusters, deels 
voor eigen gebruik en deels ook voor de verkoop. 
De berichten zijn, dat het prima draait en de 
investering dus heel goed is geweest. Dankzij uw 
hulp, waar wij hopelijk nog jaren op mogen reke-
nen, kunnen wij het leven van onze medemens in 
Congo een stukje beter maken. Mogen wij op u 
blijven rekenen? 
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HULP AAN SCHOOLKINDEREN -
NICARAQUA

De stichting SamenScholen is een stichting die 
zich sinds begin 2008 richt op het bieden van 
structurele hulp aan kinderen die woonachtig 
zijn aan de oostkust van Nicaragua. De bevolking 
in dit deel van Nicaragua bestaat hoofdzakelijk 
uit Miskito indianen en is in vergelijking met de 
omringende regio’s sterk achtergebleven op 
economisch terrein, met als gevolg grote armoe-
de. De stichting richt zich op het verbeteren van 
de kwaliteit van het onderwijs door het bouwen 
en renoveren van basisscholen. Hierbij is het 
doel om per jaar 1 school te verbeteren of te 
bouwen. Een ander kenmerk van de stichting is 
dat ze hierbij de lokale bevolking zoveel mogelijk 
in deze projecten wil betrekken waardoor ook de 
werkgelegenheid een extra impuls krijgt, en de 
bevolking door deze participatie bouwervaring 
krijgt die ze later weer kunnen gebruiken bij het 
aanpakken van andere projecten. Het idee voor 
het oprichten van deze stichting ontstond toen 
Kristel de Krijger voor haar studie antropologie 
onderzoek deed naar de inheems bevolking van 
Nicaragua. Teruggekomen in Nederland had zij 
contact met de vrouw bij wie zij gedurende haar 
verblijf in Nicaragua in huis verbleef. Zij vertelde 
haar dat door de orkaan Felix haar huis zo goed 
als vernield had en ook in de wijde omtrek een 
enorme ravage had aangericht. Dat was voor 
Kristel de reden om het initiatief te nemen en de 
stichting SamenScholen op te richten. Het onder
wijs in Nicaragua is allesbehalve een vast gege-
ven voor de kinderen. Veel kinderen gaan niet 
naar school of alleen in de droge periode, de 
oorzaak hiervan is o.a. het gebrek aan goede 
orkaanbestendige schoolgebouwen. Daarnaast 
wonen kinderen vaak in afgelegen dorpen waar-
door ze soms uren moeten lopen om de school te 
bereiken, een reis die vaak tijdens het regensei-
zoen onmogelijk is. De scholen die de regio heeft 
zijn meestal geïmproviseerde en kwalitatief 
zwakke gebouwen die vaak niet tegen de hevige 
stormstoten tijdens het regenseizoen bestand 
zijn. Om nog maar te zwijgen van orkanen! Het 
basisonderwijs in Nicaragua is gratis en onder-
wijzers worden geregeld vanuit de overheid. 
Deze overheid heeft echter ook maar beperkte 

middelen, zodat het (her)bouwen van een nieu-
we school lang duurt waardoor er voordat je het 
weet alweer een schooljaar verloren is. Het pro-
ject waar de Pater Eusebius Kemp stichting aan 
heeft bijgedragen is de bouw van een school in 

het dorpje El Naranjal gelegen aan de rivier de 
Waspuk. In dit dorp wonen 130 mensen, waarvan 
50% tussen de 2 en 12 jaar oud is. In de directe 
omgeving zijn er nog 2 kleinere dorpen. Veel van 
de ouders hebben zelf nooit onderwijs gehad en 
bouwden voor hun kinderen in 2004 een school 
die helaas door orkaan Felix in 2007 volledig met 
de grond gelijk gemaakt werd. Herbouw zorgde 
ervoor dat de peuters in El Naranjal naar school 
konden blijven gaan, maar deze  gaat echter 
dicht in het regenseizoen, omdat het gebouw 
niet bestand is tegen de regen en wind. Begin 
2011 is er door stichting SamenScholen gestart 
met de bouw van een orkaanbestendige school 
voor 180 kinderen die gedurende het hele sei-
zoen bruikbaar is. 

Oude School

Nieuwe School
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STICHTING SIBUSISO - TANZANIA

De Pater Eusebius Kemp stichting heeft dit jaar 
de stichting Sibusiso met een bijdrage onder-
steund, omdat dit project in brede zin voldoet aan 
onze criteria om kinderen te helpen in hun ont-
wikkeling en scholing.
Sibusiso leert verstandelijk gehandicapte kinde-
ren in Tanzania zichzelf te helpen. Het programma 
van Sibusiso is gebouwd op twee pijlers, nl. het 
Sibusiso centrum en het Outreach programma.

