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GEACHTE DONATEURS

PEKS blijkt nog steeds een aanzienlijke groep be-
langstellende donateurs aan zich te binden. De 
minder frequente verschijning van onze nieuws-
brief heeft de nodige vragen van – terecht – kriti-
sche donateurs opgeroepen. Deze belangstelling 
maakt duidelijk dat de nieuwsbrief nog steeds 
in een behoefte voorziet, hetgeen ons natuurlijk 
stimuleert om weer te berichten over de activi-
teiten van onze stichting en met name ook van 
onze goede doelen. Wat PEKS zelf betreft kunnen 
wij u melden dat wij onze nieuwe beleidsvoorne-
mens steeds beter in de praktijk brengen. Zoals ik 
eerder schreef heeft PEKS besloten om met een 
minder groot aantal goede doelen intensievere 
banden aan te knopen. Door een beter en nau-
wer contact met de te steunen projecten kunnen 
wij beter beoordelen of onze donaties ook goed 
worden besteed. Bovendien kunnen wij actiever 
meedenken over eventuele extra steun om pro-
jecten nog kansrijker te maken. Wat het bestuur 
(allemaal vrijwilligers met veelal een drukke 
baan) heeft onderschat, is dat het onderhouden 
van stevige contacten met de projecten ook de 
investering van veel tijd vergt. De focus op min-
der projecten bespaart weliswaar tijd doordat 
minder aanvragen beoordeeld behoeven te wor-
den. Doch die besparing wordt ruimschoots ‘ge-
compenseerd’ door het tijdsbeslag van de inten-
sievere contacten en daarmee gepaard gaande 
correspondentie. In deze periode van transitie 
informeerde bestuurslid Joost van Esser ons dat 

hij met ingang van 1 januari 2018 afscheid zal 
nemen als bestuurslid. Hij kan zijn zeer drukke 
functie van medisch specialist in het Amphia 
ziekenhuis van Breda niet langer combine-
ren met het lidmaatschap van ons bestuur. Het 
afscheid van Joost (waaraan ik in de volgende 
nieuwsbrief nader aandacht zal schenken) bete-
kent een verlies van bevlogenheid en jarenlange 
ervaring.  Hoewel  wij de beslissing vanzelfspre-
kend respecteren en begrijpen, is dit niettemin 
een verlies voor PEKS. Gelukkig zijn wij er in ge-
slaagd een vervanger voor Joost te vinden in de 
persoon van Kido Koenig. Zoals blijkt uit zijn intro-
ductie elders in deze nieuwsbrief zorgt hij voor en-
thousiasme, verjonging en bevlogenheid. Wij zijn 
ervan overtuigd dat PEKS daarvan de vruchten zal 
plukken in de komende jaren. In mijn vorige voor-
woord heb ik zorgen geuit over ons belangrijkste 
project, te weten de Vincentiuszusters in Congo. 
Op de dag dat ik dit voorwoord schreef ontvingen 
wij van zuster Lieve Van Wijmeersch een opbeu-
rende Congobabbel. De oorlog lijkt daar inmid-
dels wat geluwd. Hoewel de verwoestingen heel 
ernstig zijn, blijken de zusters nog steeds ‘alive 
and kicking’. Mede dankzij onze steun gaan zij 
onvermoeibaar door met hulp aan vele hulpbe-
hoevende kinderen. Wat een veerkracht en ener-
gie! Dat geeft de burger en het bestuur van PEKS 
de moed om door te gaan met onze activiteiten.

Roel Kerckhoffs,
voorzitter PEKS
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EVEN VOORSTELLEN: KIDO KOENIG

Met enthousiasme stel ik me voor als nieuw be-
stuurslid (per 1/1/2018) van de PEKS. Ik heb me 
lange tijd bezig gehouden met internationale 
betrekkingen, ontwikkelingssamenwerking en 
besturen en de tijd is rijp om dit opnieuw in de 
praktijk te brengen bij deze mooie stichting. 
Iets meer over mijzelf: Ik woon in Amsterdam en 
ben werkzaam bij Capgemini in Utrecht. Ik heb 
een achtergrond als antropoloog en socioloog, 
iets wat ik in de praktijk probeer te brengen bij 
het helpen van organisaties met nieuwe strate-
gieën en veranderingen. In het verleden heb ik 
bestuurlijke ervaring opgedaan bij onder andere
NJR (de Nationale Jeugdraad), waar ik van 2007 
tot 2009 voorzitter was. In 2006 ben ik begonnen 
met een stichting in Leiden die nu de naam DEAL 
Foundation draagt. Daar heb ik, inmiddels 10 jaar 
geleden, PEKS bestuurslid Elise Muijzert leren 
kennen. Samen hebben we projecten uitgevoerd 
in onder andere Bolivia om door middel van ken-
nis- en kapitaaloverdracht mensen te helpen 
een betere economische positie voor zichzelf te 
creëren. Het was een leerzame en inspirerende 
periode voor mij en bovendien heeft het opge-
leverd dat ik Elise nog regelmatig zie. Zij bracht 
me dan ook op de hoogte van de bestuurspost bij 

