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GEACHTE DONATEURS

In de aanloop naar Kerstmis 2014 doen wij u weer 
graag verslag van wat het bestuur van de Pater 
Eusebius Kemp Stichting de afgelopen periode 
heeft gedaan. In deze nieuwsbrief kunt u lezen 
welke projecten er ondersteund worden en ik wil 
u informeren over de contacten met en over de 
Congo.  De projecten van de Zusters de Vincen-
tius a Paolo in de Congo krijgen veel aandacht 
in ons werk en in de nieuwsbrieven, omdat on-
geveer de helft van het totale jaarlijkse giften-
bedrag naar de projecten voor de weeskinderen 
van de zusters gaat. De band, die Pater Kemp en 
Zuster Leuver een groot aantal jaren geleden is 
aangegaan met de zusters, is heel sterk gewor-
den en wordt door het huidige bestuur ook nog 
altijd zo gevoeld. Een belangrijk verschil met de 
beginjaren is wel dat destijds de verantwoording 
aan PEKS werd afgelegd door de Belgische zus-
terorganisatie en dat nu de verantwoording en 
voortgang van de projecten rechtstreeks ver-
zorgd wordt door de Congolese zusters. Zolang 
de paters van Scheut echter nog werkzaam zijn 
in de Congo, is PEKS hen heel dankbaar voor de 
hulp die zij de zusters hierbij bieden. De zusters 
krijgen met name veel hulp van Pater Edouard 
Liétaert. Naast Zuster Lieve als pauselijk gecom-
mitteerde, begeleidt Pater Liétaert de zusters als 
economisch raadgever. Op 6 juni jl. heeft een af-
vaardiging van het PEKS bestuur met hem een 
ontmoeting gehad in Ulvenhout waarbij ook het 
bestuur van de Stichting HWG – de stichting die 
ook sommige projecten van de zusters onder-
steunt – aanwezig was. Pater Liétaert bevestigde 

het verslag van Zuster Lieve van het jaar daar-
voor. De zusters doen heel veel goed en nuttig 
werk voor de kinderen en armen in hun regio en 
Zuster Lieve en Pater Liétaert doen heel hard hun 
best om de zusters ervan te doordringen dat zij 
meer zelfvoorzienend moeten worden. Door hun 
harde werken zijn de zusters de afgelopen jaren 
niet altijd toegekomen aan voldoende scholing 
en opleiding van de nieuwe zusters, zodat Pater 
Liétaert 2 jonge zusters economisch en boek-
houdkundig heeft opgeleid. Dit ook ter ondersteu-
ning van de andere econome, Zuster Astrid, die 
ook druk bezig moest zijn met het opknappen van 
gebouwen en met het project van Lac Mukamba 
waarover we u eerder hebben verteld. Een an-
dere jonge zuster heeft nu haar medische studie 
afgerond en kan als arts gaan werken voor de 
congregatie! In totaal zijn 8 zusters het afgelopen 
jaar bezig geweest met studie, zodat ook op lange 
termijn de projecten door de zusters zèlf steeds 
professioneler uitgevoerd kunnen worden. Het 
blijft moeilijk om tijd te besteden aan verbetering 
op lange termijn als er zoveel kinderen, zieken en 
ouderen ieder moment van de dag een beroep op 
de zusters doen. Toch kunnen die activiteiten al-
leen goed uitgevoerd worden als er ook over de 
toekomst wordt nagedacht. Een volgende stap op 
de weg naar een zelfstandige toekomst is weer 
door de zusters gezet en brengt ons een stap 
dichter bij het nieuwe jaar 2015, het jaar waarin 
Zuster Lieve haar begeleiding gaat afbouwen. 
Wij houden u op de hoogte en wensen u alvast 
fijne feestdagen en een zalig 2015 toe.



Het is al weer bijna twee jaar geleden dat de Pater 
Eusebius Kemp Stichting een donatie heeft gedaan 
aan de stichting Mama Mzungu. Deze stichting is 
opgericht door de echtgenote van een medisch 
specialist die na zijn pensioen operaties ging ver-
richten in het gebied Turkana / Kenia (Afrika).  Zij was 
begaan met het lot van de vele kinderen die in grote
armoede in dat gebied leefden. Het besef kwam al 
heel gauw dat niet alleen de eerste opvang belang-
rijk is, maar dat goed onderwijs zeer essentieel is 
om de kinderen een menswaardig bestaan te geven. 
Het is het gereedschap waarmee de mensen tot ont-
wikkeling gebracht kunnen worden en daarmee het 
besef van eigen verantwoordelijkheid. Mama 
Mzungu heeft diverse projecten ter ondersteuning 
van kansarme kinderen in dat deel van Afrika. Het 
zorgen voor een menswaardige leefomgeving en de 
opvang van kansarme kinderen zijn goede voorbeel-
den. Hier zijn regelmatig sponsoren voor te vinden. 
Echter, voor de volgende fase in het leven van deze 
kinderen, het volgen van goed onderwijs, is het com-
plexer om de benodigde ondersteuning te verkrijgen. 

