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BERICHT VAN DE NIEUWE VOORZITTER

Zoals in onze laatste december nieuwsbrief  aangekondigd door de heer P.P. van Besouw heeft 
ondergetekende het voorzitterschap van de Pater Eusebius Kemp Stichting per 2010 overgenomen.
Al 7 jaar ben ik bestuurslid van de stichting en zeer betrokken bij het goede werk van Peks.
Het beleid van onze stichting zal door deze wisseling niet drastisch worden gewijzigd, hoewel een 
ieder op zijn manier invulling aan deze taak geeft. Zo blijven wij de zusters  van Saint Vincent de Paul 
in de Congo ondersteunen bij hun werk.
Zoals u gelezen zult hebben in onze laatste nieuwsbrief zijn onze onbezoldigde adviseurs Hans Bode 
en Wil Maas een maand lang in de Congo geweest bij de zusters om de meest belangrijke locaties te 
bezoeken. Zij kwamen terug met veel bewondering voor wat deze zusters de afgelopen jaren tot 
stand hebben gebracht met betrekking tot het verzorgen van de weeskinderen, de zieken en 
bejaarden, de opleiding van de kinderen in de diverse plaatsen en het herstel van gebouwen. 
Helaas moeten er nog steeds veel gebouwen gerepareerd  worden,  maar beetje bij beetje wordt er 
telkens weer het één en ander met veel succes opgepakt, zoals te lezen was in het verslag van Hans 
Bode en Wil Maas.
In de afgelopen tijd zijn diverse goede doelen organisaties negatief in het nieuws geweest vanwege 
het feit dat er veel geld uiteindelijk niet op de juiste plaats kwam, waarvoor het bedoeld was. Daarom 
vind ik het belangrijk dat u moet weten dat het Peks bestuur en haar adviseurs hun werk op vrijwilli-
gersbasis doen. Bovendien wanneer er donaties door ons gedaan worden gaat het geld nooit via  
instanties, maar altijd direct naar de aanvrager, die ons altijd verantwoording geeft waar en wat er 
met het geld gedaan is.
Wij blijven u op de hoogte houden van al onze activiteiten via deze nieuwsbrief en hopen dat u ons 
werk zult blijven ondersteunen in de toekomst.
Om u kennis te laten maken met het huidige bestuur en haar adviseurs vindt u onderstaand een 
recente foto. Wil Maas hebben we een apart plaatsje moeten geven, omdat hij helaas verhinderd 
was bij onze laatste bijeenkomst.

Met vriendelijke groet, 
Betsy Veenman-Schippers
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V.l.n.r drs. Isje Maas, dr. Joost van Esser,  
Hans Bode, Betsy Veenman, mr. Ignace Schellekens

