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NA 25 JAAR

Geachte donateurs,

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Dat geldt ook voor de voorzitter van het bestuur 
van de Pater Eusebius Kemp Stichting. In 1984 ben ik toegetreden tot het bestuur en na een periode 
als secretaris heb ik als voorzitter aan het goede werk van de PEKS mogen meehelpen. 
In 2009 is dat 25 jaar. In die periode is er veel gebeurd. Het overlijden van Pater Kemp en later Zuster 
Leuver, zijn rechterhand. De contacten met de zusters in Sint Denijs-Westrem (bij Gent in België) en 
de opbouw van Lusambo. Vervolgens de verzelfstandiging van de Congolese tak van die congregatie 
en de contacten met zuster Annie Mputu, de moeder overste in de Kasai. De oorlog in Congo en nu 
de wederopbouw, die in volle gang is ondanks de moeilijke omstandigheden. U leest er elders in 
deze brief veel meer over.

Ook de vele kleinere projecten in Azië, Afrika en Zuid- en Midden Amerika. Steeds weer projecten, 
waarvan de leiders bekend zijn bij het bestuur en waarbij het zeker is, dat er niets aan een strijkstok 
blijft hangen. Dat alles was alleen mogelijk door de onbaatzuchtige en ruimhartige steun van u, de 
donateurs en van mijn collegae bestuursleden en de vrijwilligers, die zich onbezoldigd voor het 
goede werk hebben ingezet en dat nog steeds doen.

Ik dank u allen daarvoor hartgrondig en verzeker u dat, ook al lijkt het soms een druppel op de 
gloeiende plaat, uw betrokkenheid toch een zonnetje doet schijnen, bij de kinderen, die het hard 
nodig hadden en hebben. De wereld is er een beetje beter van geworden.
Met groot vertrouwen draag ik dan ook nu het voorzitterschap van het bestuur over aan mevrouw 
Betsy Veenman. Zij is sinds 2003 bestuurslid en zeer betrokken bij het werk van de stichting. 
Ik wens haar dat zij ook in de komende jaren op u allen kan rekenen, voor het welzijn van 
de kinderen in nood.

Namens het bestuur wens ik u een gezegend kerstfeest en een voorspoedig 2010.

P.P. van Besouw
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BEZOEK AAN CONGO 2009

In de maanden juni en juli hebben twee van de 
vertegenwoordigers van onze Stichting, de heren 
Hans Bode en Wil Maas,  Congo bezocht om met 
de zusters te overleggen over de huidige stand 
van zaken van alle tot nu toe door onze Stichting 
gefinancierde projecten. Ook hadden zij als taak-
stelling meegekregen om met de zusters te over-
leggen over toekomstige projecten. Hieronder 

volgen hun beknopte reisimpressies. Wij zijn 
door de Pater Eusebius Kemp Stichting gevraagd 
de zusters van St. Vincent de Paul in de 
Democratische Republiek Congo te bezoeken. 
Met deze, van de Belgische congregatie verzelf-
standigde zusters, heeft PEKS al dertig jaar een 
ontwikkelingsrelatie. Deze groep van zusters is 
zelfstandig geworden van de Belgische zusteror-
ganisatie en erkend door het Vaticaan. Zij heb-
ben een eigen statuut met een gekozen overste, 
die nu al meer dan twaalf jaar leiding geeft aan 
de Congolese tak. De groep bestaat uit 60 zusters 
en ze verzorgen in totaal ongeveer 250 kinderen. 
Ze leven volgens vijf deugden te weten: Eenvoud, 
Nederigheid, Zachtheid, Versterving en Aposto-
lische ijver. Zij ontvangen geen steun van de 
Congolese overheid. Ouders en patiënten beta-
len mee aan de exploitatie van scholen en zie-
kenhuizen. Hulporganisaties springen soms bij 
en de zusters werken nauw samen met andere 
religieuze organisaties, zoals de Paters van 
Scheut. De zusters vangen weeskinderen op, 
(her)bouwen en exploiteren scholen en zieken-
huizen en verzorgen de allerarmsten. Hier is 
sprake van een groot succes. Duizenden leerlin-

gen stromen toe, om voor het eerst van hun leven 
onderwijs te krijgen en zo te kunnen werken aan 
een gezonde toekomst. De ideeën en voorstellen 
van de zusters worden met het bestuur bespro-
ken en wanneer deze passen binnen de doelstel-
lingen van de PEKS, gefinancieerd. 