Het centrum is gevestigd op een terrein van ruim 
zeven hectaren, in de buurt van Arusha, gelegen 
tussen de koffieplanten aan de voet van Mount 
Meru en bestaat uit een schooltje, drie woonhui-
zen, een polokliniek en een ontmoetingscentrum.
De hulpverlening van het centrum is gericht op 
kinderen met een beperking. Bij een groot aan-
tal kinderen is er naast de verstandelijke handi-
cap ook sprake van een lichamelijke handicap. 
De opname in het centrum is van korte duur. De 
kinderen worden gedurende een periode van 
drie weken tot maximaal drie maanden opgeno-
men en worden hier intensief begeleid. Hierna 
gaan ze weer naar huis of worden ze geplaatst 
binnen een voorziening. Tijdens het verblijf staat 
niet alleen het kind, maar ook de ouders centraal. 
Men hanteert daarbij de volgende aandachts-
punten: 
1  .  Zicht krijgen op de mogelijkheden en 
 beperkingen van de kinderen.
2.  Ontwikkelingsstimulering door de kinderen  

vaardigheden als aankleden, wassen en 
 eenvoudige huishoudelijke werkjes als 
 tafeldekken, bed op maken enz. aan te leren.
3.  Ouderbegeleiding o.a. door ouders zicht 

 te geven op de mogelijkheden en beperkingen  
 van hun kind, ouders te ondersteunen in   
 de opvoeding van hun kind en hun vaardigheden 
 op dit gebied te vergroten en door peda- 
 gogische adviezen te geven voor de thuissituatie.
Het outreach programma houdt zicht voorname-
lijk bezig met het bezoeken van kinderen in thuis-
situatie. Deze bezoeken hebben drie belangrijke 
doelen:
1.  Het informeren: De kinderen worden thuis 

bezocht om de ouders een passend advies te 
geven. Op deze manier kan e.e.a. zo goed 

 mogelijk worden aangesloten bij de 
 mogelijkheden van het gezin, de familie 
 en betrokkenen.
2.  Nazorg: Wanneer de kinderen drie maanden 

in het centrum geweest zijn worden ze ook 
regelmatig thuis bezocht. Er wordt dan 

 bekeken hoe het thuis gaat en of de 
 oefeningen ook opgevolgd worden. 
 Vaak wordt er onaangekondigd een bezoek  
 gebracht. Op deze manier wordt vermeden  
 dat de kinderen er opgepoetst uitzien bij zo’n  
 bezoek.
3.  Voorlichting: Het team organiseert ook dorps-

bijeenkomsten. Hierbij zijn de familieleden, 
dorpsoudsten, gezondheidswerkers en onder-
wijzers betrokken. Hierbij wordt verteld wat 
het programma inhoud, voorlichting gegeven 
over gezondheid in het algemeen en nieuwe 
kinderen worden ingeschreven. 

 Deze bijeenkomsten zijn tevens een sociale  
 ontmoetingsplaats voor ouders van kinderen  
 met een handicap.

Schoolactiviteiten Sibusiso

Familieleden en dorpsoudsten
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PEKS is via Jeugdcircus Rotjeknor in Rotterdam 
in contact gekomen met Magui en Martin, de 
initiatiefnemers van de Stichting Circuskabel. 
Beiden zijn circusdocent en hebben ervaren hoe 
circuslessen hier in Nederland kinderen helpen 
bij hun ontwikkeling, zelfvertrouwen en het 
samenwerken met elkaar. Hierdoor ontstond bij 
hen het plan om het circusspel ook te brengen 
naar kinderen in Derdewereld landen en oor-
logsgebieden. Vanwege persoonlijke contacten 
lag Argentinië voor de hand om eind 2009/begin 
2010 als proef te starten. In Argentinië is een 
grote groep kinderen (1 miljoen) die helemaal 
niet naar school kunnen. Zij leven op straat en 
helpen hun families om aan het dagelijks voedsel 
te komen. Daarnaast is er een groep kinderen die 
wel naar school gaan maar verder geen moge-
lijkheid hebben om mee te doen aan activiteiten 
die helpen bij hun ontwikkeling. Ook aan sociale 

 
activiteiten bij opvanginstellingen voor verstan-
delijk gehandicapte kinderen ontbreekt het in 
Argentinië. Daarom zijn Magui en Martin in 2010 
in de provincie Buenos Aires sloppenwijken, 
opvanglocaties (buurt- en weeshuizen) en instel-
lingen voor verstandelijk gehandicapten gaan 
bezoeken om kinderen te bereiken via circusles-
sen. Naast de lessen aan de kinderen heeft de 
Stichting Circuskabel zich erop gericht de mede-
werkers van de instellingen te trainen zodat zij 
de circuslessen kunnen voortzetten nadat Martin 
en Magui weer terug naar Nederland zijn gegaan. 
Het project in 2010 was zeer succesvol maar 
Martin en Magui konden maar een beperkt aan-

