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GEACHTE DONATEURS

In onze nieuwsbrieven doen wij u verslag van 
de projecten die door PEKS gesteund worden: 
kleinschalige projecten die ten goede komen aan 
kinderen. Als bestuur vinden wij het belangrijk 
om periodiek een gesprek te hebben met een 
contactpersoon van elk project. Zo hebben wij 
vorige maand een middag gesproken met Astrid 
Bodart-Esser, bestuurslid van de Stichting Mama 
Mzungu. In de laatste nieuwsbrief van december 
2012 hebben wij u verslag gedaan over het on-
derwijsproject van de Stichting Mama Mzungu in 
Kenia dat PEKS al jaren ondersteunt. Namens de 
Stichting Mama Mzungu gaat Astrid voor eigen 
rekening regelmatig naar Kenia om daar met de 
locale medewerkster Esther de projecten en de 
vorderingen van de kinderen te bespreken. Zij 
heeft ons bijgepraat aan de hand van haar foto’s. 
Voor ons als bestuur is zo’n ontmoeting motive-
rend en inspirerend omdat je door de foto’s en 
het gesprek je weer eens goed realiseert: samen 
kunnen we kinderen een betere toekomst geven. 
En dat is ook precies wat Pater Kemp en Zuster 
Leuver voor ogen hadden destijds. Op deze pagi-
na staat een foto van Rael, een meisje dat volgend 
jaar haar verpleegstersopleiding afsluit. Zij heeft 
haar opleiding met geld van PEKS kunnen volgen. 
Naast dat zij hier zelf een goede toekomst door 
heeft gekregen, is zij ook een voorbeeld voor de 
jonge kinderen die met hulp van Mama Mzungu 
nu starten met hun opleiding. Ik vertel u dit om-
dat het aangeeft dat in een gesprek met een

contactpersoon van een project andere zaken 
aan de orde komen dan in het schriftelijke con-
tact. Daarom zijn die persoonlijke contacten zo 
belangrijk. Bij veel projecten die PEKS vroeger 
steunde, waren missionarissen of religieuzen 
onze contactpersonen. Via hen kwamen er ook 
weer nieuwe verzoeken om steun binnen. Inmid-
dels zijn er steeds minder missionarissen en reli-
gieuzen actief en merken wij dat we de laatste tijd 
veel aanvragen ontvangen voor grote projecten 
in ontwikkelingslanden. Op die aanvragen gaan 
we niet in, want we zoeken juist naar de kleinere 
projecten waar een maatschappelijk betrokken 
persoon zich voor inzet. Nadat er persoonlijk 
contact is geweest en het project ook verder aan 
onze toekenningscriteria voldoet, wordt besloten 
tot een gift.
Als u als trouwe donateur binnen uw familie- of 
kennissenkring betrokken mensen kent die zich 
inzetten voor een kleinschalig project dat ten 
goede komt aan kinderen in een achterstand-
positie, dan kunt u hen wijzen op de Pater Euse-
bius Kemp Stichting zodat wij met hen in contact 
kunnen treden. Pater Eusebius Kemp en zuster 
Leuver hebben immers met uw hulp het geld bij 
elkaar gebracht en wij steunen bij voorkeur klein-
schalige projecten voor kinderen uit het eigen 
netwerk van PEKS.

Met vriendelijke groet, 
Ignace J.A. Schellekens-Franssen, voorzitter
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BERICHT UIT DE CONGO

