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GEACHTE DONATEURS

Een belangrijk deel van ons budget is bestemd 
voor de Congrégation des Soeurs de Saint Vincent 
de Paul in de Democratische Republiek Congo. 
De zusters van deze congregatie weten mede 
dankzij onze hulp een groot aantal kinderen in 
het gebied Kasai van eten, onderwijs en gezond-
heidszorg te voorzien. Helaas wordt Congo nog 
steeds geteisterd door oorlog. De president van 
het land, Kabila, blijkt een zwakke leider te zijn, 
die bovendien weinig op heeft met democratie. 
Een aantal keren zijn verkiezingen beloofd en 
vervolgens weer uitgesteld.
Dankzij de zogeheten Congobabbels houdt zus-
ter Lieve van Wijmeersch ons op de hoogte van 
de lokale omstandigheden. Hoewel haar berich-
ten lang niet altijd opbeurend zijn en zij verslag 
moet doen van de chaos en vernielingen als 
gevolg van de burgeroorlog, is één ding duidelijk:  
de zustercongregatie laat zich niet uit het veld 
slaan. De zusters blijven zich onverdroten en 
met ongelofelijk enthousiasme inzetten voor de 
kinderen, die juist nu de hulp zo goed kunnen 
gebruiken. PEKS vindt het belangrijk om 
haar geld op een verantwoorde wijze te 
besteden. Hulp bieden in een oorlogsgebied 
als Congo roept vanzelfsprekend de vraag op 
of doorgaan nog wel verantwoord is. Dank-
zij onze goede contacten met de congre-
gatie weten wij dat onze steun ter plekke heel 
goed wordt aangewend. De gelden van PEKS 
bereiken daadwerkelijk hun bestemming. Boven-
dien kunnen wij het niet over ons hart krijgen om 
de kinderen daar nu in de steek te laten. Verder 
voelt PEKS zich gesteund door onze Minister van 
Ontwikkelingssamenwerking, Sigrid Kaag. In 
een interview in NRC afgelopen voorjaar deed zij 
verslag van haar reis naar Congo. Tijdens die 
reis heeft zij veel informatie verzameld om ook 
internationaal aandacht, met name bij de VN, te 
kunnen krijgen voor dit land. 

Congo zou eigenlijk een van de welvarendste 
landen van Afrika moeten zijn. Het land is vrucht-
baar, heeft een overvloed aan water en is rijk aan 
grondstoffen. PEKS hoopt dat de inspanningen 
van de minister gehoor zullen vinden en dat bin-
nen afzienbare termijn meer rust in het land zal 
ontstaan. Dan kan het land weer gaan opbouwen.
PEKS zal in de tussentijd de congregatie blijven 
steunen. Het bestuur is dankbaar dat wij een 
kans hebben om lokaal relevante hulp te brengen 
en een flink aantal jonge mensenlevens waardi-
ger te maken. Gaarne wens ik u weer veel plezier 
bij het lezen van deze nieuwsbrief, die minder 
frequent zal verschijnen. Vanaf nu één keer per 
jaar. 

Namens het bestuur van de Pater Eusebius Kemp 
Stichting wens ik u alvast een heel fijn kerstfeest 
en een Gelukkig 2019!

Roel Kerckhoffs
Voorzitter PEKS
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Prettige Kerstdagen & 
een  Gelukkig Nieuwjaar

Sigrid Kaag: bron NRC Handelsblad - Jaap Boon



De Stichting Guacamaya heeft het voorrecht al 
enkele jaren steun te mogen ontvangen van de 
Pater Eusebius Kemp Stichting. De belangrijkste 
doelstellingen van de Stichting Guacamaya zijn 
het verbeteren van het onderwijsniveau en het 
bevorderen van duurzaam en productief land-
gebruik in Guatemala. De afgelopen jaren zijn 
negen lesprogramma’s ontwikkeld die inmiddels 
worden verspreid over enkele tientallen scholen.
Het meest succesvolle lesprogramma is het 
boekje ‘Pedro de rups’. Het verhaal vertelt niet 
alleen over de miraculeuze levenscyclus van 
de vlinder, maar bevat ook een boodschap over 
pesten en verdraagzaamheid.

