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BESTUURSWISSELING

In mei 2010 meldden wij in onze nieuwsbrief dat 
mevrouw E.Veenman-Schippers de voorzitters-
hamer van de heer P.P. van Besouw had over-
genomen. Aan het bestuur had zij toen reeds aan-
gegeven dat zij dit voor een beperkte periode wilde 
doen omdat de pensioengerechtigde leeftijd bij 
haar in het verschiet lag en zij na het bereiken 
daarvan meer tijd wilde vrijmaken om met haar 
echtgenoot te gaan reizen. Nu 2 jaar later is die 
periode voor hen aangebroken. Het bestuur en 
de kinderen die door onze stichting ondersteund 
worden, zijn mevrouw Betsy Veenman veel dank 
verschuldigd voor de ruim 8 jaar waarin zij met 
grote betrokkenheid veel werk voor PEKS heeft 
verricht. Inmiddels heeft ondergetekende het 
voorzitterschap overgenomen. Ik ben getrouwd, 
moeder van 3 kinderen en vreemdelingenrechtad-
vocaat in Rotterdam en ik mag nu al zo’n 15 jaar 
deelnemen aan het bestuur van PEKS. Destijds
 begonnen als tweede secretaris naast Pieter Paul 
van Besouw in de tijd dat mijn vader voorzitter 
van PEKS was en ook Leo Cortjens toetrad tot het 
bestuur. De penningmeester van toen, Isje Maas, 
zit gelukkig nog steeds in het huidige bestuur. In 
die tijd werden de verhalen over Pater Kemp en 
Zuster Leuver nog vaak verteld. Het was toen ook 
heel gewoon dat bestuursleden zo’n 20 tot 30 jaar 
in het bestuur zaten. Tegenwoordig vinden de 
regels van Good Governance, goed besturen, dat 
eigenlijk niet meer wenselijk en dat is in sommige 
gevallen ook heel terecht maar ik vind het heel 
prettig dat Isje en ik de geschiedenis van ons fonds 
zo goed kennen zodat we bij de beslissingen die 
we nu moeten nemen altijd meewegen met welk 
doel de donateurs, Pater Kemp en Zuster Leuver 
het geld bij elkaar gebracht hebben en wat hun 
intentie met het geld was. We proberen zo zorg-
vuldig mogelijk te beoordelen of een gift aan het 
betreffende project in het verlengde daarvan ligt.
Hoewel we in de loop der jaren steeds meer 
wettelijke verplichtingen hebben waar we aan 
moeten voldoen, is er eigenlijk helemaal niet 
zoveel veranderd in onze werkwijze. Naast de vaste 
projecten in de Congo, steunen we nog steeds 
kleinschalige, directe projecten voor kansarme 
kinderen waarbij we rechtstreeks contact leg-
gen met een vertegenwoordiger van het project. 

En we werken nog steeds met vrijwilligers; het 
bestuur doet alles zelf en heeft daarbij veel hulp 
zoals bijvoorbeeld van onze adviseur Wil of van 
de secretaresse van Pieter Paul van Besouw, 
Diana die nog steeds helpt bij het samenstellen 
van de Nieuwsbrief. Maar ook zij doen alles 
vrijwillig. Ook onze administrateur Frank en onze 
accountant rekenen een sociaal tarief. Dat 
betekent dat we de kosten nog steeds tot een 
minimum beperkt houden. Wel letten we erop, 
onder andere via het lidmaatschap van de 
Vereniging van Fondsen in Nederland, dat we 
een zo deskundig mogelijk bestuur blijven en 
dat we voldoen aan de wet- en regelgeving 
die op onze stichting van toepassing is. Naast 
de ‘oudgedienden’ als ondergetekende als 
voorzitter, Isje Maas als penningmeester en 
Joost van Esser (internist te Breda) die de voort-
gang van de projecten in de Congo volgt, is 
ons bestuur dit jaar versterkt met Caroline van 
Deventer die administratief / secretarieel is 
opgeleid en secretaris is geworden en met Roel 
Kerckhoffs die als Belastingsrecht advocaat 
onder meer financiële deskundigheid inbrengt.
Namens het bestuur dank ik u voor het vertrouwen 
dat u als donateurs in ons stelt en namens de 
kinderen die door PEKS ondersteund worden, 
dank ik u voor uw giften. Verderop in deze nieuws-
brief zullen wij u weer informeren over een aantal 
gesteunde projecten. 