De Pater Eusebius Kemp Stichting heeft door de 
bovengenoemde donatie vier kinderen de gele-
genheid gegeven om vier jaar lang goed onder-
wijs te volgen. De stichting Mama Mzungu stelt 
voorwaarden aan de deelnemende kinderen zodat 
alleen kinderen die zeer gemotiveerd zijn door hen 
ondersteund worden.  Wat de manier van werken zo 
bijzonder maakt, is, dat Mama Mzungu ook de ou-
ders betrekt in het onderwijs. Hierdoor wordt de ei-
gen verantwoordelijkheid van de ouders benadrukt 
en komt er een bewustwordingsproces op gang. 
Een voorbeeld is: de vraag die aan de ouders gesteld 
wordt, waarom men grote gezinnen blijft stichten,

terwijl de levensomstandigheden niet optimaal zijn. 
Op deze manier wil Mama Mzungu iets aangeven 
waardoor men gaat nadenken over het leven dat 
men tot nu toe geleefd heeft. Die eigen verantwoor-
delijkheid en het op gang brengen van die bewust-
wording zijn op dit moment eveneens de discussie-

punten binnen het ontwikkelingswerk. De donatie 
was eveneens bestemd voor een meisje dat graag 
een opleiding tot verpleegkundige wilde volgen. Zij 
heeft die opleiding inmiddels met goed gevolg af-
gerond en heeft zelfs een baan gevonden. In een 
onderhoud dat zij heeft gehad met de lokale mede-
werker van Mama Mzungu geeft zij duidelijk aan dat 
niet alleen de leefomstandigheden van haar familie 
verbeterd zijn door haar baan, maar dat door haar 
ontwikkeling ook haar familie zich ontwikkeld heeft 
(voorbeeld is de voorlichting omtrent goede hygiëne 
met tot gevolg een betere gezondheid). De Stich-
ting Mama Mzungu is in het gebied waar ze haar 
werkzaamheden verricht zeer geliefd. Er komen veel 
getalenteerde kinderen die aankloppen aan de 
onderwijspoort. De Pater Eusebius Kemp Stichting 
wil zorgen dat zij dat niet tevergeefs doen.

STICHTING MAMA MZUNGU
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BAMBISANA AID FOUNDATION

De Bambisana Aid foundation is opgericht op 17 
september 2013. "Bambisana" is een Zulu woord, 
hetgeen "samenwerking" betekend, "Growing 
Together" (samen groeien) is er later aan toege-
voegd. De stichting is opgericht na het tot stand 
komen van het Divine Mercy Home. Het Divine 
Mercy Home is gelegen in Tshepisong, een 
gebied ongeveer 25 km ten westen van 
Johannesburg ontstaan nadat het ANC in 1994 
aan de macht kwam. Ongeveer 25% van de 
bevolking van in totaal ongeveer 75.000 mensen 
leeft in kleine standaardhuisjes gebouwd door 
de regering. Naast de wijk ligt een “squatter” 
(kraker) kamp waar illegaal grond bezet wordt en 
tijdelijke woningen/schuurtjes zijn neergezet.

Ongeveer 75% van Tshepisong leeft onder het 
bestaansminimum (E 100 per maand), de werk-
loosheid is 90% en bijna 75% is besmet met HIV. 
Het Divine Mercy home is vooral opgericht om 
een veilige plaats te bieden aan jonge aanstaan-
de moeders, die in erbarmelijke omstandigheden 
zwanger zijn geraakt en geen andere plek heb-
ben om hun baby veilig ter wereld te kunnen 
brengen. Om aan geld te komen zamelt de 
Bambisana Aid foundation geld in via allerlei 
acties en evenementen, met het verzamelde geld 
plegen zij onderhoud aan de gebouwen en pro-
beren zij nieuwe voorzieningen te treffen om bij-
voorbeeld de energiekosten te verlagen, door 
verbetering van het elektriciteitsnet. Ook zijn zij 
voortdurend op allerlei markten te vinden met 
hun Bambisana stand om zo de noodzakelijke 
gelden bijeen te brengen. Deze markten worden 
meestal georganiseerd door diverse kerken. 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat het Divine 