de PEKS die vrijkomt per 2018, door het vertrek 
van Joost van Esser. Zoals gezegd vond ik de tijd 
daarvoor rijp. Ik ben inmiddels al ongeveer 7 jaar 
werkzaam als consultant en heb in die periode 
mijn rugzak gevuld met kennis en vaardigheden 
rondom projectmatig werk. Maar wat heb je aan 
een volle rugzak als je er niet mee op pad gaat en 
de inhoud voor goede doelen inzet? Vandaar dat 
ik graag langskwam op de bestuursvergadering 
van 23 oktober jl. om kennis te maken met het be-
stuur van de PEKS. Ik vond de betrokkenheid van 
de bestuurders en de persoonlijke benadering 
van de projecten mooi om te zien. Tegelijkertijd 
zag ik ook voor mezelf een rol weggelegd. Ik help 
graag met het verder brengen van de manier van 
werken van de stichting om de efficiëntie en im-
pact te vergroten. 
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Kido Koenig

Het is lang geleden dat wij u bericht hebben over 
het contact met pater Van Laer en onze stichting.
Pater Van Laer heeft jarenlang in de Democra-
tische Republiek Congo gewerkt als lid van de  

Paters van Scheut. Hij is nu al een aantal jaren 
met pensioen, maar zijn hart ligt nog steeds in de 
Congo. Het eerste project waar pater Van Laer 
en de Vrienden van Tshilomba zich voor inzetten, 
ligt in de regio Tshilomba. Deze regio ligt zo afgele-
gen dat maar weinig organisaties voor ontwikke-
lingshulp de weg naar dit gebied kunnen vinden. 
Pater Van Laer en zijn stichting zijn de enigen 
die hier actief zijn. U kunt zich voorstellen dat de 
nood zeer hoog is voor de arme bevolking. Vooral 
de meest kwetsbare groepen, de alleenstaande 
vrouwen en kinderen, hebben hieronder te lijden.
Echter, pater Van Laer heeft veel tot stand 
gebracht met de weinig middelen die hem ter 
beschikking  staan. Er zijn lagere scholen ge-
bouwd, sociale centra waar jonge meisjes in alle 

TSHILOMBA EN MAMAN ANGÉLIQUE
PROJECT PATER VAN LAER:



rust leren lezen, schrijven en naaien. Er zijn zelfs 
moestuinen opgezet waar vrouwen gezamenlijk 
groenten kweken om hun gezinnen van even-
wichtige voeding te voorzien. Vorig jaar heeft de 
PEKS met uw steun 2 klaslokalen gebouwd ten 
behoeve van het lager onderwijs. Een ander pro-
ject waar pater Van Laer nauw bij betrokken is, is 
het weeshuis van Maman Angélique. Het is meer 
dan 20 jaar geleden dat Maman Angélique bij 
pater Van Laer aanklopte: ondervoed en uitge-
mergeld. Ze was nog jong, maar had al een zwaar 
leven achter de rug. Pater Van Laer gaf haar te 

eten en ze kwam er bovenop. Er werd een huisje 
voor haar gehuurd en na een maand kreeg ze 
reeds haar eerste kinderen toevertrouwd. Een 
man was in paniek geraakt bij de dood van zijn 
vrouw: de vier kinderen werden beschuldigd van 
hekserij  en werden op straat gezet. Dit was het 
begin van de liefdevolle opvang door Maman 

Angélique. Zij is een geboren moeder vandaar de 
titel Maman. De afgelopen oorlogssituatie heeft 
haar echter in de problemen gebracht. De oog-
sten waren al schraal, maar nu hebben rondtrek-
kende milities die ook nog geroofd. De prijzen zijn 
daardoor hoog en er heerst gewoon honger. Ze 
slaat zich erdoor heen maar het wordt steeds  
moeilijker. Pater Van Laer heeft hiervoor hulp 
gevraagd bij de Pater Eusebius Kemp Stichting. 
Het bestuur wil graag met uw steun deze hulp 
bieden.

