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Laatste nieuws uit Congo
Net na het afsluiten van de decemberbrief kregen we
eindelijk een lange brief van Zuster Annie en van Zuster
Astrid, die inmiddels ook de taak van econome van de
Congregatie op zich heeft genomen. Na wat strubbelin-
gen zijn de presidentsverkiezingen toch geëindigd in
een stevige overwinning van Kabila junior. Daarmee is
de stabiliteit in Centraal Congo weer hersteld. Alleen in
Oost-Congo is het nog steeds niet rustig, maar daar is
dan ook een grote en actieve troepenmacht van de
Verenigde Naties actief. Gelukkig is dat 800 km verder-
op. Het regenseizoen was zwaarder dan gewoonlijk.
Aan de wegen wordt niets gedaan, dus kun je  alleen
stapvoets proberen de gaten te ontwijken. Dat betekent
ook dat het bezoeken van de verschillende huizen erg
veel tijd kost. Om u wat voorbeelden te geven: van
Kananga naar Katende kost 12 uur. Van Katende naar
Lusambo 9 uur voor 100 km. Dus het is niet makkelijk om
iets voor elkaar te krijgen onder die omstandigheden. 
Toch is er veel te vertellen. Eerst maar even de grote lijn

voor de nieuwe donateurs. De activiteiten van de
Zusters van Vincentius a Paolo liggen op het vlak van
kinderopvang van weeskinderen, die bij hun geboorte
niet bij hun familie terecht kunnen. Dat zijn er momen-
teel ca 160. Daarnaast zijn er in of bij bijna alle huizen
lagere scholen en in de grote vestigingen wordt er ook
voortgezet onderwijs gegeven, zowel voor de eigen kin-
deren als voor die uit de buurt. Ook zijn er in enkele
dispensaires of kraamklinieken, die meer en meer als
ziekenhuisje gaan functioneren. Van oudsher proberen
de Zusters zoveel mogelijk aan preventie te doen. 
We gaan de belangrijkste huizen langs aan de hand van
de brief. In Katende is het stroomaggregaat nu
operationeel en kan dus ook de waterpomp werken.
Schoon water, een eerste levensbehoefte. Het wees-
huis is weer opgeknapt, de varkensstal is klaar en de
lagere school is weer geopend. Naast de eigen wees-
kinderen is ook de belangstelling uit de buurt enorm. Er
zijn nu 80 a 90 kinderen per klas, zodat er eigenlijk 4
klassen bij moeten. Ook de medische voorzieningen
draaien op volle toeren. Ons weeskindje Mbuyi Maria
van 10 maanden blijkt epileptische aanvallen te hebben.