De verzelfstandiging van de Congregatie van 
de Zusters van St. Vincentius à Paulo is in volle 
gang. In overleg met Rome is zuster Lieve van 
Wijmeersch aangewezen om de zusters tijdelijk 
bij te staan. Na een rondreis langs diverse posten 
is zij met de zusters tot de conclusie gekomen 
dat de Congregatie te afhankelijk is van donaties. 
Voor de langere termijn wordt dit niet wenselijk 
geacht. Voorts is gebleken dat de zusters wel 
goed zijn opgeleid tot verpleegster en onder-
wijzeres  maar als Congregatie te weinig finan-
cieel economische en administratieve kennis en 
ervaring in huis hebben, zeker voor de moeilijke 
omstandigheden in Congo. Daarom is besloten 
diverse aangevraagde projecten te temporise-
ren en eerst enkele zusters de gelegenheid te 
geven economische en administratieve opleidin-
gen te volgen. Om economische projecten zoals 
een garage, een viskwekerij of een landbouw-
concessie te kunnen leiden is ook management-
ervaring noodzakelijk. De zusters zijn hiervoor 
niet opgeleid. Ook hier zal aan gewerkt worden.
De Pater Eusebius Kemp Stichting steunt hierin 
de zusters van harte, omdat het bovengenoemde 
indirect ook aan de weeskinderen ten goede zal 
komen.

Ondertussen blijven de weeskinderen toestro-
men. In Malole-Oasis zijn 2 baby’s opgenomen.
Gloire Tshinpaga is een jongetje van 9 maanden. 
Zijn moeder was een jong meisje dat onkruid 
wiedde op een sojaveld. Zij overleed 2 maan-
den na de bevalling. Zijn vader is onbekend.
De eigenaresse van het sojaveld heeft nog  
naar familieleden gezocht, maar toen dit niet 

lukte, heeft ze Gloire naar de zusters gebracht. 
Paul Ndumbi is de tweede baby. Hij is geboren op 
13 januari van dit jaar als elfde kind in het gezin.
Zijn moeder is eveneens na de bevalling overle-
den. Er was niemand die voor hem kon zorgen. 
In Mbujimayi zijn 3 nieuwe kinderen gekomen, in 
Katende is een baby opgenomen nadat de moe-
der door bloedverlies bij de bevalling is over-
leden. In Lubunga is een moeder na de bevalling 
weggelopen  met achterlating van haar baby, 
familie kan niet worden gevonden. De zusters 
blijven deze kinderen liefdevol opvangen en verwel-
komen.

Het is nog steeds onrustig in Mashala ten gevolge 
van de burgeroorlog. De zusters vonden het beter 
om de kleine kinderen uit voorzorg en voor hun 
veiligheid te verhuizen naar Katende en Malole.
De oudere kinderen die de naaicursus volgen, 
zijn met enkele zusters in Mashala gebleven.

Intussen gaat de dagelijkse gang van zaken 
gewoon door. De weeskinderen die ervoor in 
aanmerking komen, volgen een opleiding na de 
lagere- en middelbare school. Fréderic Bualua 
bijvoorbeeld studeert medicijnen en rond binnen-
kort zijn stagejaar af.

Bij Lac Mukamba is enige jaren geleden een 
landbouwproject gestart om de economische 
situatie van de zusters te versterken. Zoals reeds 
geschetst, zijn de zusters hiervoor niet opgeleid. 
Echter, met de middelen die hen op dit ogen-
blik ter beschikking staan, proberen zij dit land-
bouwproject zo goed mogelijk te begeleiden. Zij 
hebben helaas het afgelopen jaar met wisse-
lende weersomstandigheden te kampen gehad. 
Ondanks tegenslagen is het hen gelukt diverse 
oogsten van maïs, haricots en soja binnen te 
halen. 

Dankzij u hebben wij de zusters kunnen toezeggen, 
na een onderhoud met zuster Lieve van Wijmeersch, 
dat wij vooralsnog met onze maandelijkse bij-
dragen doorgaan. Wij zijn ervan overtuigd dat wij 
dit met instemming van u en van Pater Eusebius 
Kemp konden doen.