/
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Wij willen u een actuele update geven van het 
project van pater Nico Dister als vervolg  op het 
verslag in de mei brief 2017. Het project is gesi-
tueerd in het oosten van Indonesië/Papua Nieuw 
Guinea.
Pater Nico Dister hield midden jaren negentig in-
zamelacties in kerken en buurthuizen om zijn pro-
ject in Papua Nieuw Guinea onder de aandacht 
te brengen.
Het eerste doel was de opvang van straat- 
en weeskinderen: daartoe zouden weeshuizen 
gebouwd moeten worden. Er werden 2 weeshuizen 
gebouwd: Hawai en Polomo. In de loop der ja-
ren is het contact tussen de PEKS en pater Nico 
alleen maar hechter geworden.

Pater Nico Dister en de leden van zijn stich-
ting Putri Kerahiman (Dochter met Compassie) 
kregen steeds meer aanvragen. Door het opvan-
gen van straat- en weeskinderen werd de nood-
zaak groter om zelf het onderwijs ter hand te 
nemen. Met uw steun kon de PEKS een grote 
bijdrage leveren als cadeau voor het gouden 
priesterjubileum van pater Nico aan de bouw 
van het Antonius Padua College. Wij kunnen u 
berichten dat de bouw is voltooid en op dit ogen-
blik biedt het gehele scholencomplex, te weten 
basis- en middelbaaronderwijs aan meer dan 300 
kinderen onderwijs. Niet alleen aan de straat- en 
weeskinderen maar ook aan de kansarme kinde-
ren uit de omgeving van Jayapura (hoofdstad van 
Nieuw Guinea).

Het onderstaande heeft pater Nico Dister met zijn 
stichting gerealiseerd in de afgelopen 25 jaar:

1.   Er zijn 2 kindertehuizen gebouwd voor de 
  opvang.
2.   Er zijn twee internaten gebouwd (apart voor  

 jongens en meisjes) voor kinderen die uit    
 afgelegen gebieden komen en verstoken 
 zijn van goed onderwijs.
3.   Het Antonius Padua College voor middelbaar  

 onderwijs biedt onderwijs aan bijna 200 
 leerlingen.
4.     Opzet en inrichting van de Robertus kliniek.
 
Dit is mogelijk geweest mede dankzij uw bijdrage. 
Met heel veel dank van pater Nico Dister.

/
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Tientallen jaren geleden kwamen wij in contact 
met mevrouw Linda Zarate. In die tijd ving zij 
straatkinderen op in de hoofdstad La Paz. Linda 
Zarate was begaan met hun lot: zij zag dat deze 
jonge kinderen ’s nachts in de kou op straat 
sliepen, vaak zonder eten omdat ze die dag niet 
genoeg verdiend hadden. Linda Zarate begon 
heel eenvoudig met het uitdelen van eten. Zoals 
u zult begrijpen, werd dat steeds uitgebreider. En 
dat was het begin van een relatie met de PEKS 
die al meer dan 20 jaar duurt.
Linda Zarate regelde een onderkomen voor deze 
kinderen zodat ze in ieder geval ’s nachts konden 
bijkomen. Onderwijs was het volgende waar zij 
zich voor inzette. Maar na het lager onderwijs 
stonden de jonge mensen weer op straat. Zij 
zorgde ervoor dat deze jonge mensen voortge-
zet onderwijs konden volgen, daarna een hogere 
beroepsopleiding en soms zelfs de universiteit.
Zij kon een professionele stichting oprichten 
“Helping Hands’ zodat het vele werk goed aan-
gepakt kon worden.
Wellicht herinnert u zich het verhaal nog van
Eliseo, die met  uw steun, afgestudeerd is in de 
ICT en nu een goed leven leidt met zijn gezin. Hij 
is een welkome hulp binnen het project van Linda 
Zarate.

Wij willen u nu verslag doen van Felipa Carlo 
en Rosa Novia. Zij hebben aan het eind van hun 
eerste semester brieven geschreven aan de 

