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DRUPPEL OP EEN GLOEIENDE PLAAT

Dat hoor je vaak als je zegt dat je deelneemt aan 
het bestuur van een goede doelen stichting. Wat 
heeft het voor zin om geld te geven aan projecten 
in landen waar corruptie doorgaans hoogtij viert?
Ons bestuur is gelukkig niet gevoelig voor derge-
lijke beuzelpraat. PEKS is immers een stichting 
die het verschil maakt bij de steun aan kleinscha-
lige projecten. Door de overzichtelijke omvang 
van de projecten is de gloeiende plaat relatief 
klein. Omdat PEKS sinds een aantal jaren gericht 
het aantal projecten beperkt, kan er regelmatig 
een flinke plens op de plaat gegoten worden. 
Daardoor kunnen wij effectief zijn en daadwer-
kelijk doelen meehelpen realiseren. Verder in-
tensiveren wij de contacten met onze projecten. 
Daardoor kunnen wij nog beter volgen wat met 
de donaties van PEKS gebeurt. Ik durf rustig te 
zeggen dat onze projecten geen last hebben van 
corruptie. We werken met eerlijke en betrokken 
mensen samen, die het hart op de goede plek 
hebben zitten. Bovendien hebben wij als gevolg 
van de nauwere contacten een beter idee wat de 
noden van de projecten zijn. Geld geven is alleen 
effectief indien onverwachte tegenvallers ook 
opgevangen kunnen worden. Het intensiveren 
van de contacten betekent ook een groter tijds-
beslag van onze bestuursleden. Om de belasting 
van onze (vrijwillige) bestuursleden binnen aan-
vaardbare perken te houden, willen wij de groep 
vrijwilligers binnen PEKS uitbreiden. Onze meest 
recente aanwinst is Joost Verbeek, die in het 
verleden veel in Afrika heeft gewerkt en verliefd 

is geraakt op dat werelddeel. Joost zal zich met 
name gaan richten op ons belangrijke project in 
de Congo. Zijn goede kennis van de Franse taal 
zal hem daarbij zeker van dienst zijn. 
Het enthousiasme van de bestuursleden wil na-
tuurlijk niet zeggen dat PEKS geld over de balk 
gooit. Wij blijven steeds secuur kijken wat echt 
nodig is en hoe de middelen zo effectief mogelijk 
besteed kunnen worden. Bovendien blijven wij 
trouw aan onze statutaire doelstelling: de hulp 
van kinderen. Kinderen zijn nooit de oorzaak van 
de problemen maar wel vaak de grootste slacht-
offers. Juist kinderen verdienen onze steun. Een 
dankbaarder doel is nauwelijks denkbaar. Dank-
zij de gulle donaties van betrokken donateurs 
beschikt PEKS over de middelen om steun te 
geven. Bij deze dankt PEKS alle donateurs en le-
zers van deze nieuwsbrief voor de giften, zowel 
bij leven als bij overlijden. Regelmatig blijkt PEKS 
genoemd te zijn in het testament van trouwe do-
nateurs. Het spreekt voor zich dat PEKS daarmee 
niet alleen verguld is, maar ook zeer dankbaar. 
Deze goede intenties en gebaren scherpen ons 
extra in dat wij verantwoord met de middelen van 
PEKS moeten omgaan. Via de andere artikelen 
in deze nieuwsbrief kunt u hopelijk beamen dat 
daadwerkelijk sprake is van de goede doelen.
PEKS dankt u hartelijk voor uw gaven en betrok-
kenheid in dit jaar. Wij wensen u en uw naasten 
zalige kerstdagen, een heel gelukkige jaarwis-
seling en daarna een voorspoedig en gezond 
nieuwjaar.