Behandeling heeft tot nu toe nog niet veel resultaat
opgeleverd. In Mashala hebben de Zusters een Lycee
met opleidingen voor knippen en naaien naast een
administratieve opleiding. Het dak lekt, zodat het werk
gestaakt moet worden als het regent. De leraren en
studenten zijn erg dankbaar voor de naaimachines en
studieboeken die ze van u hebben ontvangen. Boeken
en andere lesmaterialen zijn ook beschikbaar gesteld
aan de lagere school in Mashala. Inmiddels is er
uitzicht gekomen op het herstel van de gebouwen en
een uitbreiding van het ziekenhuisje.
In Lubunga zijn er weer enkele pas geboren kinderen
opgenomen, waaronder een meisje van een maand,
waarvan de moeder verdronken is. De lagere school
voor meisjes is in herbouw. De kinderen krijgen zolang
les in de pastorie, als die vrij is.
In Malole Oasis gaat het met alle kinderen goed, behalve
met de kleine Alphonse, die met 12 maanden al
geopereerd moest worden. Inmiddels is hij herstellen-
de. In Mbuji Mayi, waar de straatkinderen worden
opgevangen, lukt het om weer enkele kinderen terug te
plaatsen in de familie. Dat geeft weer ruimte om nieuwe
kinderen op te vangen. Het straatkinderenprobleem is
in deze diamantstad van grote omvang.
In Lusambo, met Katende de grootste vestiging, is nog
heel veel te herstellen. In 6 jaar bezetting en plundering
door de rebellen is vrijwel alles verwoest, uitgewoond
of weggesleept. Toen de Zusters voor het eerst terug-
keerden kregen ze de tranen in de ogen, maar zijn
enthousiast ontvangen door de bevolking. Ook hier
wordt er kordaat aangepakt. Inmiddels werkt het
stroomaggregaat en is ook de elektrische molen aange-
kocht, zodat ze zelf hun maniok en maïs kunnen malen. 
U weet dat deze plaats aan de overkant van de Sankuru
rivier ligt. De rivier zit vol krokodillen. Het oversteken
van de rivier gebeurt met pirogues (uitgeholde boom-
stammen, die tot kano zijn omgebouwd.). Daarna moet
er nog 4 km worden gelopen tot het Huis. Dat bemoei-
lijkt de aanvoer van materialen, zodat het extra lang
duurt en kostbaar is. Er zijn geen mogelijkheden voor
auto’s om over te steken. Om het aggregaat aan de
andere kant te krijgen is indertijd een speciaal vlot
gebouwd. Toch hopen de Zusters met onze hulp deze
vestiging weer in oude glorie te herstellen. 
Tot zover het laatste nieuws. Na het lezen van zo’n brief
kun je alleen maar grote bewondering hebben voor de
wijze waarop de Zusters met enorm enthousiasme,
inzet en taaie volharding deze enorme klus weer
oppakken. Namens alle Zusters en de kinderen laat
Zuster Annie en Zuster Astrid u van harte groeten, in
grote dankbaarheid voor uw steun in het afgelopen jaar
en met de hoop dat u daarmee door wil gaan. Aan hen
zal het niet liggen.
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Flessenpost voor Afrika
Recentelijk heeft de Pater Eusebius Kemp Stichting
meegewerkt aan een voor haar nieuwe stichting die de
belangen behartigd van albino’s. Deze Stichting ver-
scheept zonnebrandcrème vanuit Nederland naar 
albino’s in Afrika met als doel de kwaliteit van leven van
Afrikaanse albino’s te verbeteren.
Albino’s hebben een erfelijk defect in de aanmaak van
pigment, waardoor dit niet of nauwelijks door het
lichaam wordt geproduceerd. Albino’s in Afrika ver-
branden dagelijks onder de felle tropische zon. Dit bete-
kent veel pijn, blaren, wondjes, een snelle veroudering
van de huid en uiteindelijk op jonge leeftijd huidkanker.
Zonnebrandcrème is in Afrika nauwelijks verkrijgbaar
en vaak veel te duur voor de lokale bevolking. 
Het begon allemaal in mei 2002, toen twee medische
studenten naar Malawi gingen om in een ziekenhuis te
werken. Zij kwamen daar in contact met verpleegkundige
Joyce Mussa, een albino. Toen zij een fles zonnebrand-
crème kreeg van de studentes ging er een nieuwe
wereld voor haar open: ze verbrandde nauwelijks meer,
haar huidwonden trokken weg en ze leek wel 20 jaar
jonger! Dit zette de studentes aan het denken…kon dit
eenvoudige idee niet voor meer albino’s worden gere-
aliseerd? Terug in Nederland gingen ze aan de slag en
op 17 augustus 2004 werd Stichting Afrikaanse Albino’s
een feit! Inmiddels voorziet deze stichting zo’n 560
albino’s in vijf Afrikaanse landen viermaal per jaar van
een fles zonnebrandcrème, en dit aantal groeit nog
steeds. Ook wordt er, in samenwerking met een derma-
toloogonderzoeker uit het Amsterdamse Academisch
Medisch Centrum (AMC), een eenvoudig recept voor
zonnebrandcrème met goede beschermingsfactor ont-

wikkeld. Het doel is om in de nabije toekomst in de
landen waar de stichting werkzaam is zonnebrand-
crème te gaan produceren. Op deze manier kunnen in
de toekomst meer Afrikaanse albino’s worden voorzien
van zonnebrandcrème!