STICHTING DE BONDGENOOT

Het is alweer 2 jaar geleden dat wij u in een 
nieuwsbrief hebben geïnformeerd  omtrent de 
projecten in Indonesië van Stichting De 
Bondgenoot. Deze stichting doet veel in het 
kader van goed opgezet onderwijs. In het ver-
lengde hiervan ligt het project “Opzetten van 
bibliotheken in Indonesië”. Vanaf 2002 zijn, door 
bemiddeling van Stichting De Bondgenoot, bijna 
30 bibliotheken gebouwd en ingericht. De opzet 
van de bibliotheken is een enorm succes; tien-
duizenden jongeren kunnen nu dagelijks hun blik 
naar de wereld vergroten. De leeshonger  onder 
de scholieren en leraren is zeer groot omdat in 
de arme en afgelegen gebieden, behalve de TV, 
geen boeken of andere informatiebronnen ter 
beschikking staan. Vorig jaar heeft De 
Bondgenoot aan de Pater Eusebius Kemp 
Stichting gevraagd een bijdrage te leveren aan 
dit project.

In januari jl. zijn voor 4 bibliotheken t.b.v. 5 
scholen duizenden boeken ingekocht in grote 
boekenzaken te Makassar (Zuid-Sulawesi). 
Bij de inkoop werd De Bondgenoot geassisteerd 
door een jonge enthousiaste medewerkster van 
de eerder opgerichte bibliotheek te Makassar. 
In principe zou zij in de toekomst, onder begelei-
ding van de vertegenwoordiger van De 
Bondgenoot voor Oost-Indonesië, zelfstandig de 
boeken kunnen inkopen. Vanuit Makassar zijn de 
boeken en andere inventaris per truck en boot 
vervoerd naar de diverse scholen in Zuid-
Sulawesi, Flores, Lembata en Sumba.

In februari volgde de training van de bibliotheek-
medewerksters uit Bajawa, Lembata en Sumba. 
Dit vond plaats te Boawae op Midden Flores in 
de pas geopende bibliotheek van deze school. 
De training werd verzorgd door de vertegen-
woordiger van De Bondgenoot voor Oost-
Indonesië, een medewerkster van een reeds 
functionerende bibliotheek en De Bondgenoot. 
In de toekomst kunnen de vertegenwoordiger en 
de medewerkster zelfstandig de trainingen ver-
zorgen.

De bouw van de bibliotheek voor de basisschool 
in Rantepao (Zuid-Sulawesi) was nog niet gereed. 
Wel zijn de boeken en inventaris aangeschaft en 
reeds verzonden naar Rantepao. Samen met een 
medewerkster van de eerder opgerichte biblio-
theek te Makale zal de vertegenwoordiger voor 
Oost-Indonesië in de loop van dit jaar belange-
loos de training van de medewerkers verzorgen.

Eind vorig jaar zijn onder leiding van De 
Bondgenoot tezamen met ervaren en opgeleide 
mensen van de school te Klaten duizenden 
boeken ingekocht in diverse grote boekenzaken 
te Yogjakarta voor 4 scholen op Midden Java. 
Van iedere school was hierbij 1 vertegenwoordiger 
aanwezig. Daarna werd een training gedurende 
4 dagen verzorgd op een reeds eerder opge-
richte bibliotheek in een school te Klaten. De 
vertegenwoordiger voor Midden Java van De 
Bondgenoot kan de projecten in belangrijke 
mate voorbereiden en de gang van zaken 
plannen en organiseren. Hierdoor kunnen meer 
bibliotheken worden opgezet. Van belang blijft 
dat De Bondgenoot blijft toezien welke scholen 
in aanmerking komen voor een bibliotheek om er 
zeker van te zijn dat de schoolleiding of 
scholenstichting gemotiveerd is de bibliotheek 
blijvend te behartigen.

De Pater Eusebius Kemp Stichting heeft graag 
haar bijdrage geleverd aan bovengenoemd 
project.
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STICHTING HIMALAYAN CARE HANDS

Nepal is bekend vanwege haar natuurschoon en 
de hoge Himalaya’s. Tegelijk is Nepal een van de 
armste landen met een schrijnend gebrek aan 
gezondheidszorg en onderwijs in de landelijke 
gebieden. In het dorp Mainapokhari in het noord-
oostelijk deel van Nepal dat op een hoogte ligt van 
2.000 meter wonen 60.000 mensen. Hier is de Ne-
derlandse stichting Himalayan Care Hands actief 
met plannen voor de bouw van een kraamkliniek. 