PEKS om u hartelijk te danken voor de steun die 
zij van u mogen ontvangen en dat ze verschrik-
kelijk hun best doen om u niet teleur te stellen. 
Felipa heeft 2 kinderen en haar moeder om voor 
te zorgen. Zij wonen met z’n vieren in 1 kamer.
‘s Morgens heeft ze van 8 uur tot 12 uur een 
kraampje op de markt om geld te verdienen voor 
het gezin, in de middag volgt zij met uw steun 
een administratieve opleiding. Zij heeft met suc-
ces het eerste semester afgerond en ze loopt nu 
stage bij een radiostation. Die bieden haar al een 
baan aan zodra zij haar studie heeft beëindigd. 
Door deze ontwikkeling heeft zij zelfvertrouwen 
gekregen en kan ze haar moeilijkheden het hoofd 
bieden. Zij gaat met recht een goede toekomst 

tegemoet. Rosa Novia heeft met uw steun een 
juridische opleiding kunnen volgen. Zij heeft bijna 
deze studie voltooid. Door het zware leven dat 
zij achter de rug heeft, is zij getraumatiseerd en 
heeft zij hulp nodig om haar leven weer op orde te 
brengen. Zij doet daar erg haar best voor. Rosa is 
u dan ook dankbaar dat zij deze kans heeft gekre-
gen. Om andere jonge vrouwen te helpen in crisis 
situaties, gaat zij stage lopen bij bovengenoemde 
instantie. 
Tot slot een berichtje van Beatriz Poma die een 
medische opleiding heeft gevolgd. Zij is u nog 
steeds dankbaar, dat u dit mogelijk heeft ge-
maakt: zij werkt op dit ogenblik in de binnenlan-
den van Bolivia. Op deze manier kan zij door haar 
kennis de arme bevolking, op medisch gebied, de 
helpende hand bieden.
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7

Flor Ayuda vierde afgelopen maand haar 20-
jarige jubileum. Ook bij dit project is de 
Pater Eusebius Kemp Stichting vanaf het begin 
betrokken. Dr Theo Bloem heeft de Stichting Flor 
Ayuda opgericht om gericht hulp te kunnen bie-
den in de wijk Milonga. Hij was zeer succesvol 
in zijn werk in het medisch centrum en gaande-
weg werd dr Bloem steeds meer betrokken bij 
de problemen in de wijk. Er was criminaliteit en 
armoede. Het project “Kinderen van de straat“ 
werd gestart. Ook hier staat de opvang van kans-
arme kinderen centraal. Het is van belang omdat 
de aantrekkingskracht van het drugsmilieu voor 
deze kinderen heel groot is. De eerste basisbe-
hoefte zoals goede voeding is daarbij een priori-
teit. In het vervolg van deze opvang is natuurlijk 
onderwijs het instrument om deze kinderen een 
goede toekomst te bieden. De “Bloemschool” 
werd opgericht. De school heeft in de afgelopen 
20 jaar 4.600 kinderen de mogelijkheid gegeven 
basisonderwijs te volgen. De kinderen uit de wijk

zijn trots dat ze onderwijs aan de Bloemschool 
mogen volgen. Met goede voorzieningen in het 
basisonderwijs ben je er nog niet: vervolgonder-
wijs is noodzakelijk. Zo werd besloten tot het op-
richten van een School voor Beroepsonderwijs 
met daaraan gekoppeld een beurzenprogramma 
zodat deze school ook toegankelijk is voor diege-
nen die het niet kunnen betalen. Aan het beur-
zenprogramma hebben tot nu toe 2.300 leerlingen 
meegedaan. De PEKS heeft met uw hulp tiental-
len leerlingen de mogelijkheid geboden om aan 
dit onderwijs te kunnen deelnemen. Wij proberen 
dit in de toekomst te blijven doen. De School voor 
Beroepsonderwijs omvat een koksopleiding, een 

opleiding in de ICT en een opleiding tot automon-
teur. Dit zijn doelgerichte opleidingen waar een 
grote behoefte aan is in Guatemala. Op dit ogen-
blik volgen 470 leerlingen het onderwijs op deze 
school. De accommodatie is helaas niet voldoen-
de: er moeten lokalen bijgebouwd worden. Er is 
veel geld nodig. Flor Ayuda heeft het grootste ge-
deelte reeds bij elkaar, de Pater Eusebius Kemp 
Stichting financiert graag met uw hulp het ont-
brekende deel.   Het bestuur van de Pater Euse-
bius Kemp Stichting heeft als beleid dat de ban-
den met bestaande projecten hechter worden 
zodat een duurzame relatie ontstaat. Wij hebben 
u met het bovenstaande proberen aan te tonen 
dat we daar serieus aan werken. De relaties met 
diverse projecten bestaan soms meer dan 20 jaar. 
Ook met u hebben we een speciale band. We zijn 
u daar zeer erkentelijk voor en wensen u een 
Fijn Kerstfeest en een Gelukkig 2018!!

FLOR AYUDA IN GUATEMALA



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. dr. J.W.J. van Esser
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. 
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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).


