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Verdrietig moeten wij u mededelen dat 
op 19 juli 2010 Leo Cortjens, Ridder in 
de orde van Oranje Nassau, op 83 jarige 
leeftijd is overleden. 
Leo was al meer dan 50 jaar betrokken 
bij het werk van de pater Eusebius Kemp 
Stichting en is jarenlang lid van ons 
bestuur geweest. Hij was de persoon die 
de nieuwsbrief verzorgde. Verder was 
hij zeer  actief met het onderhouden van 
contacten met de instellingen die door 
Peks ondersteund werden. Zo heeft hij in 
2003 een bezoek gebracht aan de Zusters 

in Congo. Hij heeft daar zelf uitvoerig 
in onze nieuwsbrieven over geschreven. 
In het bijzonder danken wij hem voor 
het schrijven van het boek “De Gou-
den Kroon” ( 50 jaar hulp aan het kind 
in nood, het werk van Pater Eusebius 
Kemp en Zuster Leuver,  gepubliceerd in 
1995), waarvoor hij ook de vormgeving, 
fotografi e en reproductie heeft verzorgd.
Na het overlijden van Leo vond zijn 
zoon Tom op de computer van zijn vader 
zijn gedicht over ouder worden. Ter 
nagedachtenis aan Leo hierbij dit gedicht: 

Ouder Worden…..
Met mij is er totaal niets aan de hand.

Ik ben heel fi t van lijf en verstand.
Wel wat artrose in mijn heup en mijn knie

en als ik mij buk is het of ik sterren zie.
Mijn pols is iets te snel en mijn bloeddruk wat hoog,

maar ik ben fantastisch goed. . . zo op het oog!

Met steunzolen die ik heb gekregen
loop ik weer gezellig langs Zoetermeerse wegen,

kom ik in winkels een ook weer op het plein.
Wat heerlijk om zo gezond te mogen zijn!

Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen
en om van vroeger te kunnen dromen.

Helaas, mijn geheugen is niet meer wat het was
en vaak ben ik vergeten wat ik gisteren nog las.

Ook heb ik wat last van mijn ogen
en mijn rug raakt meer en meer gebogen.

De adem is wat korter en mijn keel vaak erg droog,
maar ik ben nog fantastisch goed . . . zo op het oog!

Leo Cortjens
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Is het leven niet mooi? Het gaat zo snel voorbij.
Als ik kijk naar foto’s van vroeger van mij
dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren:

wilde ik ’n mooie jas, dan moest ik heel lang sparen.
Nu ik ouder word draag ik vaak grijs e of zwart
en ik loop heel langzaam, vanwege mijn hart.
“doe maar op je gemak”, zie de cardioloog.

“U bent nog fantastisch goed . . . zo op het oog!”

De ouderdom is goud. Ja, begrijp me wel:
Als ik niet slapen kan en tot honderd tel
dan twijfel ik; denk ik of dat wel waar is

en of dat beeld van goud niet een beetje raar is;
een paar van mijn tanden liggen in een glas;

mijn bril op tafel, ’t gehoorapparaat in mijn tas.
De steunzolen naast mijn bed op de stoel!

U weet nu wat ik bedoel.

“Trek niets in twijfel”, zei de pedagoog,
“u bent nog fantastisch goed . . . zo op het oog!”

En ’s morgens, als ik ben opgestaan
en rustig de afwas heb gedaan,

lees ik eerst het laatste nieuws in de krant.
Ik wil toch bijblijven? En naderhand
Doe ik alles: geef ik de planten water

(de kamer doe ik later).
Wel gaat alles nu wat traag,

Heb na het eten wat last van mijn maag.
“Aanvaard het rustig”zei de psycholoog,

“u bent nog fantastisch goed . . . zo op het oog!”

Dit was zijn allerlaatste kopij voor de nieuwsbrief van Peks.
Leo bedankt voor je inzet. Je hebt door de jaren heen 

bijgedragen om vele, vele kinderen een betere toekomst te geven.