MALOLE

Onze reis vanuit Brussel verliep zonder proble-
men. Na een korte tussenlanding in Luanda, 
Angola, zijn we geland in Kinshasa, waar zuster 
Annie Mputu ons verwelkomde. Twee dagen 
later zijn we doorgereisd naar Kananga. Na aan-
komst in Kananga vanuit Kinshasa, was Malole 
eigenlijk onze thuisbasis. Op het vliegveld stond 
een delegatie van de kinderen ons al op te wach-
ten met zelf geplukte bloemen en een welkomst-

lied. Ook twee zusters, waaronder zuster Astrid, 
die wij nog heel goed kennen van ons laatste 
bezoek in 2005 en die ons ook op onze binnen-
landse reizen zou vergezellen, was er bij. 
Aangezien we al erg goede bekenden van de 
immigratiedienst waren, hoefden we alleen maar 
lekker in het zonnetje te wachten, totdat alle for-
maliteiten waren afgehandeld en onze bagage in 
de auto stond. Vanuit Malole zijn we dan ook 
vertrokken voor onze “Grande Tour” door de 
Kasaï. In Malole is het waterreservoir, een zoge-
naamde citerne, op een hoogte geplaatst van 6 
meter volgens de afspraak, waardoor er nu stro-
mend water was op alle tappunten, de douches 
en de toiletten. Tevens heeft men hier ook een 
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kinderopvang annex quarantaine voor eventueel 
besmettelijke ziekten gebouwd en is de buiten-
muur, die eerder om was gevallen, nu weer 
opgebouwd en deze maal voorzien van een 
degelijke fundering. Er zijn zelfs tuintjes aange-
legd en de gebouwen zijn opnieuw geschilderd 
in de standaard blauwe kleur, die verder doorge-
voerd zal worden bij alle huizen van de zusters 
van SVP. Het geheel zag er bijzonder fraai uit. De 
kinderen zijn gezond en zien er prima uit en zijn 
netjes gekleed. Al met al een hele vooruitgang

 

ten opzichte van onze eerdere bezoeken. In 
Malole hebben wij ook de aartsbisschop van de 
Kasaï, Monseigneur Madila bezocht. Tevens 
hadden wij nu in een zeer ongedwongen gesprek 
de gelegenheid om hem uit te leggen wat de 
doelstellingen van onze organisatie zijn en dat er 
vanuit Nederland een strenge controle is op de 
besteding van de giften, door zowel de belasting-
dienst in verband met aftrek op de inkomstenbe-
lasting, als wel door onze donateurs. Ook was hij 
zeer geïnteresseerd in de bezoeken, die we 
gepland hadden en verzocht ons om een beknopt 
schriftelijk verslag van onze ervaringen. 

KATENDE

Aangezien Katende was uitgeroepen tot onze 
uitvalsbasis tijdens onze bezoeken aan de diver-
se communauteiten, zijn we hier geregeld terug-
gekeerd. Het doorreizen van de ene plaats naar 
de andere is niet mogelijk, aangezien er geen 
goede verbindingen over de weg zijn en we 
steeds na een bezoek weer terug moesten rijden 

en via een andere weg richting onze volgende 
bestemming moesten reizen. Erg omslachtig en 
tijdrovend, maar zo zit het wegennet daar nou 
eenmaal in elkaar. In Katende heeft men de 
pomp inmiddels weer in bedrijf en ook de toevoe-
ren naar de citernes van het ziekenhuis en het 
bejaardenverblijf zijn geïnstalleerd. Ook hier 
stonden de kinderen ons op te wachten met 
bloemen, welkomstliedjes en korte sketches. We 
hebben daar ook de schooltuintjes gezien, die 
helemaal zelfstandig door de kinderen in stand 
worden gehouden. De novices krijgen nu hun 
water uit een grotere citerne en van hier uit 
wordt het verpompt naar het noviciaat, aange-
zien het traject daar heen nogal lang is en er 
anders te veel leidingweerstand optreedt. De 
varkensstallen staan er prima bij en er zijn nu 
zoveel varkens, dat men toch aan verkoop gaat 
denken. Ook heeft men samen met de paters een 
aantal koeien in de wei. De kerk is volledig opge-
knapt en wordt weer gebruikt. Ook dit was voor-
heen een bouwval. De gecombineerde mais- en 
maniocmolen is ook geïnstalleerd, waardoor in 
feite alle lopende projecten in Katende als afge-
sloten kunnen worden beschouwd. Ook hebben 
we in Katende de paters van Scheut bezocht en 
als dank kregen we een levende kip en een 
konijn mee. Dit is een Congolees gebruik om ken-