Er zijn negen verschillende boekjes voor leerlin-
gen van de kleuterschool tot en met leerlingen 
van de middelbare school. De boekjes hebben 
gemeen dat de kinderen spelenderwijs leren en 
na afloop krijgen alle leerlingen plantjes om rond 
het huis te planten. Deze plantjes worden op 
school opgekweekt in een kwekerij die is opgezet 
met steun van het project. 
Ik werk alweer meer dan twintig jaar in Guatemala 
en ik word elk jaar jammer genoeg niet alleen 
verrast door leuke, maar ook door treurige 
gebeurtenissen. Ik sprak met een verpleegkun-
dige die werkt bij een grote medische post en die 
vertelde dat dit jaar al twee baby’s zijn overleden 
door ondervoeding in El Corozal, het Mayadorp 
waar ik ooit met het project ben begonnen. 
De sterfte is vaak het gevolg van ondervoeding 
in combinatie met diarree veroorzaakt door ge-
brekkige hygiëne. De Stichting Guacamaya heeft 
verschillende malen een krant uitgebracht om 

kindersterfte door ondervoeding en diarree tegen 
te gaan. Het is een eenvoudig krantje met korte 
teksten en veel tekeningen. Hoe voorkom je 
diarree, wat doe je als het kind diarree heeft, wat 
is gezonde voeding en hoe kan je op eenvoudige 
wijze chaya (boomspinazie) verbouwen en de 
voeding van kinderen verbeteren. Het krantje viel 
erg in de smaak bij de medische post en wordt 
gegeven aan moeders die de post bezoeken. 
Ik wil dit verhaal besluiten met iets dat al jaren 
geleden in gang is gezet. Het eerste lesprogramma 
dat de stichting Guacamaya heeft ontwikkeld 
heet: Juanito en Maria planten een eigen bos. 
In het eerdergenoemde dorp El Corozal is er les 
gegeven over dit programma en zijn de kinderen 
geholpen met het planten van een eigen bos. Veel 
kinderen hebben bamboe geplant die inmiddels 
erg groot is geworden. Niet alleen de bamboe 
is groot geworden, maar ook de kinderen die 
deze geplant hebben. Zo heeft Marvin zes jaar 

geleden bamboe geplant. De bamboe is heel 
groot en Marvin is inmiddels echtgenoot en 
vader. Marvin heeft van zijn bamboe een omhei-
ning gemaakt voor de varkens. Hij en 29 andere 
families met bamboe zijn ook geholpen met het 
bouwen van een bamboe kippenhok. Zij hebben 
hiervoor de eigen bamboe gebruikt en kregen 
van het project een paar golfplaten voor het dak. 
Er is veel moois gedaan met de ondersteuning die 
ontvangen is van PEKS, nogmaals onze hartelijke 
dank!       

Michael de Groot
(Stichting Guacamaya)
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PROJECT SKKI – SEMARANG, INDONESIË

Via het netwerk van de penningmeester zijn we in 
contact gekomen met SKKI, Stichting Kansarme 
Kinderen Indonesië, een Nederlandse stichting.
Deze stichting is betrokken bij het weeshuis 
Wikrama Putra in Semarang op Midden Java.
SKKI heeft in het verleden geld ingezameld om 
een aantal aanpassingen aan het gebouw van 
het weeshuis te realiseren, zoals een nieuw dak, 
nieuw sanitair, goede verlichting etc.

Op dit moment zijn ongeveer 75 kinderen in het 
tehuis. Een deel van hen is wees, een ander 
deel is afgestaan door de ouders. Ongewenste 
zwangerschappen zijn in Indonesië nog vaak 
onbespreekbaar. De voorzitter van de SKKI is een 
orthopedagoog: bij het bezoek aan het weeshuis 
is zij geschrokken van het feit hoe de jonge kin-
deren onvoorbereid naar de lagere school gaan. 

Zij missen daardoor al een hele slag als zij naar 
de basisschool gaan. In het weeshuis is er geen 
spel- of ontwikkelingsmateriaal. De kinderen 
hingen een beetje rond de tv en keken de hele 
dag naar programma’s die absoluut niet geschikt 
zijn voor kleine kinderen. Hun ontwikkeling werd 
op geen enkele manier gestimuleerd. Alles wat 
nodig is voor een voorschoolse ontwikkeling ont-
brak in het kindertehuis. Op basis hiervan heeft 
de SKKI een plan opgevat om hier verbetering in 
te brengen samen met een Indonesische leer-
kracht en vrijwilligers uit Nederland. In 2016 is 
het een en ander in werking getreden met posi-
tieve gevolgen. De kinderen kunnen op een stoel 
zitten, ze luisteren, ze leren zingen, vouwen, met 
blokjes spelen etc.