Met vriendelijke groet, 
Ignace J.A. Schellekens-Franssen.
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STICHTING VILCABAMBA - PERU

Al eerder schreven wij over dit voedselproject 
in de omgeving van Cusco, Peru dat door de 
Nederlandse Cora Staats samen met de 
Peruaanse bevolking nu al een flink aantal 
jaren goed draait. Inmiddels laat ook het Ge-
zondheidsproject Miski Wawa VI bevredigende 
resultaten zien. Voor de zesde keer is er gestart 
met een groep van ongeveer 350 - grotendeels - 
ondervoede kinderen uit arme families om hen te 
helpen gezonder te worden. Veel kinderen 
leiden aan luchtweginfecties en diarree. 
Het leidingwater in het gebied is van slechte 
kwaliteit en is maar in beperkte mate beschikbaar en 
elementaire sanitaire voorzieningen ontbreken 
vaak. Naast voeding richt het project zich ook 
op het verbeteren van de basissituatie van de 
kinderen. Aan de moeders van de kinderen 
wordt uitleg gegeven hoe ze de hygiëne thuis 
zoveel mogelijk kunnen verbeteren. Bijv. door het 
inrichten van een apart washoekje.

Ook worden de moeders gestimuleerd en 
begeleid om een - kleine - economische 
activiteit te starten om de financiële situatie 
van het gezin te verbeteren. Bijvoorbeeld door 
moeders te leren hoe ze voor de verkoop 
cavia’s kunnen fokken of handwerken, hoe ze 
een groentetuin kunnen opzetten, of hoe ze leren 
over het kappersvak. Cora Staats werkt samen 
met bestaande lokale organisaties om de 
autoriteiten bij de projecten te betrekken. Zij 
selecteert uit de groep moeders zogenaamde 
‘promotiemoeders’, dit zijn mensen uit de eigen 
groep met leidinggevende capaciteiten die de 
moeders begeleiden. Dit om het project ook op 
de lange termijn te laten doordraaien. 

De promotiemoeders geven cursussen aan 
de andere moeders om hen te leren over 
gezonde,  uitgebalanceede,  voeding. Ook wegen 
en meten de promotiemoeders de kinderen om 
de paar weken om hen goed in de gaten te kun-
nen houden. Uit resultaten van eerdere projecten 
is gebleken dat de gezondheid van 60% van de 

kinderen verbeterd is door het project. Na 
giften in 2005 en 2009 heeft PEKS dit project 
in 2011 voor de derde keer gesteund. Het 
spreekt ons aan dat door het opzetten van dit 
kleinschalige project in diverse gebieden steeds 
meer kinderen worden bereikt en dat er blij-
vende resultaten in het verbeteren van hun 
gezondheid worden behaald. Dit dan gecombi-
neerd met hulp om de gezinnen zelf hun slechte 
financiële situatie te leren verbeteren maakt 
dit voor PEKS tot een steunwaardig project.
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FUTURE4ALL - GAMBIA