baar te maken, hoe zeer men het bezoek op prijs 
heeft gesteld. Op zich is dit best een een grote 
gift, aangezien een kip toch voedsel is en men 
eigenlijk dagelijks moet vechten om aan eten te 
komen. Voor de novices wordt gewerkt aan een 
nieuw te bouwen onderkomen. Het oude verblijf 
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is een bouwval en staat op het punt van instor-
ten. Nieuwe projecten staan vermeld op de pro-
jectenlijst met speciale aandacht voor de situatie 
in de ziekenhuizen, die erg slecht is, zoals op alle 
door ons bezochte locaties. 

MASHALA 

Ook hier is de wateraansluiting vanuit de bron 
inmiddels aangelegd en er komt ook water uit. 
Het geheel moet nog wel afgewerkt worden met 
een aansluiting naar het huis en naar de op 6 
meter hoogte bestaande citerne. Men heeft toe-
gezegd om dit karwei binnen 14 dagen af te zul-
len ronden en men heeft ook woord gehouden, 
want na onze terugkeer in Nederland kregen we 
bericht, dat alle nog te verrichten kleine werk-
zaamheden waren voltooid. Vaak zijn wij wat 
kritischer dan de bewoners, want we willen toch 
graag alles zo rendabel mogelijk hebben en 
geheel naar wens van de uiteindelijke gebrui-
kers. Ook dit project kunnen we van onze lijst 
schrappen. Zoals praktisch overal, maakt het 
ziekenhuis en de opvang van patiënten een 
desolate indruk. De “Medecins du Monde”, een 

Belgische organisatie, is hier even bezig geweest, 
maar hun inbreng ging niet veel verder dan wat 
schilderwerk. De situatie is gewoon erg onhygi-
enisch en qua inrichting en instrumentatie mid-
deleeuws te noemen. Het lyceum Baya Waya 
moet qua gebouw en inrichting nodig opgeknapt 
worden en zo ook de lagere school Buela. Het 
meubilair is in een zeer slechte toestand, de 

muren zijn gescheurd, zoals bijna overal, en de 
daken lekken en vertonen grote gaten, waardoor 
de regen vrij toegang heeft. De “phonie” is er 
niet, zodat communicatie met de buitenwereld 
niet mogelijk is en men voor speciale medische 
zorg kilometers en vaak halve dagen moet rei-
zen. Spoedgevallen kan men zich daar dus eigen-
lijk niet permitteren. Waar bij ons een ambulance 
binnen 10 à 15 minuten aanwezig moet zijn, duurt 
het daar vaak dagen. Zo er al ambulances zijn, 
want het meest gaat dit per auto of zelfs vaak per 
fiets!

MUETSHI

Ook Muetshi ligt afgelegen en is qua communi-
catie totaal onbereikbaar, wat in noodgevallen 
veel zorgen baart. Ook hier moet een “phonie” 
aangeschaft en geïnstalleerd worden. Nu moe-
ten medicijnen gehaald worden door een auto of 
fietskoerier in Katende of Kananga. Zelfs zuster 
Astrid moet, als econome, voor haar kwartaalre-
portage vertrekken naar Muetshi (en ook 
Mashala) omdat er momenteel geen andere 
manier mogelijk is om de noodzakelijke financi-
ele verslaglegging in haar bezit te krijgen. In 
Muetshi van de lokale arts een lijstje meegekre-
gen met zijn behoeftes voor het ziekenhuisje. 
Ook in Muetshi moet nodig iets gedaan worden 
aan onderwijs en men heeft dan ook dringend 
behoefte aan een lagere school (Nkemba) met 4 
klassen. De aanleg van de watervoorziening was 
nog volop in gang, maar men dacht daar nog een 
paar dagen voor nodig te hebben. Ook dit project 
kunnen we als afgesloten beschouwen. Mais- en 
maniocmolen functioneerde naar behoren.