tal locaties bezoeken. Daarom wilde de Stichting 
Circuskabel begin 2011 opnieuw naar Argentinië 
om meer kinderen blij te kunnen maken en te 
helpen in hun ontwikkeling met de circuslessen. 
Naast genoemde locaties willen Martin en Magui 
dan ook langs gaan bij een tehuis voor misbruik-
te meisjes, waar ze zeker de afleiding en ontwik-
kelingslessen die het circusspel biedt, goed kun-
nen gebruiken. PEKS is onder de indruk van het 
idealisme van Martin en Magui (ook hun inzet is 
vrijwillig) en van hetgeen zij bereiken. PEKS 
ondersteunt daarom graag het tweede circus-
project van de Stichting Circuskabel in Argentinië. 
Met deze gift kan een deel van het circusmateriaal 
en het vervoer betaald worden. 

STICHTING CIRCUSKABEL - ARGENTINIË

Activiteiten 

Jongleren

Circuslessen
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BIBLIOTHEEK  MEISJESBEROEPSSCHOOL
TE SOLO, MIDDEN JAVA - INDONESIË

Het is alweer enige tijd geleden dat wij u geïnfor-
meerd hebben omtrent de werkzaamheden van 
de stichting De Bondgenoot. Zij zijn reeds vele 
jaren actief in Indonesië. De Bondgenoot weet, 
dat wanneer zij op hun vele reizen door de Gordel 
van Smaragd op projecten stuiten waar kinde-
ren en onderwijs bij betrokken zijn, zij altijd op de 
Pater Eusebius Kemp Stichting kunnen rekenen.
Reeds enige jaren is er contact tussen de stich-
ting De Bondgenoot en de middelbare meis-
jesberoepsschool SMK Marsudirini te Solo op 
Midden-Java, Indonesië. Tijdens  een vorig be-
zoek kwam het verzoek zo mogelijk inhoudelijke 
en financiële steun te verlenen bij de opzet en in-
richting van een bibliotheek. De school heeft van 
de Indonesische overheid een eenmalige steun 
ontvangen om een ruimte voor de bibliotheek 
te bouwen, echter voor de inhoud ervan wordt 
geen steun verleend. In overleg met de directie 
en de staf van de school is met de stichting De 
Bondgenoot  gedetailleerd de opzet en de doel-
stelling van de nieuwe bibliotheek besproken. 
De school is opgericht in 1970 en wordt beheerd 
door de Indonesische afdeling van de zusters  
van de congregatie St. Franciscus te Heythuizen. 
Deze congregatie is 175 jaar geleden gestart met 
hun sociaal werk. Zij zijn begonnen met het op-
zetten van weeshuizen, later werden voor deze 
kinderen basisscholen opgericht. In de loop der 
jaren is dit uitgebreid naar middelbare scholen 
en scholen voor beroepsonderwijs. Het werk van 
deze zusters beperkt zich niet alleen tot Java, 
maar ook op Bali, Flores en Papua werd een 
begin gemaakt met goed onderwijs. Naast het 
reguliere onderwijs wordt veel aandacht besteed 
aan sociale en maatschappelijke problemen van 
de leerlingen en hun achterstandssituatie  thuis 
en in hun woonomgeving, zoals bijvoorbeeld bij 
overstromingen, ziektes en ernstige armoede. Als 
productie-unit heeft de school een apart naai-
atelier. Hier werken een aantal afgestudeerde 
meisjes en doen leerlingen ervaringen op tijdens 
praktijklessen. Ook wordt het ondernemerschap 
hier praktijkgericht  geoefend. Tevens is er in de 
stad een modern restaurant  dat op dezelfde wij-
ze werkt voor de leerlingen van de afdeling Tata- 

baga. De opbrengst van bovengenoemde acti-
viteiten komt ten goede aan leerlingen die hun 
schoolgeld niet kunnen betalen en voor andere 
voorzieningen binnen de school. Door het ont-
breken van voldoende financiële middelen zijn er 
vrijwel geen boeken aanwezig. De leerlingen zijn 
ook vanwege hun thuissituatie niet in staat zelf 
boeken te kopen. En juist voor deze jongeren is 
het van belang via het onderwijs een leescultuur 
aan te brengen en te trachten hiermee hun blik 
op de wereld te vergroten. Hiervoor is nu door de 
school  steun gezocht bij de stichting De Bondge-
noot, omdat zij weten dat de Bondgenoot reeds 
meerdere bibliotheken heeft opgezet op verschil-
lende eilanden van de archipel. Deze reeds opge-
zette bibliotheken werken zeer succesvol en er 
wordt enthousiast gebruik van gemaakt. De Pater 
Eusebius Kemp Stichting is verheugd dat zij aan 
dit project, dankzij haar donateurs,  haar steentje 
mocht bijdragen.