Kathmandu Nepal
Al eerder hebben wij in de nieuwsbrief verslag gedaan
van de Stichting Kumari. Deze Stichting heeft als doel
kinderen met een handicap in de derde wereld een
betere kans op opvang en/of onderwijs te geven.
Concreet helpt deze Stichting twee projecten in
Kathmandu, Nepal. Eén daarvan is al eerder door PEKS
gesteund. Het gaat om een klein centrum dat gerund
wordt door een echtpaar. Ongeveer 40 verstandelijk
gehandicapte kinderen gaan hier naar school en een
deel van hen woont intern bij het echtpaar. 
In 2004 heeft PEKS  meebetaald aan een tweedehands
busje waarmee de kinderen die niet in het internaat
wonen, van en naar school gebracht worden. Als de
kinderen op school zijn, wordt het busje gebruikt als
taxi om geld te verdienen voor de kosten van het onder-
houd van het busje.  
Nu is de hulp van PEKS gevraagd bij de nieuwbouw van
dit centrum dat op dit moment in een gehuurd gebouw
is gevestigd. Dat betekent dat het centrum afhankelijk is
van de huurbaas, die zijn huur zomaar verhoogt maar
die ook van de ene op de andere dag de huur zelfs kan
opzeggen! Om aan deze onzekere situatie een einde te
maken wordt nu gewerkt aan de bouw van een eigen
schooltje met internaat voor 45 gehandicapte kinderen.
PEKS helpt hier graag bij!
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Wederopbouw te Ambon / Molukken
Bouw van schoolgebouw te Tial/Ambon. Via het net-
werk van de penningmeester in de Molukse gemeen-
schap kwam de Pater Eusebius Kemp Stichting in contact
met de heer Achmad Rolobessy. Achmad is in 1950 als
baby hier naar Nederland gekomen. Pas in 1996 is hij
voor het eerst naar Ambon teruggegaan. Deze eerste
keer was zeer bijzonder voor hem. Hij onderging een
cultuurschok en een schok van herkenning. Hoe anders
leven de mensen, waaronder heel veel familie van hem,
daar in het verre Ambon. Zelfs het weinige wat ze bezit-
ten, zullen ze met je delen. En hoe anders wordt het
begrip familie ingevuld als hier in West Europa. Familie
is een heel rekbaar begrip, je bezit ineens een hele
grote familie! Zoals u wellicht weet, zijn in 1999 de
onlusten in Ambon begonnen. Na een aantal jaren van
onrust is in 2005 de rust wedergekeerd en is volop met

de wederopbouw begonnen. Juist in die fase van
opbouw gaande familiebanden spreken. En zo werd in
de loop van 2005 een beroep gedaan op Achmad om
mee te denken over de wederopbouw van de lagere
school waar Napsia, een nicht van Achmad, school-
hoofd is. Onze Stichting werd gevonden via het boven-
genoemde netwerk en bereid gevonden om dit initiatief
te steunen. In de loop van 2006 is heel hard gewerkt om
de gebouwen te realiseren. De foto laat zien hoe het is
geworden. Wij hebben ondersteuning verleend bij de
bouw van 1 gebouw in nauw contact met Achmad en
Napsia, het schoolhoofd in Tial. Wij werden steeds op
de hoogte gehouden van de stand van zaken. Het was
niet altijd even gemakkelijk wegens stijgende grond-
stofprijzen en een voortdurend tekort aan vaklieden.
Maar nu krijgen meer dan 100 kinderen weer onderwijs.
Onderwijs als basis voor hun toekomst. Ook op de Aru
eilanden, een ander gedeelte van de Molukken is de
wederopbouw in volle gang. U heeft reeds enige malen
via uw donaties emeritus bisschop Sol ondersteund
wanneer hij een noodkreet zond naar het bestuur van
de Pater Eusebius Kemp stichting.