Bij het laatste bezoek van de voorzitter van SKKI 
aan het weeshuis heeft de directeur ruimtes 
toegezegd waar deze activiteiten met de kleine 
kinderen plaats kunnen vinden. Deze ruimtes 
moeten echter gerenoveerd worden en ingericht.
SKKI heeft een beroep gedaan op de PEKS en wij 
hebben met uw steun het mogelijk gemaakt dat 
deze ruimtes geschikt zijn gemaakt om de kleu-
ters op te vangen. Als uw penningmeester in 2019 
weer Indonesië bezoekt, staat niet alleen een 
bezoek aan Maria Rosa op het programma. Wij 
zijn van plan om naar Semarang te gaan om zelf 
te zien wat er met uw giften gerealiseerd wordt.

/
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MARIA ROSA - BOGOR, INDONESIË

Zoals u weet, bezoekt uw penningmeester min-
stens eenmaal per jaar Indonesië om haar 
familie te ontmoeten. Een bezoek aan Maria Rosa 
en haar familiehuis staat dan altijd op het program-
ma. Dit jaar was de penningmeester benieuwd 
naar het nieuwe huis dat Maria Rosa zou bouwen 
om het onderwijs aan de kinderen uit het naburig 
dorp te stimuleren. Het is Maria Rosa wederom 
gelukt om met uw steun een prachtig huis neer te

zetten. Iedere keer weer is het een klein wonder.
In het huis is een bibliotheek ondergebracht en 
ruimtes ingericht waar de kinderen van Maria 
Rosa samen met de kinderen uit het dorp in alle 
rust hun huiswerk kunnen maken. Onderwijs blijft 
belangrijk voor de kinderen van Maria Rosa maar 
ook voor de kinderen in achterstandsituaties uit 
het naburig dorp. De inrichting heeft Maria Rosa 
her en der verkregen van vrienden en familie. Zij 
heeft ook veel hulp gekregen van vrijwilligers om 
de oude meubels op te knappen en daar boeken-
kasten van te maken. Volgens Maria Rosa is 80% 
van de bouw mogelijk gemaakt door de donatie

 

van de PEKS in het afgelopen jaar, uw royale 
giften. Het gaat goed met de kinderen in het 
familiehuis, op dit ogenblik zijn dat er ongeveer 
40. Zij doen het goed op de basis- en middelbare 
school. De oudere kinderen worden zelfs al 
betrokken bij de dagelijkse gang van zaken in het 
familiehuis. Binnen het bestuur van het familie-
huis hebben zij een stem als adviseur. Zij krijgen 
echter ook verantwoordelijkheden te dragen als 
er ergens een noodkreet om hulp geslaakt wordt. 
Zo hebben de jong volwassenen van Maria Rosa 
zwerfkinderen uit Jakarta die in erbarmelijke 
omstandigheden verkeerden in het familiehuis 
kunnen onderbrengen. In Midden Java werd een 
man in armoedige staat gevonden. Hij woonde 
op een vuilnisbelt. Ook dan kennen de volwassen 
kinderen van Maria Rosa hun taak. Zij hebben er-
voor gezorgd dat de man in een tehuis kon wor-
den opgenomen. Zo worden de jongeren geleerd 
om te zorgen voor de medemens. Op hun weg 
naar volwassenheid worden zij ook geconfron-
teerd met hun verleden. Maria Rosa gaat dat niet 
uit de weg, zij wil hun graag laten weten wat er in 

dat verleden is gebeurd. De trouwe lezers van 
de nieuwsbrief weten dat het verleden van deze 
kinderen heel donker is geweest. Ook dit emoti-
onele proces leidt Maria Rosa in goede banen, 
omdat zij vindt dat dit tot haar taak behoort. 
Volgend jaar hoopt Maria Rosa haar 25-jarig
jubileum te vieren van haar familiehuis. Uw 
penningmeester houdt u op de hoogte!

Maria Rosa zendt u haar hartelijke groeten 
en haar dank voor uw ondersteuning.

/
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PROJECT VAN MIYA DAMMANS EN HET 
WEESHUIS KANKALA

Dit voorjaar was het 40 jaar geleden dat Miya 
Dammans met haar man hun werk begon in de 
Congo. Na het overlijden van haar man heeft 
zij hun gezamenlijke werk voortgezet en is zij 
begonnen met de opvang van zwerfkinderen in 
Kananga, de hoofdstad van de provincie Kasai.
Miya Dammans heeft in de loop der jaren 
steeds meer de nadruk gelegd op onderwijs.
In het jongerendorp is er scholing van lager- en 
beroepsonderwijs. In het beroepsonderwijs 
worden jongeren wegwijs gemaakt in de 
landbouw, in de bouw en in de houtbewerking.