LUBUNGA

In Lubunga stond kleine Hans ons al op te wach-
ten, samen met zijn vriendje kleine Sylvestre. De 
door ons meegebrachte ballonnen vielen ook 
hier weer erg in de smaak. De oversteek over de 
rivier de Lubi was op zich al een hele sensatie.
 

Men heeft een nieuw gebouwde lagere school in 
februari 2009 in gebruik genomen. Deze school is 
er voorlopig alleen voor de meisjes. Ongeveer 
350 leerlingen krijgen hier dagelijks les. Het ziet 
er fantastisch uit met nieuwe inventaris, nieuwe 
toiletten en een bureau voor de directrice 
(Pauline). Hier nog de ceremonie bijgewoond 
van de uitreiking van de rapporten dat een heel 
evenement was, waarbij de discipline opvallend 
was te noemen. Trotse ouders en even trotse 

leerlingen. Het bloc opératoire was geheel nieuw 
gebouwd, licht en voorzien van redelijke instru-

mentatie, voor zo ver wij dit kunnen beoordelen. 
Men heeft nog wel behoefte aan 2 stuks opera-
tietafels en wat de scholen betreft aan een ver-
dere uitbreiding met scholen voor voortgezet 
onderwijs en scholen voor de jongens. Maar ook 
hier geldt, zoals overal, dat men al deze projec-
ten goed overdenkt alvorens ze uit te voeren en 
dan nog stukje bij beetje. “Petit à petit”. Ook hier 
bestaat de behoefte aan de bouw van een orphe-
linat, een opvang van weeskinderen. De weinige 
kinderen zijn nu ondergebracht bij de zusters, 
maar men hoopt verder uit te breiden en men 
verwacht ook veel toestroom vanuit Mbuyi-maji, 
dat momenteel qua weeskinderen overbevolkt is. 
In 2005 was dit nog geheel anders. De water-
voorziening vanuit de bron is praktisch gereed, 
zodat we dit project ook kunnen afstrepen. Wel 
bestaat er grote behoefte om 2 stuks aanwezige 
boten, gebouwd in 1944 door de Amerikanen, te 
gaan verbouwen en te gebruiken als transport-
middel over de rivier de Lubi van Lubunga naar 

Lusambo, Mbuyi-maji of zelfs naar Kinshasa. De 
route per auto naar Lusambo duurt minstens 12 
uur, aangezien er geen directe verbinding is en 
alles gaat via Dimbelenge, het wegenknooppunt 
net boven Katende en dan langs de westkant van 
de Kasaï weer terug naar Lusambo, waar men 
ook nog eens de rivier over moet steken. 
Bovendien zouden deze boten gezien kunnen 
worden als een economisch project, waaruit 
inkomsten zijn te verkrijgen door diensten voor 
derden te verrichten. 
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LUSAMBO

Lusambo is een heel mooie locatie, gelegen in 
een gebied grenzend aan de rivier de Sankuru, 
waar kleine beekjes stromen en de palmen staan 
te wuiven. Ik denk, dat wij de eersten uit 
Nederland waren, die Lusambo hebben bezocht, 
sinds het is verhuisd naar de andere oever van 
de rivier de Sankuru. Ongeveer 180 km vanaf 
Kananga, maar in het droge seizoen toch mini-
maal 2 dagen met de auto. In het regenseizoen 
de dubbele tijd. Het hoofdgebouw is met de 
financiële steun van PEKS al aardig opgeknapt. 

Men is nu bezig met de scholen, waar in totaal 
2000 leerlingen onderwijs krijgen. De zusters 
besturen dit, bijgestaan door externe leerkrach-
ten. Het dak van de scholen lag er grotendeels 
af, de muren moeten gedeeltelijk opnieuw opge-
trokken worden, op de wanden moeten de scheu-
ren worden gedicht en alles opnieuw gepleis-
terd. Een gigantische klus voor Sylvestre en zijn 
mannen, bijgestaan door lokale krachten. Toch 
moet het allemaal klaar zijn voordat de scholen 
weer beginnen. Al het materiaal moet uit Kananga 
komen. Lokaal is er niets te krijgen. Eens te meer 
komt nu het gebrek aan goed transport aan het 
licht. Zo bestond er vroeger een slagzin, die 
luidde: “Zonder transport staat alles stil”. Toch is 
dit niet zo maar kretologie, maar is zeker hier in 
Congo met recht op zijn plaats. Het is ondoenlijk 
om met een pick-up truckje al dit materiaal ter 
plaatse te brengen. Dit vergt te veel ritten en kost 
dus qua brandstof veel te veel. Een vrachtauto is 
wat men wenst en die wens is logisch. Er valt 