In vergelijking met andere landelijke gebieden in 
Nepal is Mainapokhari nóg minder ontwikkeld. 
Vrouwen in deze regio trouwen gemiddeld geno-
men al op 16-jarige leeftijd. Vaak zijn meisjes zelfs 
niet ouder dan 13 jaar. Ongeveer 25% van deze 
vrouwen bevalt van haar eerste kind nog voordat 
ze 18 jaar oud is. Vrouwen worden verwacht het 
ongemak of de pijn van een zwangerschap te dra-
gen en kinderen te baren zonder aandacht te ge-
ven aan zichzelf. Meer dan 90% van de geboorten 
vindt thuis plaats. In 80% van de gevallen gebeurt 
dit zonder enige ondersteuning van vroedvrou-
wen of verloskundigen. Per jaar zijn er ongeveer 
700 geboortes in het projectgebied. Volgens Ne-
palese onderzoeksgegevens overlijdt tussen de 
4,8% en 6,1% van de kinderen onder de vijf jaar 
door het ontbreken van medische begeleiding, 
schoon drinkwater en algemene kennis op het 
gebied van onder meer evenwichtige voeding. 
De moedersterfte wordt geschat op minimaal 1 
op de 31 vrouwen. De onwetendheid met betrek-
king tot zwangerschap en mogelijke complicaties 
is heel groot. Om de sterftecijfers van moeders en 
jonge kinderen in het Dolakha district drastisch te 
verminderen, heeft de lokale gemeenschap met 
ondersteuning van Nepalese deskundigen het 
plan opgevat om een kraamkliniek te realiseren. 

De Nederlandse stichting Himalayan Care 
Hands (HCH) is verschillende keren ter plaatse 
geweest. Om de exploitatie te garanderen heb-
ben de 60.000 inwoners van drie naast elkaar 
gelegen dorpen in Dolakha samen een klein 
fonds opgericht: "The Three Valleys Mother and 
Child Care Partnerschip". Hieruit kan de exploi-
tatie van de nieuw te bouwen kraamkliniek gro-
tendeels worden bekostigd. Ook de Nepalese 

overheid draagt bij aan de exploitatie door 
het meebetalen van medewerkers. De kliniek 
krijgt onder meer vier patiëntenkamers met in elk 
vijf bedden; twee verloskamers; een receptie en 
wachtkamer; een apotheek; een laboratorium en 

vier toiletten. Vanuit de hoofdstad Kathmandu is 
een arts bereid gevonden naar Mainapokhari af 
te reizen en in de kliniek te werken. Verder zul-
len lokaal vrouwen betrokken worden om tot 
assistent verloskundige opgeleid te worden. De 
kraamkliniek heeft als doel om het sterftecijfer 
van moeders en jonge kinderen te verminderen 
door medische begeleiding. Daarnaast zal de 
kliniek gebruikt worden voor preventieve voorlich-
tingscampagnes over zwangerschap en beval-
ling, (sanitaire) hygiëne, algemene gezondheid, 
de noodzaak van schoon drinkwater, evenwich-
tige voeding en inentingen. Met speciale voor-
lichtingsprogramma's opgezet voor prenatale 
zorg; interventie bij en behandeling van zwan-
gerschapscomplicaties; en begeleiding voor, tij-
dens en na de bevalling wordt een gedragsver-
andering gestimuleerd die nodig is om veel van 
de geconstateerde problemen op te lossen. Het 
betrekken van lokale voorlichters is van groot be-
lang in dit veranderingstraject. Deze zullen wer-
ken op vrijwillige basis. Door onze donatie kan de 
bouw van de kliniek in 2013 verwezenlijkt worden.
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STICHTING GUACAMAYA