In Kananga2 worden de meisjes opgevangen en 
geschoold door “moeders” die hun eigen kinde-
ren mee mogen brengen.
Een bijkomende taak voor Miya en haar mede-
werkers is het “herenigen” van de zwerfkinderen 
met hun familie, voor zover die gevonden kunnen 
worden. Ook dan blijft Miya erop toezien dat deze 
kinderen een goede scholing krijgen.
Toen Miya Dammans terugkwam van haar zo-
merverlof is ze geschrokken van de enorme toe-
vloed van vluchtelingen. Zoals we u in de vorige 
decemberbrief berichtten, was de toestand in de 

Congo in de afgelopen tijd zeer verontrustend. 
Een verder bloedbad is gelukkig uitgebleven, 
omdat de huidige president nu heeft beloofd 
nieuwe verkiezingen uit te schrijven.
Echter, door de instabiele situatie is er hongers-
nood in de afgelegen dorpen in de binnenlanden 
en zijn vele families hiervoor op de vlucht gesla-
gen. In een grote stad als Kananga proberen zij 
rust en voedsel te vinden.
De vluchtelingen zien grote hulporganisaties 
arriveren die allemaal ondersteuning willen 
bieden. Vanwege de bureaucratie komt hier 
weinig van terecht. Het tegenovergestelde wordt 
bereikt, doordat deze organisaties alle voedsel 
opkopen, worden de prijzen omhoog gedreven. 

Dit zorgt ervoor dat de lokale bevolking en de 
vluchtelingen in een penibele situatie terecht-
komen. Miya Dammans steunt waar zij kan, voor 
wat de voedselvoorziening betreft, maar zij zorgt 
ook voor de scholing voor de gevluchte kinderen. 
PEKS heeft Miya dit jaar wederom gesteund zo-
dat deze kinderen toch naar school kunnen gaan.
Om de zoektocht naar voedsel te vergemakkelij-
ken, heeft Miya een andere pick-up auto moeten 
aanschaffen. PEKS heeft ook aan dit verzoek 
kunnen voldoen.
Wij zijn u, als donateur, hiervoor zeer erkentelijk.
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PROJECT MAMAN ANGÉLIQUE VAN PATER 
VAN LAER - MBUJIMAY

Wat er in het vorige artikel is beschreven over 
de toename van vluchtelingen en de daarmee 
samenhangende voedselschaarste, geldt ook 
voor het oostelijk deel van de provincie Kasai, de 
stad Mbujimay. In deze stad is Maman Angélique 
haar weeshuis gestart nadat zij zelf een zwaar 
leven heeft gehad. Op dit ogenblik vangt zij 72 
kinderen op. In de vorige decemberbrief hebben 
wij u verteld dat er dringend behoefte was aan 
voedsel en medicijnen. PEKS heeft via pater Van 
Laer en de Vrienden van Tshilomba het weeshuis 
hierin kunnen ondersteunen. De Vrienden van 

Tshilomba is een groep van enthousiaste mensen 
die pater Van Laer steunen bij het goede werk dat 
hij verricht diep in de binnenlanden van de Oost-
Kasai. Zij hebben o.a. scholen gebouwd, sociale 
en medische centra opgericht en zij ondersteu-
nen het weeshuis van Maman Angélique. In de 
loop van dit jaar is er in het weeshuis een uit-
braak van cholera geweest. Er is op tijd ingegre-
pen, daardoor is er niemand overleden. Het moge 
duidelijk zijn dat schoon drinkwater essentieel is 
bij het voorkomen van ziektes.

In het weeshuis ontbreekt een goede watervoor-
ziening. De prijs van drinkwater is door het vluch-
telingenprobleem behoorlijk gestegen. PEKS heeft 
van een bruidspaar dat hun 50-jarige bruiloft 
heeft gevierd een mooi bedrag ontvangen waar-
van nu een waterreservoir kan worden gebouwd. 
Wij danken de familie, vrienden en buren van dit 
bruidspaar voor dit gebaar.

Wij blijven de Vrienden van Tshilomba en pater 
Van Laer volgen, want in de binnenlanden van de 
Kasai blijft de nood hoog.
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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: 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).