Zo ook begin 2006. Uit Dobo op de Aru eilanden ontving
Mgr. Sol een noodkreet van het weeshuis Panti Asuhan
Santa Maria. Doordat op de Molukken de wederop-
bouw in volle gang is, zijn de grondstofprijzen schrikba-
rend gestegen. En er moest nog zó veel gebeuren! Of de
Pater Eusebius Kemp Stichting niet kon bijspringen?
Mgr. Sol weet dat hij nooit tevergeefs aanklopt. Begin
2007 is de renovatie aan de keuken en toiletgebouwen
voltooid. Een warme dankbrief van Mgr. Sol ontvingen
wij in maart 2007.

Bezoek aan kinderhuis Macheo -  Kenia
Hier volgt een verslag van Emmy Huis in 't Veld, die eind
vorig jaar een bezoek bracht aan haar zoon Marnix en
zijn partner Maureen in Kenia, waar zij bezig zijn om het
kinderhuis Macheo op te zetten. 
Dinsdagmorgen vroeg naar de markt om groenten te
kopen. Dat marktbezoek is een heel kleurrijk geheel
maar niet al te veilig. Dus goed bij elkaar blijven en zelf
geen geld of andere spullen mee. Daarna naar het land
om groenten te halen voor het voedselprogramma in de
sloppenwijk. Daar worden nu met een apart programma
133 kinderen van een warme maaltijd voorzien.
Bovendien zijn zij er ook nog een keuken en nieuwe toi-
letten aan het bouwen. De oude toiletten waren alleen
een gat in de grond maar veel te ondiep, zodat ze steeds
weer overliepen als het regende. De kinderen lopen
daar allemaal op blote voeten, waar ze vaak verwondin-
gen aan hebben. Niet echt gezond dus allemaal.
Klaslokaal bezocht en met de kinderen gesproken.
Eerst waren ze allemaal wat verlegen, maar als je maar
gewoon vriendelijk tegen ze bent en geduldig blijft,
komen ze uiteindelijk wel met hun verhaaltjes. De kin-
deren zagen er niet verzorgd uit, maar als je in de ogen
kijkt, zie je dat ze genieten van wat aandacht. 
Woensdagmorgen met de kinderen naar school gelo-
pen. De oudere kinderen lopen om het geld voor de
schoolbus uit te sparen. Het is een wandeling van een
half uur, maar wel langs een drukke weg. Er is goed met
ze geoefend voordat ze zonder begeleiding gingen.
Onderweg veel met de kinderen gesproken over ons
land, waar ze maar niet genoeg van kunnen horen. Toen
we eenmaal de weg verlaten hadden en nog een stuk
door het land moesten kwam bij een van hen het jagers-
instinct boven. Hij probeerde met stenen vogels uit de
lucht te halen, volgens mij gaat hem dat ook nog een
keer lukken. Nog even met de leraren gesproken, die
we in december ook al ontmoet hadden, ze waren erg
te spreken over de kinderen. Een enkele was al nummer
1 in de klas, en een ander mag waarschijnlijk volgend
jaar een klas overslaan. Deze laatste is al 10 jaar en zit
in de eerste klas omdat hij nog nooit naar school
geweest was. Hij is zich erg bewust van de kans die hij
krijgt en werkt heel hard. Samen lopen we weer terug
naar Macheo. We gaan 's morgens naar het land om
groenten op te halen voor een andere school in Thika,
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die vaste afnemer is geworden van de groenten.
Daarna naar een organisatie die zich bezig houdt met
straatkinderen in Thika en waar Marnix en Maureen
goed contact mee hebben. Wat ik zelf erg jammer vond
en zelfs hartverscheurend was dat ze zich alleen bezig
hielden met de jongens en dat er voor de meisjes nau-
welijks opvang is. Wel konden ze melden dat ze een
score hadden van 62% om de jongens weer op de rails
te zetten. Donderdagmorgen naar het land om groenten
te halen voor de kantine van Delmonte. Ook Delmonte is
vaste afnemer van de groenten, zodat de inkomsten
voor het kinderhuis wat verzekerd zijn. Door prachtig
natuurgebied naar de fabriek en de groenten afgele-
verd.  Vrijdagmorgen andere lagere school bezocht met
Marnix dan waar de kinderen naar toegaan. Deze
school had een hele mooie bus aangeschaft om de kin-
deren in de buurt op te halen en zo onafhankelijk te zijn
van anderen. We werden ontvangen door het hoofd van
de school die veel respect had voor het werk van
Marnix en Maureen. Goed omdat als moeder eens te
horen, zijn je angsten die je thuis hebt toch nog ergens
goed voor.'s Middags aankomst nieuwe vrijwilliger die
ik 's middags voor Marnix door Thika zal rondleiden. 
Zaterdagochtend hebben de kinderen twee uur samen
met de social worker gewerkt. Hij neemt dan de week