Min of meer toevallig kwam het bestuur van 
future4all tijdens een vakantie in contact met 
bewoners van het Gambiaanse dorp Touba
kolong (Tubo Kolong) of Yarida zoals de oude 
naam  van het dorp is. Ondanks het gevoel onder 
de dorpsbewoners dat ze in dit noordwestelijke 
deel van Gambia worden achtergesteld ten 
opzichte van de bewoners van de steden, 
hebben ze met enkele inwoners van de hoofd-
stad Banjul plannen gesmeed om enkele 
elementaire voorzieningen naar Toubakolong te 
brengen. Deze plannen waren voor Future4all 
een reden om hen te helpen. Terug in Nederland 
werd er vanaf 2011 via diverse wegen begon-
nen om geld in te zamelen en hielden ze contact 
met hun vertrouwensmannen in Toubakolong. 
Gambia, officieel de Republiek Gambia, is een 
land in Afrika dat grenst aan Senegal en de 
Atlantische Oceaan. Het land bestaat uit een 
tamelijk smalle strook langs de Gambia-rivier 
en is zo'n 250 kilometer lang en slechts enige 
tientallen kilometers breed. Gambia heeft geen 
mineralen of ander natuurlijke rijkdommen. 
Vijfenzeventig procent van de bevolking leeft 
van landbouw en veeteelt. Daarnaast is er wat 
kleine industrie; verwerking van pinda's, vis en 
huiden. Het toerisme neemt snel in belang toe. 
Naast toeristen die voor zon, zee en strand ko-
men, reizen ook vogelaars naar Gambia, en 

verder zijn er ook Afro-Amerikanen die hier op 
zoek gaan naar hun oorsprong. Gedurende de 
periode van de trans-Atlantische slavenhandel 
werden 3 miljoen mensen uit deze regio als slaaf 
afgevoerd. Aanvankelijk kwamen deze slaven in 
Europa terecht als bedienden, later werden ze 
naar Amerika vervoerd. In 1807 werd de slaven-
handel door de Britten afgeschaft. Zij probeer-
den ook een eind te maken aan de slavenhandel 
in Gambia zelf, dit gebeurde uiteindelijk pas in 
1906. Volgens het Ontwikkelingsprogramma van 
de Verenigde Naties leeft in Gambia 61,3% van 
de bevolking onder de armoedegrens. Vandaar 
ook dat in Toubakolong een tekort is aan bijna 
alle elementaire levensbehoeften. De stichting 
future4all is daarom bezig met de bouw van 
een klaslokaal, de aanleg van een toiletgroep, 
waterbron en speelplaats voor de school, 
en houdt zich ook bezig met de aankoop van 
meubilair en lesmateriaal. Daarnaast staan er 
voor de toekomst nog de aanleg van een markt-
plein en de bouw van een veranda voor de school 
op het programma. Door de enthousiaste inzet 
van het bestuur van future4all hebben ze in het 
eerste jaar van hun bestaan (2011) al bijna 48.500 
euro ten goede kunnen laten komen van de 
bevolking van Toubakolong. Reden te meer voor 
de Pater Eusebius Kemp stichting om daar een 
extra bijdrage aan te leveren.
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LOS PIPITOS - NICARAQUA

De stichting SamenScholen is een stichting die 
zich sinds begin 2008 richt op het bieden van 
structurele hulp aan kinderen die woonachtig zijn 
aan de oostkust van Nicaragua. De bevolking in 
dit deel van Nicaragua bestaat hoofdzakelijk uit 
Miskito indianen en is in vergelijking met de om-
ringende regio’s sterk achtergebleven op econo-
misch terrein. De stichting richt zich op het verbe-
teren van de kwaliteit van het onderwijs door het 
bouwen en renoveren van basisscholen. Hierbij 
is het doel om per jaar 1 school te verbeteren of 
te bouwen. Een ander kenmerk van de stichting is

 dat ze hierbij de lokale bevolking zoveel mogelijk 
in deze projecten wil betrekken om daarmee werk-
gelegenheid en bouwervaring te bevorderen. 
Het eerste project van de stichting SamenScho-
len behelsde de nieuwbouw van een orkaanbe-
stendige school in Puerto Cabezas. Inmiddels is 
dit project afgerond en volgen 200 basisleerlin-
gen sinds april 2010 daar hun lessen. Het eer-
ste project waaraan de Pater Eusebius Kemp 
stichting heeft bijgedragen is de bouw van een 
orkaanbestendige school in het dorpje El Naran-
jal. Hier zitten inmiddels 180 kinderen op school 
die gedurende het hele seizoen bruikbaar is. 
Een nieuw bouwproject staat voor de deur: Een 
regioschool / therapiecentrum voor 150 kinde-
ren en jongeren met een lichamelijke dan wel 
verstandelijke handicap. Het gebouw zal wor-
den neergezet in de wijk Bilwi van de stad 