PEKS is steeds op zoek naar nieuwe projecten 
om hulpbehoevende kinderen te helpen. Het 
is niet altijd even gemakkelijk om betrouwbare 
organisaties te selecteren aan wie wij een donatie 
willen doen. Recent deed de Stichting Guacamaya 
een aanvraag. Al snel werd de interesse van het 
bestuur van PEKS geprikkeld. Guacamaya is een 
stichting die al lange tijd actief is in Guatemala 
en daar hele mooie resultaten weet te bereiken.
De Stichting richt zich op de hulp aan Maya 
kinderen. Guacamaya stelt zich tot doel om 
deze kinderen te voorzien van goed onder-
wijs in combinatie met het bevorderen van 
een duurzaam en productief landgebruik.
De Stichting is actief in El Corozal en omgeving. 
Aldaar ondersteunt de stichting een educatief 
centrum dat onder meer de focus heeft gezet op 
herbebossing. De omgeving van El Corozal heeft in 
het verleden veel te lijden gehad van ontbossing. 
Voorheen was het kappen en verbranden van bos 
een gemakkelijke manier om nieuwe en vrucht-
bare landbouwgrond te creëren. Die ontbossing 
is zo ver doorgeschoten dat rondom El Corozal 
nu vrijwel geen bos meer is. Daardoor missen 
mensen belangrijke producten als brand- en tim-
merhout, palmbladeren en andere bosproducten.
De Stichting geeft kinderen lesprogramma’s 
om herbebossing te bevorderen. In 2012 is een 
eerste lesprogramma in praktijk gebracht. Dat 
programma is een groot succes gebleken.

Het programma houdt in dat kinderen worden 
opgeleid om een eigen bos te planten. Na de 
opleiding krijgen de kinderen 50 boompjes en 
2 bamboeplanten. Die planten zij vervolgens 
op de eigen grond van hun familie. De ver-
schillende boompjes hebben ieder hun eigen 
gebruiksmogelijkheden. Er zijn bomen voor 
brandhout, bomen voor timmerhout en weer 
andere voor vruchten en palmbladeren. Die 
laatsten worden gebruikt als dakbedekking.
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STICHTING HIMALAYAN CARE HANDS

Papayabomen dragen al binnen een jaar 
vruchten. Brandhout kan na 2 tot 3 jaren worden 
geoogst terwijl palmbladeren en bamboe na 4 
tot 5 jaren oogstrijp zijn. Timmerhout duurt wat 
langer: 6 tot 8 jaren. De kinderen produceren 
dus een behoorlijke variëteit aan houtproducten.
Bamboe is een zeer veelzijdig product. Op een 
relatief klein oppervlak kan worden geteeld met 
een grote opbrengst. Van bamboe kunnen vele 
verschillende producten worden gemaakt, zoals 
meubels, kippenhokken en voerbakken voor de 
dieren. Vanzelfsprekend krijgen de kinderen een 
opleiding in het maken van spullen van bamboe.

Voor 2013 heeft de stichting het plan om de werk-
plaats te vergroten. In de werkplaats worden 
cursussen gegeven in het verwerken van 
bamboe. Door de werkplaats te vergroten kun-
nen meer leerlingen tegelijk een cursus volgen 
en kan bovendien meer zowel onverwerkte als 
verwerkte bamboe worden opgeslagen. Voor 
dit alles zijn natuurlijk ook meer gereed-
schap en werkbanken nodig. PEKS heeft 
besloten om de uitbreiding van de werkplaats te 
financieren met een donatie. Daarmee levert 
PEKS een mooie bijdrage aan de ontwikkeling van 
deze Maya kinderen en steunt zij het bestrijden van 
de armoede waarin deze kinderen momenteel 
leven. PEKS is dankbaar dat Stichting 
Guacamaya haar deze kans biedt en hoopt dat 
deze stichting haar goede werk daarmee nog 
lange tijd kan continueren.



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
Plv. 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
Gironr: 382256 te adresseren aan Postbus 195, 5680 AD  Best (uitsluitend giften).