 drs. Wil Maas



UIT DE TECHNISCHE HOEK - CONGO

Eind vorig jaar hebben wij u in ons Kerstnummer 
uitgebreid verslag gedaan van ons bezoek aan 
de zusters van St. Vincent de Paul in de regio 
Kasaï Occidental. In dit gebied bevinden zich de 
meeste van de door de zusters bestuurde con-
gregaties. Lusambo, de bakermat van onze stich-
ting, ligt niet in dit gebied, maar in de Kasaï 
Oriental. Verschillende staten met verschillende 
bisschoppen en ook een verschil in de toeganke-
lijkheid van deze gebieden. Bij ons bezoek  heb-
ben we toen een uitgebreide lijst van  wensen en 
behoeften van de zusters en kinderen op de 
diverse locaties besproken. Niet alles van deze  
lijst is te realiseren. Enerzijds, omdat de midde-
len ons daartoe ontbreken, anderzijds omdat 
sommige wensen niet helemaal stroken met de 
statuten van onze Stichting. Aan de hand van die 
lijsten hebben we een driejarenplan opgesteld, 
om enerzijds de kosten wat gelijkmatig te verde-
len en anderzijds ook om de zusters en hun aan-
nemers in staat te stellen enige lijn te kunnen 
aanbrengen in de uitvoering van de diverse pro-
jecten. Het uitvoeren van bijvoorbeeld twee 
bouwkundige projecten op twee verschillende 
locaties, die 100 kilometer uit elkaar liggen is niet 
echt handig en veroorzaakt onnodige dure en 
extra transportkosten. Toch hebben wij voor het 
jaar 2010 een aantal projecten op deze lijst 
geplaatst, die we absoluut in 2010 willen honore-
ren. Of alles dan ook gerealiseerd kan worden is 
erg afhankelijk van de natte seizoenen, de man-
kracht, het kapitaal, waarover men kan beschik-
ken en de mogelijkheden van de aannemers. In 
het voorjaar zullen we een bedrag doneren voor 
de aanschaf van boeken, studiemateriaal en 
leermiddelen voor de scholen en het internaat in 
Lusambo en tevens een bedrag voor het opknap-
pen van de kleuterschool MUSHADI in Lusambo. 
Verder  zullen we de zusters in Lubunga onder-
steunen met het opzetten van een nieuw wees-
huis. Dit is een huis met 6 kamers en een eetzaal. 
Volgens afspraak met de stichting HWG, doen zij 
hetzelfde project, maar dan in Kakenge. 
In Muetshi willen we het hospitaal gaan voorzien 
van enigszins moderne apparatuur. De plaats 
Muetshi ligt praktisch van de buitenwereld afge-
sloten. Voor daar en ook voor andere afgelegen 
vestigingen hebben we de aanschaf van radio 

zend- en ontvangapparatuur op het programma 
staan. Dan rest ons voor dit jaar nog de aanschaf 
van de gereedschappen en inventaris voor de 
garage in Kananga als opleidingsproject en 
tevens ook om het eigen autobezit in onderhoud 
te kunnen nemen. Die materialen hopen wij ook 
medio 2010 te gaan versturen tezamen met een 
vrachtwagen.
Voor de zusters is een dergelijke vrachtauto van 
groot belang voor het vervoer van bouwmateria-
len, maar ook voor de wintervoorraad aan maïs, 
haricots en rijst. Nu moet men huren en de even-
tuele schade, die onderweg ontstaat voor eigen 
kosten repareren.

Een tweede transportfaciliteit is de aanschaf van 
een buitenboordmotor voor twee stuks alumini-
um boten, die nu in Lubunga liggen en gebruikt 
worden als waterreservoir om regenwater op te 
vangen. Ze zijn oud maar  nog in prima staat.
Beide boten wil men in gaan zetten voor het 
transport over water van goederen en personen 
tussen Lubunga en Lusambo. Er moeten nog wel 
wat eisen worden gesteld in verband met de vei-
ligheid, zoals een goed zwaartepunt in de boot 
en afdoende reddingmiddelen bij personenver-
voer. Ook kunnen containers met dieselolie die-
nen als ballast, want onderweg even tanken dat 
gaat nu eenmaal niet. We zullen u hierover ver-
der op de hoogte houden in onze volgende 
nieuwsbrief.
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MACHEO  - KENIA

Inmiddels bestaat het weeshuis Macheo al weer 
5 jaar en het maximale aantal kinderen van 56 is 
nu rond. De leiding heeft als doel om zo veel 
mogelijk selfsupporting te worden, zodat men 
steeds minder afhankelijk is van donaties. Men 
heeft hiervoor grond aangekocht  bij het wees-
huis en hier is in de loop van de tijd een soort 
boerderij ontstaan, waar men groenten ver-
bouwd en  kassen heeft om tomaten, paprika’s 
en komkommers te telen. De opbrengst is inmid-
dels zo groot dat de groenten behalve via een 
eigen stalletje  ook in grote getale op  de markt  
verkocht worden. En de kwaliteit wordt steeds 
beter volgens de laatste berichten.
Men heeft inmiddels ook een hele veestapel.  
Kippen, konijnen, geiten en sinds enige tijd ook 
koeien. Men heeft nu al een kleine koeienstal 
van 14 koeien. De opbrengst van de melk is een 
geweldige bron van inkomsten en men hoopt dit 