anders niet veel te bouwen aan scholen en zie-
kenhuizen. Ook dit zijn voorzieningen – scholen 
– voor kinderen. Men heeft nu helemaal niets.
Geen auto, geen boot: Niets! Het opknappen van 
de scholen is belangrijk, een soort reddingboot 
inclusief reddingmiddelen in geval men Lusambo 
moet verlaten. Over de weg is geen optie, aange-
zien er heel simpel gesproken geen weg is en 
men vreest nog steeds de terugkeer van de 
rebellen. Ook heeft men plannen om het voorma-
lige “oude” Lusambo – Mukuasa – gedeeltelijk 
weer op te gaan bouwen. PEKS heeft in het verre 
verleden veel geld gestoken in Lusambo en 
vooral in het oude gedeelte Mukuasa aan de 
andere zijde van de rivier en in 2005/2006 nog-
maals een flink bedrag gedoneerd voor de reno-
vatie van het nieuwe gedeelte en voornamelijk in 
de scholen en het internaat, evenals in het her-
stel van de watervoorziening die nu weer hele-
maal in bedrijf is. Ook het verblijf van de bejaar-
den en allerarmsten verdient een plaats op de 
prioriteitenlijst. Hier, maar ook in Katende heb-
ben we een bejaardenhuis bezocht. Hier tref je 
niet alleen bejaarden aan in de armste leefom-
standigheden, maar ook invaliden, blinden en 
kinderen. Voor iedereen geldt eigenlijk: In de 
steek gelaten, geen geld, geen familie om hen te 
verzorgen. Dikwijls ook zijn ze uit de stad ver-
jaagd omdat ze bedelen of door de duivel zijn 
bezeten. Ons bezoek aan het bejaardenhuis ver-
liep als volgt: Het is een vierkant ommuurd blok 
met 50 à 60 kamertjes. Medische ruimte en apo-
theek zijn helemaal leeg. De inboedel is meege-
nomen door de rebellen. Geld voor medische 
zorg is er niet. Een bejaarde zwerver en een 
bejaarde zwerfster hebben elkaar inmiddels 
gevonden en zijn getrouwd. Ze hebben een 
tweepersoons geheel verzakte matras versierd. 
Ze zijn kennelijk gelukkig. In de hoek staat nog 
een radio zonder batterijen en een paar panne-
tjes. Dat is alles. Een man komt op zijn knieën 
“aangelopen”. Een rolstoel kennen ze niet. Een 
rollator, zoals wij die hier bij massa’s weggooien 
zou hem weer gedeeltelijk mobiel maken. Een 
aantal huisjes staat leeg. Op de vlucht voor de 
oorlogen hebben de zusters de jongeren meege-
nomen op een helse voettocht door de oerwou-
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den. De ouderen, blinden en invaliden bleven 
achter. De meeste hebben de oorlogen en de 
rebellen niet overleefd. De leegstand is hiermee 
verklaard. Er is nog erg veel te doen in Lusambo. 
En dus erg veel te investeren! Niet alleen in geld, 
maar ook in aandacht en goederen.

KINSHASA 

Ons bezoek aan Kinshasa was een week eerder 
dan aanvankelijk gepland. Dit op verzoek van 
Soeur Annie, die ons daar het één en ander wilde 
laten zien. In Kinshasa hebben we de prokuur 
CICM (Scheut) bezocht en nogmaals aangestipt 
hoe belangrijk het is, een goed intern bank-
systeem te hebben. 

Wij hebben daar tezamen met de zusters Annie 
en Astrid en een aantal landbouwdeskundigen 
ook het terrein op de Mont-Nghafula bezocht 
van 40 hectare bestemd voor landbouw en oplei-
ding aan jongeren op land- en tuinbouw gebied. 