Naaiatelier

De nog vrijwel lege boekenrekken van de middelbare 
meisjes beroepsschool te Solo zullen binnenkort 
worden gevuld met duizenden nieuwe boeken.



7

ONDERWIJS PAPUA KINDEREN - 
INDONESIË

We willen u nu graag meenemen naar de meest 
oostelijke regio van Indonesië, de provincie 
Papua,het voormalige Nieuw-Guinea. Pater Nico 
Dister is daar reeds tientallen jaren actief. We 
hebben geprobeerd u regelmatig op de hoogte te 
houden van zijn activiteiten.
Allereerst willen wij u wat van achtergrondinfor-
matie voorzien omtrent de beweegredenen van 
Pater Nico Dister en zijn Stichting Putri Kerahi-
man Papua ( = Papua Dochter van Compassie).
In Indonesië zijn de sociale voorzieningen voor 
weduwen en wezen, zieken en werkelozen zeer 
miniem, voor niet-ambtenaren zelfs nihil. Omdat 
de sociale voorzieningen zo gebrekkig zijn en 
soms totaal ontbreken werd in 1992 te Sentani 
bij Jayapura (hoofdstad van de provincie Papua) 
bovengenoemde stichting opgericht. Het voor-
naamste doel is: een tehuis te bieden aan wees-
kinderen en aan kinderen die in eigen kring niet 
de opvoeding en opleiding kunnen krijgen waar 
zij als kind recht op hebben. Ook weduwen en 
“verstoten” vrouwen worden door de stichting 
bijgestaan in hun strijd om het bestaan, terwijl 
de mensen die om een of andere reden in die-
pe armoede moeten leven  nooit tevergeefs aan 
de deur staan. De stad Jayapura telt meer dan 
300.000 inwoners. De meesten zijn afkomstig uit 
andere delen van Indonesië, maar de stad heeft 
ook een economische aantrekkingskracht op Pa-
pua’s elders uit de provincie. Het zijn met name 
de Papua’s die in sociaaleconomische zin de boot  
missen. In een stad als Jayapura kunnen zij wan-
neer zij, in moeilijkheden komen, niet terugvallen 
op het traditionele Papua leven. De familie of de 
dorpsgemeenschap stonden vroeger garant dat 
mensen in moeilijkheden  werden opgevangen. 
In een grote stad als Jayapura is dat niet meer 
mogelijk. De mensen zijn niet in hun eigen be-
kende omgeving, niet te midden van eigen stam-
genoten.  En vooral de eigen stam of clan is nog 
steeds belangrijk in de Papua cultuur. De stich-
ting Putri Kerahiman Papua is om bovengenoem-
de redenen opgericht om enigszins dat  sociale 
vangnet te vormen. In 1992 is bij de oprichting 
van de stichting begonnen met het kindertehuis 
“Hawai” (zo genoemd naar de woonwijk Hawai 

in Sentani, waar tijdens de Tweede Wereldoor-
log  de troepen van generaal McArthur gelegerd 
waren afkomstig uit Hawai). De stichting begon 
met 10 kinderen in een gehuurd huis. In de loop 
der jaren heeft de stichting  met hulp uit o.a. Ne-
derland grond kunnen aankopen en paviljoens 
kunnen bouwen waar op dit ogenblik 130 kinde-
ren en een aantal volwassenen onderdak hebben 
gevonden. De eigen kleuterschool van het tehuis 
is van meet af aan ook opengesteld voor kinde-
ren uit de omgeving. De grotere kinderen gaan 
naar scholen in de buurt, terwijl zij in het tehuis 
worden begeleid met het maken van huiswerk. 
De volwassenen die hen hierbij bijstaan zijn voor 
het merendeel  ook Papua’s. De leiding is in han-
den van de Franciscanessen “Kleine Zusters van 
St.Jozef”(= Zusters van Heerlen). Het onderwijs 
is weliswaar gratis, maar men moet zelf de kos-
ten van het lesmateriaal, het schooluniform, de 
boeken etc. dragen. Het doel van het project 
“Onderwijs Papua kinderen” is om te voorzien in 
die schoolbehoeften. De Pater Eusebius Kemp 
Stichting steunt, met hulp van u, al reeds vele 
jaren het goede werk van Pater Nico Dister en 
zijn stichting Putri Kerahiman Papua.



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

Per 1 december 2009 is het bestuur als volgt samengesteld:
 
Voorzitter : mevr. E.A. Veenman-Schippers
Penningmeester : mevr. drs. F.M. Maas-Villanueva
Secretaris : mevr. mr. I.J.A. Schellekens-Franssen
Lid : dhr. dr. J.W.J. van Esser
 
Adviseurs:
Techniek : dhr. H. Bode
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 ex art. 24 lid 4 Successiewet.

✄

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