nog verder uit te breiden in de toekomst. Per dag 
leveren de koeien nu al 230 liter melk. De kippen 
leveren per dag ook al 1500 eieren.
De kinderen van het weeshuis helpen allemaal 
mee in het huishouden. Maar behalve de plich-
ten  mogen ze ook met de  honden spelen (die 
gefokt worden voor de verkoop als waakhonden) 
en zo nu en dan T.V. kijken.  Sinds kort is er  een 
St. Bernhard hond op de boerderij.  De leiding 
heeft toen de DVD “Beethoven” laten zien aan 
de kinderen. De hond in de film is ook een St. 
Bernhard, die allerlei kattekwaad uithaalt  en hij 
heet Beethoven  voor diegenen die de film niet 
kennen. Ze vonden het geweldig. De kinderen  
worden ook erg gestimuleerd hun best te doen 
op school, om zo toch een stapje verder te 
komen wanneer ze later op eigen benen moeten 
staan.
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SISTER NASREEN DANIEL - PAKISTAN

Vorig jaar ontmoette ik deze zuster in Den Haag 
waar zij haar indrukwekkende verhaal vertelde. 
Zuster Nasreen werkte 18 jaar als Franciscaanse 
zuster in Pakistan. Zij hielp daar vrouwen en kin-
deren die buiten hun schuld en zonder dat ze iets 
misdaan hadden met de dood werden bedreigd 
en gevangen werden gezet in privégevangenis-
sen vanwege een soort ‘eerwraak’. Omdat zij als 
gevolg van haar hulp uiteindelijk zelf ook bedreigd 
werd, moest zuster Nasreen van haar congrega-
tie vluchten waarbij zij via de Verenigde Staten in 
Nederland onder de hoede is gekomen van de 
Broeders Van Maastricht, die Sr. Nasreen ken-
den uit Pakistan, omdat ze haar onder meer zelf 
onderwijs hebben gegeven destijds.

Om haar werk toch vanuit het buitenland gedeel-
telijk te kunnen voortzetten heeft zij het SOIL 
(Social Organisation for Integral Life) project 
opgezet. SOIL probeert opvang en ondersteuning 
aan genoemde groep vrouwen en kinderen te 
geven. Inmiddels heeft het SOILproject grote 
behoefte aan het bouwen van een schooltje in de 
middelgrote stad Sarghoda in Pakistan, waar 
aan vuilnisbeltkinderen les en enige vorm van 
opvang gegeven kan worden. Met hulp van de 
Broeders van Maastricht en een zusterorde uit 
de Verenigde Staten is een stukje land aange-
kocht.  Dankzij een vijftal particuliere Nederlandse 
fondsen, waaronder PEKS, wordt nu het school-

tje op dit stuk land gebouwd en ingericht. Het 
schooltje krijgt een ‘multifunctionele’ bestem-
ming; ’s ochtends is het een reguliere school 
voor 200 kinderen maar ‘s middags worden de 
vuilnisbeltkinderen opgevangen en onderwezen. 

Bij het schooltje worden 3 winkeltjes gebouwd 
waar mensen tegen het betalen van huur hun 
lokale producten kunnen verkopen. Van de huur-
opbrengst en de reguliere school worden de 
activiteiten voor de vuilnisbeltkinderen en ook 
nog opvangactiviteiten voor alleenstaande moe-
ders betaald. Kortom met een eenmalige investe-
ring in een gebouwtje, wordt een langdurig 
effect bereikt en krijgt het leven van deze vuilnis-
beltkinderen meer perspectief.   