Roel Kerckhoffs
Voorzitter PEKS
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Eén van de drijvende krachten achter de Pater 
Eusebius Kemp Stichting is al sinds jaar en dag 
Isje Maas, penningmeester van de stichting en 
vast contact voor veel projecten in de landen 
waar we actief zijn. Dit jaar beleefde zij een 
persoonlijk jubileum met haar 70ste verjaardag. 
Tijd voor een spotlight op haar ervaring bij PEKS: 

Q: Hoe ben je bij PEKS betrokken geraakt?
Isje: “Bijna 30 jaar geleden ben ik betrokken 
geraakt bij PEKS door toenmalig bestuurslid de 
heer Van Besouw. Hij vond dat ik na mijn 40ste 
verantwoordelijkheid moest nemen en iets voor 
de maatschappij moest gaan betekenen. Daar 
kon ik me wel in vinden en ik had ook de oude 
katholieke gedachte dat je iets voor je medemens 
moet doen.” 

Q: Je kent veel partners persoonlijk en hebt 
in de jaren vele projecten bezocht. 
Welke reis heeft je het meest geraakt?
Isje: “Mijn reizen samen met mijn man Wil naar 
Indonesië zijn erg indrukwekkend geweest. Kijk 
eens naar het project van onze partner Maria 
Rosa voor weeskinderen te Bogor. Dat is opge-
zet als een familiehuis, om de kinderen niet het 
gevoel te geven dat ze wees zijn. De kinderen 
heeft ze vaak letterlijk van de vuilnisbelt gehaald, 
en dan spreek ik over baby’s die weggegooid zijn. 
Kinderen die als gevolg van een mislukte abor-
tus blijvend verminkt zijn en die niemand dus wil 
hebben. Kinderen die echt nergens meer terecht 
kunnen, omdat Indonesië een streng beleid voert 
inzake het opnemen in weeshuizen; er moet altijd 
iemand op een of andere manier garant staan.
Maar wat me ook aangrijpt, is dat de religies daar 
vredig naast elkaar leven. Het Katholieke huis 
van Maria Rosa staat midden in een moslimom-
geving. Maar de boeren uit de omgeving brengen 
voedsel en groenten wat ze over hebben naar 
Maria Rosa omdat ze weten wat voor goed werk 
ze doet. Een weeskind zei: “Ik ga op zoek naar 
mijn ouders, want ik voel dat het strenge mos-
lims zijn. En ik zal ze vertellen dat we door een 
katholieke zuster zijn opgevangen. De Christenen 
zijn goede mensen.” Dat zegt een kind dat in een 
moslimland opgroeit!”

Q: Je hebt een financiële achtergrond, hoe is dat 
van pas gekomen in je werk voor PEKS?
Isje: “Mijn financiële achtergrond is veelvuldig 
van pas gekomen. In het begin deed ik zelf het 
beheer van het vermogen. Ik had veel vrienden 
van de universiteit die in de financiële wereld hun 
kost verdienden. Daar vroeg ik dan advies aan. Ik 
volgde het echter zelden op en ging mijn eigen 
gang. Ik deed veel op gevoel maar dat kan in deze 
complexe financiële markt absoluut niet meer. 
Gelukkig hebben we in die tijd wel een goede 
basis kunnen opbouwen.”

Q: 70 jaar is echt een mijlpaal, kijkend naar de 
toekomst van PEKS, waar ben je je onuitputte-
lijke enthousiasme op aan het richten?
Isje: “Op dit ogenblik hebben we vele goede 
projecten die eigenlijk staan als een huis. Als 
ik dan zie wat er met het geld gedaan wordt – 
grote en kleine bedragen – dan krijg ik daar al-
leen maar meer enthousiasme van. Echter, re-
geren is vooruitzien: ik ben de jongste niet meer 
en ik moet tijdig voor een opvolger zorgen!”