TRANSPORT en GARAGE

De diverse vestigingen liggen gemiddeld onge-
veer 100 kilometer uit elkaar. Op een goede weg 
haal je een gemiddelde snelheid van 15 kilometer 
per uur. In de regentijd zijn deze “wegen” prak-
tisch onbegaanbaar en doet men met gemak drie 
dagen over een afstand van 80 kilometer. 
Vrachtauto’s proberen soms zwaar transport te 
doen, maar omdat ze vaak overbelast zijn, gaan 
ze overhellen, vallen om of de aandrijfassen bre-
ken af. Ze blokkeren vaak wekenlang de weg. 
Ook zijn de wegen vaak versperd door omgeval-

len bomen, die tegen een vergoeding door de 
passanten, dan weer worden weggehaald. Een 
dergelijke vrachtauto moet in de meeste geval-
len gehuurd worden, wat erg veel geld kost, 
waarbij de huurder dan ook nog eens verant-
woordelijk is voor de reparatiekosten onderweg 
en voor de meerkosten, doordat de huurtermijn 
wordt overschreden. Het overige vervoer wordt 
lopend gedaan, de last op het hoofd of in bepaal-
de gevallen met een zwaar bepakte fiets of in het 
gunstigste geval met zware Landcruisers op ver-
hoogde wielen. De garage in Kananga staat al 
vele jaren op de agenda. In een grote stad als 
Kananga zijn twee garages, waarvan één geheel 
is ingericht voor onderhoud aan de auto’s van de 
militairen en een andere garage is er voor de 
MONUC, de VN in Congo. Alle anderen zijn aan-
gewezen op kleine werkplaatsen, die slecht zijn 
ingericht met vaak ongeschoold personeel. PEKS 
gaat daarom in op de dringende wens van de 
zusters voor een garage voor het eigen onder-
houd, het onderhoud van auto’s van betalende 
klanten, maar bovenal als opleidingscentrum 
voor jongens of meisjes, die een technisch 
beroep willen uitoefenen. Midden 2010 hopen we 
dit in Kananga te gaan realiseren. De gereed-
schappen worden deels in Nederland en deels in 
Congo aangeschaft na goed overleg met de zus-
ters en de aannemer van de garage en werk-
plaats.

ONZE CONCLUSIES

Er is sinds 2005 weer erg veel bereikt en de voor-
uitgang is goed merkbaar. Verheugend is ook, 
dat alle door PEKS geïnitieerde projecten, zoals 
waterputten, waterbronnen, watervoorzieningen 
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naar de huizen, maniocmolens, aggregaten en 
renovaties van huizen en scholen voor praktisch 
de volle 100% is gerealiseerd en alle projecten 
binnen de begroting en binnen de goedkeuring 
door het Algemeen Bestuur zijn gebleven. Veel 
organisaties zullen terecht jaloers zijn op deze 
resultaten, aangezien velen al tevreden zijn met 
een slagingspercentage van 40 procent. Wij heb-
ben onze doelen echter een stuk hoger gelegd 
en gaan uit van het maximaal haalbare. Er speelt 
ook voor belangrijke mate mee, dat we niet 
alleen zorgen voor de aanschaf van installaties, 
maar ook zorg dragen voor het in stand houden 
hiervan door zorg te dragen voor het periodieke 
onderhoud en hier ook middelen en financiën 
voor beschikbaar stellen. Vaak zie je in Congo 
installaties, die in onbruik zijn geraakt, omdat de 
middelen er niet zijn om ze in stand te houden. 
Met een gemiddeld inkomen per gezin van 30 
dollar per maand, kan je nu eenmaal niet al te 
veel. De zusters hebben erg veel initiatieven ont-
plooid voor zelfvoorzieningsprojecten, zoals 
scholen, ziekenhuizen, veestallen, agricultuur en 
men heeft verdere plannen tot ontwikkeling van 
landbouwgebieden, het realiseren van de garage 
en werkplaats, het opzetten van een reguliere 
bootverbinding tussen Lusambo en Lubunga met 
mogelijkheden tot transport over water voor der-
den tot zelfs naar Mbuyi-maji en Kinshasa. Zoals 
al eerder vermeld valt of staat alles met een goed 
transport, ook over land om wintervoorraden bin-
nen te halen en bouwmaterialen aan te voeren. 
Een goede en betrouwbare vrachtauto is hier-
voor onmisbaar. Willen we scholen? Dan moeten 
er gebouwd worden met materialen, die vanuit 
Kananga aangevoerd moeten worden. Een goede 
en betrouwbare vrachtauto staat dan ook heel 
hoog op de wensenlijst van de zusters. Er is veel 
te doen! Maar we zijn dan ook weer met volle 
energie begonnen! De verzorging van de kinde-
ren is gewoon geweldig. Ze zien er gezond en 
doorvoed uit en krijgen bijna overal onderwijs. 
Zoals ook bij ons, zie je overal reclameborden, 
die erop attenderen, dat kinderen toch wel de 
toekomst van Congo zijn. Ook de door onze Pater 
Eusebius Kemp Stichting ondersteunde micro-
kredieten functioneren heel goed. Dit project 
wordt helemaal verzorgd door de Stichting 
Kankala met Miya Dammans en Martine Monga, 