met ze door en ze kunnen alles vragen. Voor ons is de
huiskamer verboden terrein. Marnix besluit bij de bouw
in de sloppenwijk te gaan kijken en wij gaan mee. Je
kunt daar alleen in de ochtend heen omdat het daarna
te gevaarlijk is. Op het terrein zijn ongeveer veertig kin-

deren aanwezig, die verbaasd zijn over de komst van
drie blanken. Ik ga naar ze toe en ze blijken heel
nieuwsgierig. Ze blijven maar aan mijn armen voelen,
omdat mijn huid kennelijk heel wat zachter is dan die
van hun moeder of oma. De kinderen zijn erg onver-
zorgd en slecht gekleed. Maar zoals kinderen nu een-

maal zijn kunnen ze spelen met alles wat maar voor
handen is. Ze hadden een soort vliegtuigjes gemaakt
van takjes en lieten me zien hoe ze die lieten vliegen. Ik
deed mijn armen wijd en vertelde ze dat ze zelf ook kon-
den doen alsof ze vlogen. Ik deed het voor en ging met
armen wijd over het terrein. Onderweg maakte ik aller-
lei bochten en stopte plotseling, waardoor ze natuurlijk
op elkaar botsten. Ik ben uiteindelijk een kwartier lang
met ze bezig geweest en ze vonden het prachtig. We
vlogen en marcheerden over het terrein. Voor mij een
hele ervaring die je niet snel vergeet. Ze hadden geno-
ten, zo zie je maar weer hoe je een kind blij maakt met
wat aandacht. Hoe een kind er ook uitziet, het is en blijft
een kind.
's Middags met de kinderen van Macheo gespeeld.
Bijzondere hoogtepunten waren bellenblaas en pop-
penkast spelen. Ik had poppen meegenomen en de
social worker had met de drie oudste kinderen een ver-
haal verzonnen. Daarna met vijf volwassenen en der-
tien kinderen in de bestelbus naar het land waar de kin-
deren elke zaterdagmiddag mogen spelen. Velen doken
gelijk de kennel in bij de honden. Hier was te zien hoe
beter ze met de honden omgingen dan 9 maanden gele-
den. Ze hebben duidelijk vriendschap gesloten, wat
voor Kenianen echt een hele stap is. De jongste van vier
is er helemaal niet vandaan te slaan en houdt hele ver-
halen tegen de hond. Ook was hij samen met de hond
een kuil aan het graven en gooide met stokken. De hond
gedroeg zich keurig en speelde het spel goed mee. De
ouderen waren aan het voetballen op het buitenterrein
en vermaakten zich daar prima. Wat moet het fijn zijn
als ze over twee maanden verhuizen naar deze plek.
Het zal een groot verschil zijn voor ze. Nu met dertien
kinderen en zes volwassenen in een twee onder een
kap woning, straks alle ruimte om te spelen. Ook zal er
aparte ruimte zijn om huiswerk te maken en rustig te
kunnen knutselen o.i.d. Wekelijks komen er weer nieu-
we kinderen bij. Als je alles zo ziet is er heel wat bereikt
dankzij alle hulp uit Nederland. 
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Congo
Uit de technische hoek.
In onze vorige Nieuwsbrief heb ik u wat algemeenheden
gegeven over reizen naar en in Congo. Tevens heb ik
gezegd u iets te vertellen over de watervoorziening en
de waterputten. Net als overal ter wereld is water dus
levensbehoefte nummer 1. In vorige nieuwsbrieven
heeft u een aantal malen foto’s gezien van kinderen, die
op hun hoofd emmers en teilen water dragen. Vroeger,
in de tijd, dat België nog min of meer de scepter zwaai-
de in Congo, waren de meeste kloosters en weeshuizen
voorzien van stromend water en een aansluiting op het
lokale waternet. Nu is niemand meer aangesloten, er is
geen lokaal waternet meer en men is weer teruggewor-
pen op het halen van water uit de rivier of beek. In de
meeste Communautés is echter nog wel een gedeelte
van het interne leidingnet in stand. Gelukkig. Water
halen is werk, dat uitsluitend gedaan wordt door vrou-
wen en kinderen. Mannen doen dit absoluut niet. Hun
taak is een andere, namelijk het zorgen, dat er geld is
om voedsel en houtskool te kopen voor het koken. Vaak
zie je dan ook mannen, die vrolijk lachend naast hun
vrouw lopen, die op haar beurt weer een enorme last op
het hoofd torst. Even een handje helpen? Echt niet.
Ieder heeft zijn taken. Zoals al eerder gezegd, is water
halen dus mede een taak voor de kinderen. Vaak loopt
men kilometers naar een beek of meertje, bergafwaarts
om een emmer water te halen, op het hoofd, de berg
weer op, de emmer leegstorten in een voorraadtank en
weer terug. Kinderen lopen daarom ook in een lange
ononderbroken colonne naar een dergelijke water-
plaats. Vergelijk het maar met de emmers van een bag-
germolen. Op zich vond onze Stichting dit geen werk en
werd er gezocht naar een simpeler mogelijkheid.
Vroeger waren er een aantal putten geboord, waaruit
water werd opgepompt. Door de aanhoudende burger-
oorlogen en de bemoeienissen van alom aanwezige
rebellen, was het merendeel van deze putten onklaar
geraakt. Ook moesten hier en daar nieuwe putten wor-
den geboord. Allereerst hebben we in 2004 de hoofd-
vestiging Malole ter hand genomen. Eerst wordt geson-
deerd, waar zich een waterbekken onder de grond
bevindt. Zo maar lukraak gaan boren heeft weinig zin.
Als de wel bekend is komt men met groot materieel en
gaat boren met een lange pijp, waarop een boorkop van
diamant is bevestigd, om ook door de hardere lagen te
kunnen boren. Zo'n waterbekken bevindt zich vaak op
een diepte variërend tussen de 60 en 120 meter diep.
Vergelijkbaar met de hoogte van bv. de Euromast in
Rotterdam of de Domtoren in Utrecht. 