Leo Cortjens
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UIT DE TECHNISCHE HOEK - CONGO

Eindelijk ze zijn er! Vorig jaar heeft PEKS twee 
stuks vrachtauto’s aangeschaft voor het vervoer 
van de noodzakelijke levensbehoeften van kinde-
ren en zusters in Congo. Tot voor kort moesten 
steeds vrachtauto’s worden gehuurd tegen woe-
kerprijzen, om bijvoorbeeld aangekochte materi-
alen noodzakelijk voor de bouw te vervoeren of 
om de wintervoorraden aan te kunnen schaffen. 
Op het moment, dat de marktprijzen laag waren, 
wilde iedereen een vrachtwagen huren en zo 
ontstonden er lange wachtrijen met als gevolg, 
dat de echte koopjes dan weg waren, als er weer 
een wagen beschikbaar was. In alle voorgaande 
uitgaven van onze Nieuwsbrief hebben we u op 
de hoogte gehouden over het wel en wee van 
vrachtauto’s in Congo. Komt ook nog bij, dat als 
zo’n auto onderweg met pech kwam te staan, 
de huur gewoon door liep en de huurder maar 
moest zorgen om het ding weer aan de praat te 
krijgen. Bovendien was hij dan ook nog eens aan-
sprakelijk voor alle kosten. We hebben er bijna 
een jaar over gedaan om die twee vrachtauto’s 
in Congo te krijgen. Waarom moest dat nou al-
lemaal zo lang dueren, zult u zich afvragen? Het 
is toch een kwestie van die auto’s transporteren 
per schip naar Kinshasa en de invoerrechten be-
talen? Dat dachten wij aanvankelijk ook, totdat 
we bij navraag erachter kwamen, dat de invoer-
rechten wel eens gelijk of hoger konden zijn, dan 
de aanschafprijs van de auto’s en dat in een land, 
dat geteisterd wordt door corruptie het allerminst 
zeker zou zijn, dat ze dan ook nog eens bij de zus-

ters terecht zouden komen. Om kort te gaan: Geld 
weg en vrachtauto’s gestolen. We hebben toen 
gekozen via de veel tijd rovende weg om deze au-
to’s te versturen met hulp van de Orde van Malta. 
Zij regelen het gehele transport naar Congo, tot 
op de plaats van bestemming. Daarvoor moesten 
wij toestemming vragen aan de Ambassadeur 
van de Orde van Malta in Kinshasa, alle docu-
menten versturen,en wachten op hun beslissing. 
Veel hulp hebben we daarbij gehad van de We-
reld Missie Hulp in Boechout in België, die ons 
door de gehele procedure hebben begeleid en 
eindelijk kregen we dan toestemming en het ver-
zoek om de twee vrachtauto’s aan te leveren op 
de kade van Antwerpen. Vandaar is het gehele 
transport tot aan de prokuur in Kinshasa overge-
nomen door de medewerkers van de Orde van 
Malta. En het heuchelijke resultaat is nu, dat ze 
er zijn en dat de kosten minimaal zijn gebleven. 
Zo zorgen we er voor dat het geld van u als onze 
donateurs op een verantwoorde wijze wordt uit-
gegeven en trachten we ook om de corruptie ver 
van ons te houden. Maar eindelijk, ze zijn nu bij 
onze zusters in Congo! Aan één van hun grote be-
hoeftes is hiermee nu voldaan. Maar er zijn nog 
veel meer projecten, die nu onze aandacht opei-
sen. Nu we eenmaal een erkenning hebben bij de 
Orde van Malta, kunnen we nu ook gaan voorzien 
in het versturen van gereedschappen voor een 
eigen garage annex opleidingsinstituut voor jon-
geren in Mbuyi Maji en hun zo klaar stomen voor 
een beroep.
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Het kindertehuis “Rise and Shine” is sinds 1996 
gevestigd in de sloppenwijk El Cartucho van 
Bogota in Colombia. In dit tehuis worden dage-
lijks 40 kinderen opgevangen uit gezinnen die in 
de meest treurige omstandigheden leven. Bij 
treurige omstandigheden moet gedacht worden 
aan kinderen uit gezinnen van werklozen, drugs-
verslaafden en prostituees. Veelal zijn ze bloot-
gesteld aan armoede, werkloosheid, drugs, drank 
en (sexueel) geweld en vinden in Rise and Shine 
een onderdak en een veilige haven. Het tehuis 
wordt geleid door Julian en zijn vrouw Yulexi, die 
onder supervisie staan en steun krijgen van de 
Youth With a Mission Organisation (YWAM), een 
door de Colombiaanse overheid erkende organi-
satie. De relatie van PEKS met Rise and Shine 
loopt via Henk van Ruijven, die regelmatig in 
Colombia komt om daar zijn Colombiaanse zwa-
ger te bezoeken die gehuwd is geweest met zijn 
overleden zus. Een familielid van deze zwager is 
Julian. Julian heeft zelf een leven achter de rug 
als verslaafde en heeft na een zeer zwaar motor-
ongeval, waarbij hij ternauwernood aan de dood 
ontsnapte, besloten zijn leven radicaal te veran-
deren en te starten met “Rise and Shine”.Aan de 
basis van dit initiatief staat het recht op een 
waardig leven, het recht op onderwijs en gezond-
heidszorg met als uiteindelijke doel het krijgen 
van een baan. Het voortbestaan van de sloppen-
wijk El Cartucho wordt bedreigd door de uitbrei-
ding van het centrum van Bogota, door dit en de 
slechte omstandigheden waar de kinderen (en 
hun families) in leven is het ideaal van Julian om 