STICHTING MAMA MZUNGU - KENIA

Trouwe lezers van onze nieuwsbrief hebben wel-
licht al eerder de naam van deze organisatie 
gehoord. In het verleden heeft de Pater Eusebius 
Kemp Stichting  de organisatie Mama Mzungu 
ondersteund bij het opzetten van een weeshuis/
kinderziekenhuis in Kenia. Dat is reeds lang gele-
den voltooid en dit huis vangt nog steeds de 
ergste noden in deze regio op.

Dit keer heeft men om  ondersteuning  gevraagd 
voor vijftien meisjes bij  het volgen van middel-
baar onderwijs. Goed geschoolde mensen zijn  
nog steeds de pijlers waar een gemeenschap in 
ontwikkeling haar basis op moet bouwen. De 
Pater Eusebius Kemp Stichting werkt daar graag 
aan mee en zij heeft zich gecommitteerd om een 
aantal jaren het schoolgeld voor deze meisjes 
voor haar rekening te nemen.
De berichten uit Kenia zijn zeer positief. Deze 
vijftien meisjes volgen steeds met goede resulta-
ten het middelbaar onderwijs en zijn een  belofte 
voor de toekomst.
We hebben de voorzitter van Mama Mzungu 
gevraagd enig commentaar te geven op de 
recente ontwikkelingen en hij heeft ons het vol-
gende geschreven: “Zeer veel  dank voor jullie 
steun. Ik kom net terug uit Lodwar/Kenia en heb 
daar de door ons aangestuurde projecten beke-
ken. Het is een genoegen te zien hoe de verschil-
lende zaken lopen. Begin januari melden zich 
een groot aantal kandidaten met verzoeken voor 
nieuwe en bestaande studiebeurzen. Het is hart-
verwarmend te zien hoe gemotiveerd die meisjes 
en een aantal jongemannen zijn om een studie te 

volgen. Ze beseffen heel goed dat dit voor hen de 
toegang is naar een beter bestaan.  We selecte-
ren op resultaten en verlangen dat ze in de 
vakanties wat terug doen voor de minder bedeel-
de en minder gelukkige medemensen. Hulp in het 
hospitaal, hulp bij het uitdelen van voedsel aan 
TBC patiënten, onderhoud aan materialen en 
gebouwen of simpelweg voor de hogere klassen 
al wat bijlessen geven aan degenen die wat 
meer moeite hebben met hun studie.
Naast de zuivere educatie doen we ook nog een 
aantal andere grotere projecten. Die zijn ener-
zijds educatie gerelateerd maar ook watervoor-
ziening nemen we mee in ons programma. We 
bouwen slaapzalen voor meisjes opdat scholen 
de meisjes ook intern kunnen huisvesten, we 
verbeteren de sanitaire voorzieningen, bouwen 
douches , we leveren uniformen aan en rijken 
voedsel uit.
Een van de grotere projecten nu is het graven 
van een immense waterdam om in de regenperi-
ode water op te vangen dat beschikbaar komt 
voor mens en ook voor de dieren die van levens-
belang zijn voor de Turkana nomaden.
We doen het werk met plezier en overtuiging en 
zijn er trots op dat we een stichting zijn die uit-
sluitend met onbezoldigde vrijwilligers werkt. 
We danken uw stichting nogmaals voor uw 
genereuze bijdrage. Niemand weet beter dan 
uzelf dat dit  werk alleen maar kan worden ver-
richt door steun van organisaties zoals de uwe.”
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FONDATION BAMBOU À MANGER D’HAÏTI

Al voordat Haïti in het nieuws kwam door de vre-
selijke aardbeving van begin dit jaar had PEKS al 
contact met de cisterciënzer monnik Gerard van 
Wezel die inmiddels zo’n 30 jaar, met tussenpo-
zen, in Haïti werkt. Haïti (betekent overigens 
bergland) werd in 1492 door Colombus ontdekt 
en werd in 1804 de eerste vrije negerrepubliek 
door toedoen van een slavenopstand gericht 
tegen de franse overheersing. Echter tot de dag 
van vandaag komt het land niet uit de neergaan-
de spiraal van geweld, onrecht en armoede. De 
negatieve invloeden van voodoo, de zeer hoge 
werkloosheid (80%), corruptie op elk niveau, en 
de gewelddadige bendes houden het land in een 
greep van angst en onzekerheid. 