Als men het waterbekken heeft aangeboord, laat men in
het boorgat een kunststof buis bv. PVC zakken met een
diameter van 20 centimeter. Die wordt uiteraard in stuk-
ken van 6 meter lengte heel behoedzaam in het boorgat
neergelaten en aan elkaar bevestigd. Dit is een uiterst
secuur werkje, want zou de buis in het boorgat vallen,

dan is hij onbereikbaar geworden en kan je opnieuw
gaan boren. Men haast zich dan ook niet en werkt heel
nauwgezet met handtakels, die middels twee verticale
stangen en een dwarsstang boven de boorput zijn aan-
gebracht. Lukt het en komt de buis tot in het waterre-
servoir, dan wordt eerst in de buis een filter gestort van
zout, zand en koolstof, dat als filter moet dienen.
Daarna komt het eigenlijke werk, n.l. het aanbrengen
van de pompbuis met onderaan de buis de elektrische
waterpomp. Deze pompbuis heeft een doorsnede van 7
cm en de pomp wordt er onder geschroefd. Voorzichtig
laat men dan de buis ook weer bestaande uit stukken
van 6 meter met pomp en kabel en een trekkoord in de
kunststof buis zakken, totdat de pomp boven het filter
komt. Daarna worden de leidingen aangesloten naar