Mercy Home zelfvoorzienend wordt. De dage-
lijkse leiding van het Divine Mercy Home is in 
handen van zusters van de orde van Charity of 
Jezus and Mary, te weten Zr. Justine en Zr. 
Leontine. Zij komen beiden uit de Congo, de St. 
Vincent de Paul provincie, de hoofd congregatie 
is in Brussel. Tijdens het verblijf van de aan-
staande moeders wordt hen diverse vaardighe-
den bijgebracht en tevens hebben ze een rooster 
van werkzaamheden die zij in het huis verrichten 
onder de leiding van de zusters. Ook leren zij 
omgaan met pasgeboren baby's, al is hun kind 
dan nog niet geboren. Een belangrijk onderdeel 
is ook de opvang door sociale werkers, die 
proberen met hen hun leven weer op de rit te 
krijgen en misschien weer in goed contact te 
komen met eventuele familie of partner, als dat 
niet lukt, gaat men na de geboorte samen met de 
moeder bekijken waar zij eventueel opgevangen 
kunnen worden, soms het Mother Theresa
Home. Het contact met de Pater Eusebius Kemp 
stichting is gelegd, doordat een van de bestuurs-
leden van PEKS, contact had met Zr Judith de 
Kreijger, een in Nederland woonachtige religi-
euze en autoriteit op het gebied van kantklossen. 
Een van haar leerlingen, Ina Gradussen-Blom, is 
woonachtig in Zuid-Afrika en initiatiefneemster 
van de Bambisana Aid foundation. Zo heeft de 
Zuid Afrikaanse stichting het vorig jaar een 
genereuze gift gekregen van Zr. Judith. Met dit 
geld is een start gemaakt om concrete zaken aan 
te pakken. Helaas is Zr Judith inmiddels overle-
den, maar probeert PEKS in haar gedachte en 
met hulp van mevrouw Ina Gradussen de inge-
zette lijn voort te zetten.

/
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YOUNG AFRICA NAMIBIA

Speerpunt van ons beleid is om kleinschalige 
projecten te ondersteunen. Bovendien projec-
ten waarmee ons bestuur affiniteit heeft, bij 
voorkeur omdat wij de drijvende krachten ach-
ter het project kennen. Toen ik onlangs ontdekte 
dat een voormalig buurmeisje zich heeft gestort 
op de educatie van hulpbehoevende kinderen in 
Namibië werd onze aandacht gelijk getrokken.
Yvette Bellens-Bosma was vroeger al een bui-
tenbeentje. Altijd tegendraads maar wel on-
dernemend en bezig om ongebaande paden te 
verkennen. Na haar studie koos zij direct voor 
een bestaan in het ontwikkelingswerk. Zij ver-
trok naar Afrika en stortte zich op de hulpver-
lening in Zimbabwe. Na enige jaren kwam zij 
terug naar Nederland om samen met haar 
vriend en inmiddels echtgenoot Dirk een gezin 
te stichten. Het opbouwen van een bestaan in 
Nederland bleek niet de ideale invulling van haar 
leven. Afrika lonkte en uiteindelijk koos zij ervoor 
om samen met Dirk en haar twee jonge kinderen 
terug te gaan. Thans naar Namibië, om daar voor 
Young Africa een nieuw project te starten. Voor 
Yvette was het duidelijk dat alleen hulp en geld 
brengen zinloos is. Dat brengt het land en de 
kinderen niet verder. Voor Young Africa heeft 
zij toen een project ontwikkeld waarin jongeren 
zouden worden opgeleid als engineers op het 
gebied van zonne-energie. Zon is een bron van 
energie die in Namibië in overvloed beschikbaar 
is. Al die energie gaat gewoon verloren omdat 
men niet weet wat daarmee gedaan kan worden. 
Yvette heeft een opleiding ontwikkeld om jonge 
mensen van een opleiding te voorzien zodat zij 
die koperen ploert in positieve energie kunnen

omzetten. Zonnepanelen om elektriciteit op te 
wekken en zonneboilers om water te verwar-
men. Haar plannen waren zo inspirerend dat zij 
daarmee prijzen heeft gewonnen waardoor 
Young Africa haar heeft gesteund om samen met 
Wilde Ganzen een start te maken. Het project 
kende een vliegende start. De eerste leerlingen 
zijn inmiddels geslaagd voor de cursus level 1. 
De uitdaging voor Yvette is nu om die vaart vast 