Tegen deze achtergrond werkt broeder Gerard 
van Wezel tussen en met de Haitianen (oa 
Renand Saint Fleur, zie foto) aan zijn fondation 
bambou à manger d’Haiti (FBM). 
De stichting bestaat uit een bamboeboerderij, 
een weeshuis (Foyer des amis, voor 45 weeskin-
deren) en een straatmeisjescentrum (centre de 
refuge, voor 12 meisjes). Op de bamboe boerderij 
worden kippen, geiten en varkens gefokt, daar-
naast bamboe verbouwd en bewerkt en direct 
verkocht aan de lokale bevolking zonder tussen-
komst van de vaak corrupte overheid. Eén van de 
nieuwe plannen is om bij het weeshuis een 
school te bouwen, daarnaast vraagt ook de 
(medische) zorg voor de straatmeisjes veel ener-
gie en geld. Met name deze laatste groep is erg 
getekend door geweld en hebben vaak ook nog 
de zorg voor hun kind(eren) veelal voortgekomen 
uit verkrachting(en). Alsof dat alles niet voldoen

de is wordt het land zeer frequent getroffen door 
cyclonen en zoals wij vanuit het zeer recente 
verleden weten aardbevingen. Door de enorme 
corruptie blijken bij internationale inzamelingen 
gemiddeld slechts 30% van de ingezamelde gel-
den bij de daarvoor bedoelde mensen terecht te 
komen, het overgrote merendeel komt bij de 
toplaag van de bevolking en de ambtenaren. Dit 
is ook een van de redenen waarom PEKS zijn 
financiële hulpverlening rechtstreeks ter 
beschikking stelt, zonder tussenkomst van offici-
ele instanties en alleen aan mensen die bij PEKS 
bekend zijn. In 1976 neemt broeder Gerard van 
Wezel de zorg voor straatmeisjes over van een 
neef van hem, aanvankelijk gehuisvest in een 
loods te Port-au-Prince. Daar zijn nu ongeveer 12 
meisjes die er onderdak vinden. Veelal zijn het 
meisjes uit zeer arme families die werken als 
“slaaf” voor mensen die het beter hebben, ze 
worden ook wel restavec (samenvoeging van, 
rester avec, omdat ze inwonen bij de families 
waarvoor ze werken) genoemd. Het idee voor de 
bamboe heeft broeder van Wezel opgedaan in 
1998, als hij een aantal bamboeplantjes mee-
neemt naar Haïti. Bamboe is niet alleen een 
groente maar kan ook gebruikt worden als 
gereedschap, meubilair, als wapen tegen de 
bodemerosie en als ondergrond om huizen op te 
bouwen. Als hij in 2002 een stuk grond koopt in 
Léogâne is de bamboe boerderij geboren, na 
vele jaren van inspanning vormt de boerderij nu 
de spil van de stichting. Zo is de zonne-energie 
installatie op het dak van de boerderij een bron 
van elektriciteit en wordt de tractor door mensen 
in de buurt gebruikt. Uiteindelijk is het de bedoe-
ling om een bamboe werkplaats annex oplei-
dingscentrum in Port-au-Prince te maken zodat 
ook daar de positieve invloeden en mogelijkhe-
den die uitgaan van dit natuurproduct maximaal 
te benutten. Ondanks dit alles is er mede gezien 
de recente ontwikkelingen in Haïti nog veel te 
doen en zal het niet de laatste keer zijn dat PEKS 
broeder van Wezel steunt om zijn prachtige 
stichting in deze moeilijke omgeving verder uit te 
bouwen.
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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

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).