het reservoir en begint het pompen. Het water uit dit
ondergrondse bekken is zoet en door de lange weg
omlaag als regenwater ook nog eens prima gefilterd.
Eigenlijk is het bronwater, maar qua smaak niet te ver-
gelijken, met wat er in de winkels hier als bronwater te
koop is. Eenmaal opgepompt wordt het gedeelte, dat
voor drinkwater wordt gebruikt toch langdurig gekookt,
in flessen gedaan en koel gezet in de koelkast, die
werkt op petroleum. Voor het overige wordt het water
natuurlijk ook gebruikt voor de was en het wassen van
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de kinderen en zusters. Zoals wij met water omgaan, zo
zie je dat daar dus niet. Geen tuintjes sproeien en auto's
wassen. Daarvoor is het te duur. Een elektrische pomp
kost, om die te laten draaien dus elektriciteit, die weer
wordt opgewekt door een generator, die op zijn beurt
weer Dieselolie gebruikt. In een arm land als Congo,
waar de inkomsten vaak niet meer zijn dan 1 euro per
dag, kost een liter Diesel praktisch hetzelfde als in ons
Nederland. Men laat het Dieselaggregaat dus alleen
maar draaien als het echt nodig is. Eén maal per week
voor de kinderen, tijdens hun televisieavond op donder-
dag en één tot twee maal per dag om water te pompen.
Tijdens ons bezoek in 2005 was de pomp defect.
Repareren kostte 15.000 dollar en 14 dagen werk. Alles
moet immers weer stukje bij beetje omhoog worden
getakeld en de put gereinigd.
De plaatselijke aannemer heeft dit echter gedaan voor
5200 dollar en 4 dagen werk. Maar dan wel 24 uur per
dag. Toen had men weer water en hoefde niet meer op
de wijze zoals uit verleden, water gehaald te worden.
PEKS heeft inmiddels ook toezeggingen gedaan voor
waterputten in Katende, Mashala, Lubunga, Lusambo
en Muetshi. Wij hopen de voortgang in juni te kunnen
aanschouwen.

Pater van Paassen – INDIA 
In het nummer van mei 2006 hebben wij u op de hoogte
gebracht over de gezondheid van Pater van Paassen.
Gelukkig gaat het weer goed met hem en is hij weer
naar India gegaan om het opvanghuis "Sisu
Bhavan"voor zwerfkinderen in Aluva te bezoeken.
Inmiddels zijn er vijfhonderd kinderen veilig onderge-
bracht in de 2 locaties van het opvanghuis. Telkens als
je er binnenstapt, krioelt het van de baby's, kleuters en
jonge kinderen. Prachtige kinderen om te zien, maar
velen vertonen littekens. Achter elk gezicht schuilt een
drama, dat je er soms op kunt aflezen. Ze zijn heel jong
en kennelijk al door een hel gegaan van bedelarij, kin-
derarbeid, mishandeling of seksueel misbruik. Het
opvanghuis is in 1996 opgestart en het krijgt een
beperkte subsidie van de deelstaat Kerala, maar dat is
lang niet genoeg om het eten, kleding, medische verzor-
ging en het beroepsonderricht te betalen, laat staan de
noodzakelijke nieuwbouw.
Als het volk van India mag gaan delen in de economi-
sche vooruitgang, zal dit project van de uitgebreide
zwerfjeugd financieel volledig gedragen moeten wor-
den door de Indiërs zelf. Maar voorlopig gaat het nog
om deze vijfhonderd kinderen en straks zeker nog meer. 
Onderstaande foto van Pater van Paassen tussen zijn
kinderen.
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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: Postcode:

Nieuw adres: Postcode:

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

Noteer dan hieronder:
Naam:
Adres:
Postcode en plaats:

Stuur de bon naar: antwoordnummer 93306 - 2509 WB `s-Gravenhage 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
Tel. +31 (010) 2859090
contact@patereusebiuskempstichting.org

Per 1 januari 2007 is het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter : dhr. drs. P.P. van Besouw
Penningmeester : mevr. drs. F.M. Maas-Villanueva
Secretaris : mevr. mr. I.J.A. Schellekens-Franssen
Lid : mevr. E.A. Veenman-Schippers
Lid : dhr. dr. J.W.J. van Esser

Adviseurs:
Techniek : dhr. H. Bode
Economisch : dhr. 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 Instelling ex art. 24 lid 4 Successiewet.
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