op het platteland een eigen huis te bouwen. Op 
dit moment huurt hij nog een sober, maar schoon, 
huis in El Cartucho. De kinderen worden meestal 
aan het begin van het jaar in een verwaarloosde 
en vaak “verwilderde’ toestand gebracht. Ze 
accepteren meestal geen enkele vorm van gezag 
en hebben geen sociale omgangsvormen. Julian 
en Yulexi proberen via vriendschap, vertrouwen 
en socialisatie kinderen klaar te maken voor de 
volgende stap die bestaat uit scholing. Parallel 
hieraan lopen voeding, ontwikkelen van talenten, 
het op een normale manier invullen van je vrije 
tijd en vanzelfsprekend ook medische onder-
steuning. Het uiteindelijke doel is de kinderen 
weer een zinvolle invulling van hun leven te 
geven. Daarbij realiseren zij zich dat de familie 
de hoeksteen is van de maatschappij en probe-
ren er (zo mogelijk) de familie (veelal de moeder, 
omdat de vader er meestal niet meer is) van de 
kinderen bij te betrekken om meer draagvlak 
voor hun aanpak te krijgen. Inmiddels zijn er 15 
moeders en 2 vaders die meewerken aan het 
project, naast een aantal vrijwilligers die alle-
maal een specifieke taak hebben. Op deze manier 
proberen zij de eindeloze spiraal van geweld, 
armoede, slechte opleiding etc. die van genera-
tie op generatie wordt doorgegeven te doorbre-
ken. Om de totale kosten, raming Euro 100.000,-, 
voor een nieuw huis en de bijbehorende voorzie-
ningen voor de kinderen te bekostigen, is Henk 
van Ruijven een inzamelactie in Nederland 
begonnen, waaraan Peks een bijdrage heeft 
geleverd.

KINDERTEHUIS RISE EN SHINE - COLOMBIA

vrijwilligers “een van de slachtoffertjes van geweld”



JEUGD VOETBAL IN KISUMU - KENIA

In Kisumu, de derde stad van Kenia, is sinds 2004 
de Kisumu Youth Football Association (KFYA)  
actief. Onze contactpersoon aldaar is Frederik 
Eijkman, een Rotterdammer die sinds 1998 zijn 
advocatenpraktijk heeft opgegeven om zich, 
samen met zijn vrouw, in te zetten voor de minder 
bedeelden in onze wereld. Met de KFYA organi-
seert hij als vrijwilliger straatvoetbalwedstrijden 
in achterstandswijken in Kisumu voor jongens en 
meisjes tussen de 8 en 18 jaar.  Wat begint met 
een potje straatvoetbal mondt uit in hele compe-
tities waar- bij inmiddels meer dan 2500 families 
(ouders, broertjes en zusjes) betrokken worden.
Via sport probeert men sociale veranderingen te 
bereiken bij mensen die in uitzichtloze situaties 
leven. Voetbal betekent minder op straat hangen 
en dat betekent minder vatbaar voor drugs, alco-
hol en criminaliteit en de hele negatieve spiraal 
die daarop volgt. Voetbal biedt een veilige en 
sportieve omgeving waardoor kinderen even uit 
de ellende van alledag zijn. Voetbal biedt de jon-
geren kansen en geeft hen zelfvertrouwen, trots 
en een eigen identiteit. Op deze manier is voetbal 
essentieel voor een betere ontwikkeling voor 
deze kansarme kinderen. PEKS heeft graag een 
donatie voor de aanschaf van nieuwe voetballen 
en andere materialen gedaan.