te houden. Daarbij moet zij zelf zorgen voor een 
belangrijk deel van de financiën. Mijn contact en 
interesse kwam dan ook als een geschenk uit de 
hemel. Dit schooljaar is level 2 gestart. In deze 
gevorderde leergang wordt naast zonnepane-
len ook getraind op de installatie en het onder-
houd van zonneboilers. Daarvoor is momenteel in 
Namibië een nog grotere markt. Na dit tweede 
level zijn de leerlingen in staat om zelfstandig de 
hele installatie te verzorgen en vervolgens de 
spullen aan de praat te houden. Naast de tech-
nische opleiding krijgen leerlingen ook lessen 
in ondernemerschap en in zogeheten life skills 
(doelen stellen en werken aan een betere toe-
komst, beslissingen maken, problemen oplos-
sen, communiceren, assertiviteit, zelfbewustzijn, 
relaties, HIV/AIDS, leiderschap, mensenrechten, 
gender, milieu). Kortom Yvette biedt een breed 
pallet aan dat borg staat voor een goede ontwik-
keling tot volwassen en standvastige mensen. 
PEKS is trots dat zij dit Nederlandse initiatief in 
Namibië een stap verder mag helpen. De zon 
gaat daardoor nog meer stralen.
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STICHTING DE BONDGENOOT

Al ruim 15 jaar zijn de heer en mevrouw Riphagen 
met hun stichting De Bondgenoot actief met 
onderwijsprojecten in Indonesia. Deze activi-
teiten liggen in het verlengde van het werk dat 
de heer Riphagen vanaf midden jaren 70 heeft 
verricht op het eiland Sulawesi (Indonesia). 
De Pater Eusebius Kemp Stichting heeft bijna vanaf 
de eerste tijd het goede werk van De Bondgenoot 
in Indonesia ondersteund.Naast de vele andere 
projecten ten behoeve van kansarme kinderen in 
Indonesia heeft De Bondgenoot sinds 2006 bijna 
50 nieuwe en moderne schoolbibliotheken opge-
zet of bestaande bibliotheken aangepast en van 
een modern computerprogramma voorzien, in-
clusief de bijbehorende trainingen en begeleiding
gedurende drie jaar na het begin van de 
ondersteuning. Deze trainingen en begeleiding 
werd vooral verzorgd door mevrouw Riphagen.
Vorig jaar heeft de Pater Eusebius Kemp op-
nieuw de Bondgenoot gesteund om dit werk 
goed voort te kunnen zetten. Mede door deze 
steun was het mogelijk dat meer dan 7000 leer-

lingen van een moderne bibliotheek gebruik 
kunnen maken. In plaats van 8 scholen zijn 15 
scholen voor zien van een moderne bibliotheek.
In dat studiejaar werden uitsluitend bibliothe-
ken op scholen op Midden Java ondersteund. 
Door gelijktijdig groepen van 4 tot 6 scholen 
te bewerken konden hoge kortingen bij aan-
schaf van boeken en andere studiemateriaal 
bedongen worden en waren de kosten van de 
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training van de bibliotheekmedewerkers een 
stuk lager. Voor het eerst werden dit jaar alle 
activiteiten zelfstandig uitgevoerd door twee 
door mevrouw Riphagen opgeleide medewer-
kers van een modelschool in Klaten (Java). Deze 
medewerkers zijn lerares Indonesisch en de ad-
junct directeur die tevens leraar informatica is.
Gezien hun taak op school en het grote aantal
bibliotheken was het voor hen onmgelijk 
binnen dit studiejaar alle 15 bibliotheken te kun-
nen behandelen. De heer Riphagen heeft aan 
het eind van het studiejaar de diverse scholen 
bezocht. Het was niet mogelijk alle 15 scholen te 
bezoeken, vooral vanwege de onderlinge grote 
afstanden tussen de scholen en de problemati-
sche verkeerssituatie. Wel werden diverse ont-
moetingen gerealiseerd met groepen school-
hoofden en bibliotheek medewerkers, zodat 
een goed beeld gevormd kon worden van het 
werk dat door hen is gedaan.Dit is wederom een 
succesvol project van De Bondgenoot. De heer 
en mevrouw Riphagen willen graag dit werk

voortzetten in andere gebieden van Indonesia. 
Op Sulawesi bijvoorbeeld, waar de heer Riphagen 
lange tijd voor de Nederlandse overheid ontwik-
kelingsprojecten heeft uitgevoerd. Het is even-
eens de geboortegrond van de penningmeester 
van de Pater Eusebius Kemp Stichting. Twee 
sterke argumenten om de aanvraag positief te 
beoordelen.



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
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
IBAN: NL40 INGB 0000 382256 te adresseren aan Postbus 195, 5680 AD  Best (uitsluitend giften).