De stichting hoopt nog lang geen vervanger voor 
Isje nodig te hebben. We bedanken Isje voor de 
vele jaren tomeloze inzet, ook namens de vele 
kinderen die baat hebben gehad bij de projecten 
die ze mogelijk heeft gemaakt. 
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CONGO

Begin 2019 ontvingen wij een noodkreet van 
Zuster Lieve, verantwoordelijk voor de Congre-
gatie van de Zusters van Vincentius a Paolo in 
de Kasai. Vanwege de heftige periode van oor-
logsgeweld en grote onrusten met de vele slacht-
offers als gevolg, hebben de zusters een 
grote toeloop van arme en ondervoede kinderen 
gehad. In Centraal Kasai zijn sinds september 
2016 vele doden gevallen en veel gebouwen 
waaronder scholen en gezondheidscentra zijn 
vernietigd. De nood onder de kinderen is in ver-
gelijking met de jaren daarvoor dus nog eens 
veel groter geworden. Het beroep op onze zus-
ters dus ook. En de zusters kunnen en willen dit 
niet negeren en willen helpen waar ze kunnen. 
Maar naast de grote toename van het aantal op-
genomen kinderen, zijn ook nog eens de voedsel-
prijzen enorm gestegen. Door de oorlogssituatie 
vluchtten mensen naar de steden en kon het land 
niet meer bewerkt worden,  waardoor er enorme 
voedseltekorten zijn ontstaan. 

Het voedsel dat er nog is, wordt vaak (goed-
bedoeld) opgekocht door internationale hulp-
organisaties om weer te verspreiden onder 
slachtoffers, maar door dit alles zijn de voedsel-
prijzen dus enorm gestegen. Het bedrag dat PEKS 
maandelijks aan de zusters schenkt voor de ver-
zorging en voeding van de kinderen, was al een 
aantal jaren niet verhoogd zodat het bestuur de 
noodkreet van de zusters goed heeft begrepen 
en het maandbedrag met ingang van 2019 heeft 
verhoogd. De berichten vanuit de Congo die ons 
in de loop van 2019 bereikten, geven iets meer 
hoop op een wat rustigere periode voor het land? 

Een periode van herstel lijkt voorzichtig in te zet-
ten? Nadat PEKS al bijna 10 jaar geleden een gift 
voor de uitbreiding van een middelbare school in 
Lubunga aan de zusters had toegezegd, hebben 
de zusters aangegeven dat zij nu aan deze bouw 
kunnen gaan beginnen. Omdat de zusters zelf 
het beste kunnen aangeven wanneer de tijd rijp 
is, hebben wij de gift hiervoor al die jaren opzij 
gezet en wordt die nu in verschillende fases aan 
de zusters uitgekeerd, afhankelijk hoe snel de 
bouw vordert.
De vele activiteiten van de zusters hebben zich 
dit jaar niet hiertoe beperkt. PEKS heeft eerder 
aan u bericht over het landbouw- en visserij-
project in de buurt van Kinshasa, bij Mont 
Ngafula. Hoe trots waren de zusters destijds 
op hun eerste oogst die hen kan helpen zelf 
inkomsten te verkrijgen waarmee o.a. de op-
vang van de kinderen deels betaald kan worden. 
Helaas is het project in 2018 getroffen door een 
orkaan waardoor er veel schade ontstaan is. Het 
herstellen hiervan is in 2019 ook door de zusters 
ter hand genomen met financiële hulp van PEKS.
Zoals u weet, reserveert PEKS het grootste deel 
van haar jaarlijkse giftenbudget voor de zusters 
Vincentius a Paolo in Congo. Dit is in lijn met 
het pad dat destijds door Pater Kemp en Zuster 
Leuver is ingeslagen. Vandaar dat het bestuur 
ook veel tijd besteedt aan de contacten met en 
over de zusters en de Congo. Als alles volgens 
plan verloopt, heeft het bestuur tegen de tijd dat 
deze Nieuwsbrief bij u op de deurmat valt, weer 
haar jaarlijkse bijeenkomst met Zuster Lieve ach-
ter de rug. In de volgende Nieuwsbrief, zullen wij 
u hier verder over informeren.

/

4



PEKS PROJECTEN IN INDONESIA

De Pater Eusebius Kemp Stichting ondersteunt op 
dit moment verschillende projecten in Indonesia. 
In onderstaand bericht willen wij u de stand van 
zaken van de projecten weergeven. 