die aan een heel groot aantal daklozen kredieten 
verstrekt in de vorm van middelen, waarmee 
men handel drijft, koekjes bakt en dit alles te 
gelde maakt. Op vrijdagmorgen worden alle 
individuele gevallen besproken en krijgen zij 
direct advies. Men is zeer inventief. Een voor-
beeld: Een invalide gaat met zijn rolstoel 10 kilo-
meter verderop buiten de stad zijn waren verko-
pen, omdat de prijzen daar namelijk hoger zijn. Er 
wordt dus geen geld gegeven, aangezien de 
ervaring heeft geleerd, dat dit niet werkt en men 
eenmalig geld ontvangt en daarna niet meer op 
komt dagen. De meeropbrengst wordt door 
Kankala gespaard en zodra er voldoende geld is, 
wordt dit aan de betrokkenen uitgekeerd, waar-
door ze zelfstandig zijn geworden, niet meer 
afhankelijk zijn van hulp en zo hun eigen bedrijfje 
kunnen opstarten. De prioriteitenlijst van de zus-
ters geeft voldoende uitdagingen voor de komen-
de jaren. Technisch heeft men nu nog weinig 
wensen. Natuurlijk kan niet alles en ook niet 
alleen maar door onze vrijwilligersorganisatie. 
Onze doelstellingen voor de komende jaren zijn 
duidelijk. Er moet veel aandacht besteedt gaan 
worden aan de transportmogelijkheden, het 
moderniseren van de ziekenhuizen en bejaar-
denverblijven en natuurlijk krijgen ook de scho-
len en het onderwijs onze volle aandacht. Ook 
aan een betere vorm van communicatie moet 
gedacht worden teneinde sneller en beter hulp 
in te kunnen roepen vanuit die gebieden, waar 
contacten met de buitenwereld zeer minimaal 
zijn. Erg veel te doen in de voor ons liggende 
jaren. We blijven daarom vertrouwen op de hulp 
en bijdragen van onze begunstigers, in de 
ruimste zin des woords.
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Kinderhulp 
Indonesië

In onze nieuwsbrief van vorig jaar mei hebben 
wij u bericht over het echtpaar dat twee kinde-
ren heeft geadopteerd uit de regio Yogjakarta 
(Midden Java), Indonesië. Zij hebben zich niet 
alleen het lot van hun adoptiekinderen aange-
trokken maar ook van de vele kansarme kinderen 
uit dezelfde regio. 

In de desa’s rondom Yogjakarta heerst vaak 
grote droogte, waardoor een economische ach-
terstand ontstaat. Ongeveer 35 % van de ouders 
is niet in staat voor hun kinderen schoolunifor-
men en leerboeken te betalen. Deze schooluni-
formen zijn van overheidswege verplicht om de 
standsverschillen, althans op school “onzicht-
baar” te maken. De kinderen worden wel toege-
laten ook wanneer zij zich geen schooluniform 
kunnen permitteren. Dit levert echter een gigan-
tisch gezichtsverlies op, het ergste wat een 
Indonesiër kan overkomen. De ouders houden 
dan ook liever hun kinderen thuis, waar ze in het 
huishouden kunnen helpen. Het is te begrijpen 
dat zonder onderwijs de achterstand alleen maar 
groter wordt.

Dit echtpaar heeft tezamen met familie, vrienden 
en donateurs de handen ineen geslagen om 
vooral via het onderwijs ook deze kinderen een 
kans te geven. Zij doen dit al een aantal jaren 
met veel succes in nauwe samenwerking met 
een Indonesische organisatie die de situatie en 
de noden ter plekke goed kennen. Zo hebben zij 
bijvoorbeeld snel ondersteuning kunnen bieden 
bij de aardbeving die plaatsvond in 2006 in de 
regio Yogja en die vele slachtoffers heeft geëist.