PAINT A FUTURE

De drijvende kracht achter Stichting Paint a 
Future is Hetty van der Linden. Hetty trekt door 
de meest arme gebieden om Derde 
Wereldkinderen kleinschalige directe hulp te 
bieden. Ze geeft de kinderen een groot vel papier 
en een penseel en vraagt hen vervolgens om hun 
ogen dicht te doen, te bedenken wat hun liefste 
wens is en dan die droom te schilderen. Ze 
vertelt dat sommige verfkwasten toverkwasten 
zijn en dat dromen ook wel eens zouden kunnen 
uitkomen….
Met die kindertekeningen keert Hetty dan terug. 
Ze vraagt bekende internationale kunstenaars 
om schilderijen te maken en daarin de kinder-
tekeningen te verwerken. Dan worden de 
schilderijen verkocht. Met de opbrengst van de 
schilderijen wordt dan inderdaad zo’n kinder-
droom dikwijls vervuld. Het bouwen van een heel 
huis kost in die gebieden vaak niet meer dan 
Euro 2000. Of de droom van een dove jongen om 
voetballer te worden. Met de opbrengst van ‘zijn’ 
schilderij worden sportmaterialen gekocht voor 
het doveninstituut waar hij woont. Paint a Future 
heeft al in veel gebieden dromen waargemaakt; 
bijvoorbeeld in Brazilië, Argentinië, Madagascar 
maar ook in Nederland! Via PEKS heeft u deze 
kleinschalige projecten ook gesteund.
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KANKALA - CONGO

Nog meer berichten uit Congo. Sinds jaren wer-
ken we samen met de stichting Kankala, een 
Belgische organisatie, die onder meer de projec-
ten ondersteunt, die worden uitgevoerd door 
Miya Dammans. Zo heeft zij in het verleden al 
meerdere malen ondersteuning gekregen vanuit 
de Pater Eusebius Kemp Stichting, aangezien 
haar doelstellingen praktisch identiek zijn aan de 
doelstellingen van onze Stichting, namelijk het 
welzijn van kinderen in de ruimste zin des woords.
We hebben Miya tijdens onze bezoeken aan 
Congo leren kennen en het vele en goede werk, 
dat zij samen met haar Congolese medewerkers 
en medewerksters doet is bewonderenswaardig. 
De opvang van straatkinderen en kinderen, die 
door hun familie zijn verstoten is één van haar 
grote doelen en ondanks veel tegenslagen en 
tegenwerkingen van zowel de overheid als het 
lokale kerkbestuur gaat ze gewoon door, met 
soms gevaar voor eigen leven. Een bewonde-
renswaardige vrouw.
Enige maande geleden was ze met verlof in 
België om weer eens een beetje op krachten te 
komen. Maar Miya kennende, heeft ze van al die 
maanden maar 10 dagen besteedt aan uitrusten 
en een korte vakantie in Oostende en is eigenlijk 

constant onderweg geweest om fondsen te wer-
ven en geld in te zamelen voor haar projecten in 
Congo. Zo heeft ze door België en Nederland 
gezworven om relaties en vrienden te bezoeken. 
Ook is ze bij ons langs geweest en ze heeft ons 
weer veel informatie kunnen geven over zaken, 
waar wij als buitenstaander geen weet van heb-
ben, maar die voor iemand, die leeft binnen de 
Congolese gemeenschap min of meer vanzelf-
sprekend zijn.
Momenteel is ze weer terug in Congo en we heb-
ben inmiddels van haar vernomen, dat dank zij 
een bijdrage van onze stichting ze nu weer bijna 
275 straat- en weeskinderen, uitgerust met nieu-
we zelfgemaakte schooluniformen en school-
boeken onderwijs kan laten volgen.
Onderwijs in Congo is van levensbelang voor de 
ontwikkeling van dit zo ver achtergebleven land 
en laten we hopen, dat ook hier de jeugd een 
echte toekomst heeft. Mensen, zoals Miya 
Dammans zijn bijna niet te evenaarden en ze 
verdient dan ook onze ondersteuning. Iets, dat 
we diverse malen hebben gedaan en hopelijk 
ook in de toekomst kunnen blijven doen.
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Namens het bestuur wensen wij u een
                 gezegend kerstfeest en een voorspoedig 2011



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).