WEESHUIS WIKRAMA PUTRA TE 
SEMARANG/JAVA

In 2018 kwamen wij in contact met SKKI (Stichting 
Kansarme Kinderen Indonesia). Deze stichting 
ondersteunt het weeshuis Wikrama Putra in 
Semarang. In de nieuwsbrief van december 2018 
hebben wij u daarover bericht. Uw penning-
meester en haar man hebben dit weeshuis in 
maart 2019 bezocht om te kijken wat er met uw 
donatie tot stand is gebracht. Er zijn twee ruim-
tes verbouwd tot 1 lokaal waar de voorschoolse 
opvang plaats vindt. Een speciale onderwijs-
kracht is aangesteld en de activiteiten vinden 
reeds volop plaats. De kleine kinderen leren klok-
kijken, kleuren onderscheiden, tellen, de aller-
eerste beginselen van de letters etc. Maar ook 
wordt hen discipline en hygiëne bijgebracht zo-
dat zij niet met een achterstand aan het reguliere 
onderwijs beginnen. De leiding van het wees-
huis doet hun uiterste best, maar met slechts 
5 betaalde werkkrachten die 70 kinderen 
moeten verzorgen, is er veel werk te doen. De 
foto’s spreken voor zich: er is goed werk verricht 
met uw steun.
  

KINDERTEHUIS DIACONIA TE BAWEN 
OP JAVA 

Het kindertehuis Diaconia is een ander project 
van SKKI dat de PEKS mede wil ondersteunen. 
Bawen is een dorp 45 minuten rijden ten zuiden van 
Semarang. De directeur is mr. Marthen Nigoso. 
Hij is een man met idealen. Hij heeft een visie op 
het kindertehuis, waarbij hij het belangrijk vindt 
dat iedereen in de maatschappij geholpen wordt. 
In het huis wonen dan ook “oma’s” die nergens 
anders terecht kunnen, omdat zij geen familie 
meer hebben. De oudere meisjes helpen bij de 
verzorging, zij leren hier weer van. Er wonen ook 
een aantal gehandicapte volwassenen, zoals 
een jongeman met een waterhoofd. Hij heeft zijn 

moeder verloren bij een brand en sindsdien heeft 
hij een plek in Diaconia. 
Er wonen ongeveer 90 kinderen in dit tehuis. 
De SKKI heeft 10 jaar geleden een bibliotheek 
opgericht waar ook de kinderen uit het dorp 
gebruik van maken. Dat geldt eveneens voor de 
activiteiten in het tehuis, de kinderen uit het dorp 
Bawen zijn welkom.  Sinds een paar jaar is er een 
kindergarten, waar iedere dag vrijwilligers een 

/
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paar uur met de kleine kinderen bezig zijn. Het 
lokaal is erg klein en het  materiaal bestaat 
slechts uit wat kleurboekjes en blokjes.  Afgelo-
pen jaar is er een ruimte vrijgekomen, waar een 
voorschoolse opvang naar behoren kan plaats-
vinden. SKKI heeft voor het renoveren van deze 
ruimte de steun gevraagd van de PEKS. Naast 
een aantal structurele zaken, als het neerhalen 
van een muur, elektriciteit aanleggen, het plafond 
herstellen etc. wordt het lokaal ingericht  met het 
juiste speelmateriaal. Er worden diverse speel-
hoeken ingericht als een bouwhoek, leeshoek, 
een poppenhoek  etc. 
Doordat deze kinderen echt leren hoe te spelen, 
stimuleert het hen op een goede manier deel te 
nemen aan het reguliere onderwijs. 
De PEKS levert graag met uw steun een bijdrage 
aan dit project. Vooral omdat we weten dat het 
goed besteed wordt aan kansarme kinderen. 
Wellicht dat uw penningmeester in 2020 een be-
zoek brengt aan  Diaconia om met eigen ogen te 
zien wat tot stand is gebracht.