Vorig jaar heeft dit echtpaar geld bijeen gebracht 
voor de aanschaf van schoolboeken voor kinde-
ren van de hoogste twee klassen van de lagere 
school. De boeken blijven eigendom van de 
school, maar de kinderen mogen deze gebruiken 
tot ze van school af zijn. Daarna worden ze door 
de volgende lichting in bruikleen genomen. De 
Pater Eusebius Kemp Stichting ondersteunt 
gaarne dit goede werk van dit echtpaar.

Bericht van Maria Rosa uit Bogor/Jakarta- 
Indonesië

Trouwe lezers van onze nieuwsbrief worden van 
tijd tot tijd op de hoogte gehouden van het goede 
werk dat Maria Rosa verricht in een desa in de 
buurt van Bogor.
Zij wordt nog immer gevraagd om ondersteuning 
te geven aan kinderen die om een of andere 
reden niet door hun eigen ouders kunnen wor-
den onderhouden. Er zijn hele schrijnende geval-
len bij. Maar met hulp van haar vele vrienden in 
Indonesië en haar donateurs hier in Nederland 
houd zij zich nog steeds staande.
In een vorig artikel hebben wij geschreven dat 
ook tijdens de jaarlijkse overstromingen die de 
regio Bogor en Jakarta teisteren, Maria Rosa de 
helpende hand biedt waar zij maar kan.
Intussen zijn de twee huizen waar zij onderdak 
biedt aan de vele kinderen en enkele bejaarde 
“oudjes” zoals zij die zelf noemt, veel te krap 
geworden. 
De steun die de Pater Eusebius Kemp Stichting 
haar ieder jaar biedt, gebruikt zij zoveel mogelijk 
om de bouw van een nieuw tehuis aan de ont-
heemde kinderen te realiseren.
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Voedselproject van Vilcabamba, 
Cusco Peru

In de zomer van 2005 is PEKS in contact gekomen 
met Cora Staats, een bijzondere Nederlandse 
vrouw die in 2004 naar het departement Cusco in 
Peru is verhuisd om daar een hulpprogramma 
voor ondervoede kinderen op te zetten. 
In 2005 heeft onze stichting het gezondheidspro-
ject voor het eerst gesteund. Vanwege de gun-
stige resultaten van het project wordt in septem-
ber 2009 met een nieuwe groep van 300 onder-
voede kinderen gestart. Dit project willen wij 
graag opnieuw steunen.

De kinderen komen uit arme families uit de 
omliggende bergdorpen van de stad Cusco en 
zijn 3 maanden tot 6 jaar oud. Deze kinderen krij-
gen gedurende maximaal 12 maanden dagelijks 
voedingsrijke en evenwichtige maaltijden en 
worden regelmatig gewogen en gemeten, tot zij 
niet meer ondervoed zijn. 
De ouders, veelal alleenstaande moeders, wor-
den zoveel mogelijk bij het project betrokken en 
krijgen een cursus basisgezondheid en voeding 
zodat zij in de toekomst beter op het herstelde 

kind kunnen toezien. De moeders krijgen even
eens een plaats aangeboden in het opleidings-
centrum zodat zij hun economische zelfstandig-
heid (leren van een vak zoals kapper, bakker etc.) 
kunnen ontwikkelen. Cora Staats voert het pro-
ject uit met hulp van 16 lokale medewerkers en 
vrijwilligers en werkt samen met diverse hulpor
ganisaties. Het mooie van dit project is, dat niet 
wordt gestopt bij voedselverstrekking, wat alleen 
maar een tijdelijke oplossing biedt, maar dat 
gewerkt wordt aan het verbeteren van de situa-
tie van moeder en kind zodat ze voor de lange 
termijn een betere basis hebben.

Uit de deelnemende wijken van het project wor-
den “promotiemoeders” benoemd. Dit zijn moe-
ders met leidinggevende capaciteiten die na 
afloop van het project zo’n 10 moeders uit hun 
buurt blijven ondersteunen en helpen met de 
voeding en verzorging van hun kinderen. Dit is 
een goede manier gebleken om het bereikte 
resultaat langer vast te houden en het aantal 
ondervoede kinderen terug te brengen.
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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.nl

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. 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.

✄

 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).