MARIA ROSA TE BOGOR

Het volgende project dat ik onder uw aandacht 
wil brengen, is het familiehuis van Maria Rosa 
te Bogor. Zij heeft een jaar achter de rug waar-
bij haar gemoed danig op de proef werd gesteld. 
Haar kinderen, het zijn er op dit ogenblik 48, 
worden groot en komen in de puberteit. Dat gaat 
meestal goed maar soms treden er complicaties 
op. Ook dan is de tengere Maria Rosa de wijze en 
bezorgde moeder. Dat kost energie. 
Verder waren er dit jaar kwesties binnen de 
Katholieke Kerk (Jakarta, Indonesia). Maria Rosa 
is van mening dat ze te weinig steun van de Kerk 
ondervindt, terwijl de Kerk nooit tevergeefs een 
beroep op haar doet. 
De Kerk is een instituut opgezet en geleid door 
mensen van vlees en bloed met de bijbehorende 
karaktertrekken. Echter, het vertrouwen in de 
Almacht moet vast en altijd aanwezig zijn. 
Oosterse mensen zijn als bambu: ze buigen mee 
in de wind en breken zelden. De stichting ABAS 
van Maria Rosa bestaat dit jaar 2019 alweer 25 
jaar. Zij heeft dit niet groots willen vieren: dat 
past niet binnen het begrip armoede. De stichting 
heeft dit heuglijke feit gevierd met een feestelijke 
Eucharistie viering waarbij veel religies aanwezig

waren, dus ook de Islamitische kinderen en de 
mensen uit het nabijgelegen dorp. Er zitten nu 
verschillende jong volwassenen, die hun jeugd 
in het familie huis doorgebracht hebben, in het 
bestuur van de stichting. Zij hebben hard gewerkt 
aan een goede samenwerking met de Sociale 
Dienst van Bogor. Maria Rosa krijgt hierdoor wat 
steun, de consequentie is dat zij ook meer urgente 
gevallen moet opvangen. Zo zijn er bijvoorbeeld 
2 jonge meisjes voor opvang binnengebracht die 
door hun eigen familie zijn mishandeld. Ook heeft 
Maria Rosa gemerkt dat naarmate de kinderen 
groter geworden zijn, ze niet allemaal regulier 
onderwijs kunnen volgen. Ze moeten naar een 
vorm van speciaal onderwijs en dat kost geld. 
De PEKS wil daarbij graag tot steun zijn. De 
kinderen wordt geleerd dat niet iedereen het 
zo getroffen heeft als zij. Zo is Daniel samen met 
bestuursleden van ABAS naar de binnenlanden 
van Flores gereisd om daar te vertellen hoe het 
met hem is gegaan, nadat hij door Maria Rosa is 
opgevangen. In een klein dorp waar nog nau-
welijks elektriciteit is, vertelt hij hoe belangrijk 

6



PROJECT “PUTRI KERAHIMAN” VAN PATER 
NICO DISTER TE JAYAPURA
We nemen u nu mee naar het oosten van 
Indonesia, de hoofdstad Jayapura. Papua Nieuw 
Guinea. Daar is pater Nico Dister nog steeds 
betrokken bij de jongenstehuizen Hawaï en 
Polomo en het meisjestehuis  St. Lucia. Hij 
heeft lagere scholen opgericht, het Padua 
college (middelbare school) en zelfs een kleine 
kliniek, Robertus genaamd. Dit is in bijna 30 jaar 
tot stand gebracht, mede dankzij uw hulp. 
Voor Jayapura/Nieuw Guinea is het jaar 2019 
rampzalig verlopen. Begin 2019 zijn er zware 
overstromingen geweest met over de honderd 
doden en vele vermisten. Vele mensen hebben 
hun weinige bezittingen verloren, maar won-
der boven wonder is dit het project van pater 
Nico bespaard gebleven, zij hebben nauwelijks 
schade geleden. De grotere kinderen hebben wel 
zoveel mogelijk geholpen waar ze konden om de 
bevolking te helpen. De bevolking was nog niet 
bekomen van dit natuurgeweld of een tweede golf 

van geweld, dit keer menselijk geweld, brak los. 
Er waren in de maanden augustus en september 
veel demonstraties tegen de centrale regering in 
Jakarta waarbij niet alleen de overheidsgebou-
wen werden vernield, maar ook de huizen van de 
“gewone” burgers. Veel Papoea studenten die 
elders studeerden, moesten terugkeren omdat 
ook zij onderhevig waren aan racistisch geweld.   
Er dreigt door dit geweld een tekort aan levens-
middelen, velen zoeken daarom toevlucht in de 
tehuizen van pater Nico. Met het Antonius Padua 
College van de stichting gaat het heel goed. Er 
wordt lesgegeven aan 149 leerlingen onder lei-
ding van 20 docenten en 2 administratieve krach-
ten. In de tehuizen zijn 3 mensen keukenperso-
neel, 4 begeleiders en 1 man voor de veiligheid 
werkzaam. De leerlingen zijn allemaal intern. De 
ouders betalen zo goed en zo kwaad als het kan 
kostgeld en schoolgeld. Echter, hier komt niet 
veel van terecht. De PEKS heeft met uw hulp 
meerdere keren bij moeten springen. Van be-
lang is dat de leraren en leerlingen zeer gemoti-
veerd zijn. Om ook financieel enigszins het hoofd 
boven water te houden, is er een bouwbedrijfje 
opgericht, dat bouwmateriaal levert aan diverse 
aannemers. Sommige leerlingen helpen mee in 
dit bedrijfje om ervaring op te doen. Met de in-
komsten worden de arbeiders betaald, maar ook 
de lopende kosten van het Padua college. U ziet 
dat pater Nico op velerlei manieren probeert om 
de mensen op hun verantwoordelijkheid te wij-
zen en tevens de zelfredzaamheid te stimuleren. 
Pater Nico heeft voor het bovenstaande de steun 
van de PEKS ingeroepen en daar geven wij zeker 
gevolg aan.
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scholing is en vooral het belang van kunnen 
lezen. Met de voorschoolse opvang die Maria 
Rosa 2 jaar geleden met uw steun opgezet heeft 
voor het dorp gaat het steeds beter. De dorpelin-
gen weten de weg te vinden, via lokale donaties 
heeft zij zelfs meubels kunnen krijgen en zelfs 
een ijskast. 
Uw penningmeester en haar man waren in 
oktober jl. op hun jaarlijkse privé reis in Jakarta 
en vanzelfsprekend hebben wij Maria Rosa in 
Bogor bezocht. Dit bovenstaande verhaal heeft 
zij ons allemaal verteld. Wij kwamen niet met lege 
handen, maar hebben met uw goedvinden reeds 
een kleine donatie gedaan.  Iedere laatste week 
van de maand worden alle verjaardagen van die 
maand gevierd. Dit keer was er voor iedereen 
lekkere taart. Ook hebben wij op een zaterdag-
avond een balletvoorstelling bezocht, waar 8 
kinderen uit het familiehuis aan deelnamen. Het 
was een overweldigende wervelende show. De 
opzet was zeer professioneel, ook de dansers, 
de grote en kleine kinderen, dansten de sterren 
van de hemel. Wij hebben genoten. Maria Rosa 
wil daarmee aantonen, dat ook al kom je uit een 
achterstandssituatie, je toch jezelf kan ontwik-
kelen door het leven met beide handen aan te 
grijpen. Dit lijkt me een mooie kerstgedachte! 



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: Postbus 4629, 4803 EP BREDA 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
Postbus 4629
4803 EP BREDA
contact@patereusebiuskempstichting.org
www.patereusebiuskempstichting.org

Op dit moment is het bestuur als volgt samengesteld:
 
Voorzitter : dhr. mr. R.W.J. Kerckhoffs 
Penningmeester : mevr. drs. F.M. Maas-Villanueva
Secretaris : mevr. E.L.F. Muijzert BA
Lid : dhr. K.C. Koenig MSc
Lid : mevr. mr. I.J.A. Schellekens-Franssen

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 zenden aan: Postbus 4629, 4803 EP Breda.
www.patereusebiuskempstichting.org
IBAN: NL40 INGB 0000 382256 te adresseren aan Postbus 195, 5680 AD  Best (uitsluitend giften).