Puerto Cabezas. Net als in voorgaande jaren zal 
de Stichting met een groep Nederlandse en lo-
kale vrijwilligers starten met de bouw. Daarnaast 
gaan er een aantal fysio- en ergotherapeuten 
naar Nicaragua om in dezelfde periode hun ken-
nis en ervaring over te dragen op de ouders van 
deze kinderen. De meeste kinderen met een li-
chamelijke en/of geestelijke beperking komen 
het ouderlijk huis letterlijk niet uit, en slijten hun 
dagen in een achterkamertje. Ouders weten vaak 
ook niet wat ze aanmoeten met hun gehandi-
capte kind, hebben meestal geen rolstoel of an-
der middel waarmee het kind naar buiten kan. Dit 
project is een samenwerking met 'Los Pipitos’, 
de oudervereniging van kinderen met een be-
perking. Het is één van de vele lokale vestigin-
gen in Nicaragua van de nationale organisatie 
onder dezelfde naam. Helaas moet iedere afzon-
derlijke vestiging zelf voor haar projecten en de 
bijbehorende financiering zorgen. De bouw van 
een regioschool in Bilwi is daardoor - ondanks 
verwoede pogingen door haar bestuur - nog al-
tijd niet van de grond gekomen. Na goed overleg 
hebben wij besloten hen hierbij te helpen. 'Los 
Pipitos' in Bilwi wil ervoor zorgen dat ook deze 
kinderen door middel van begeleiding en onder-
wijs onderdeel kunnen worden van de sociale 
en economische activiteiten in de samenleving. 
In dit nieuwe gebouw wil zij ieder kind afzon-
derlijk de begeleiding bieden die beantwoordt 
aan zijn of haar behoeften. Dit betreft scholing, 
revalidatie of optimalisering van de ontwikkeling.



6

UIT DE TECHNISCHE HOEK - CONGO

We zijn allen nog diep onder de indruk van de 
manier waarop Hans Bode zijn laatste bijdrage 
aan de nieuwsbrief heeft geschreven. Het is 
verbluffend hoe hij zijn technische kennis 
inzette ondanks de cultuurverschillen en hoe hij 
elk project tot een goed einde wist te brengen. 
Veel dank zijn we hem verschuldigd. Onze extra 
inspanningen na de laatste burgeroorlog in de 
Democratische Republiek Congo waren zonder 
zijn inzet en kennis niet mogelijk geweest. Hans 
heeft nog een hele lijst projectvoorstellen achter-
gelaten. Als bestuur zullen wij ons bezinnen hoe 
wij met uw steun hier gestalte aan kunnen geven.
Het grote project Garage met daaraan 
gekoppeld het economisch rendabel maken van 
het gebruik van de vrachtwagens, het opleiden 
van de weeskinderen voor een technisch vak en 
het onderhoudswerk aan auto’s uitvoeren voor 
derden, is bij de zusters nog onderhanden. Zij 
beraden zich op dit moment over een geschikt 
gebouw op een plaats waar het project ook 
economisch rendabel gmaakt kan worden. Dit 
doen zij in samenwerking met de stichting HWG 
die eveneens vanuit Nederland in Congo 
actief is. Pieter Paul van Besouw, die lan-
ge tijd voorzitter is geweest van Peks 
en Martin Kouwenhoven, onderhouds expert, 

hebben inmiddels de verscheping verzorgd van 
het materiaal voor deze garage naar Kinshasa. 
Ook wanneer wij andere projecten gaan star-
ten, zullen wij de lege plek van Hans moeten 
invullen. Zoals Hans zelf al suggereerde ligt sa-
menwerking met anderen als goede mogelijk-
heid voor de hand. De lijst met project-ideeën 
die Hans heeft achtergelaten zijn allemaal in 
samenwerking met de zusters tot stand 
gekomen. De lijst met projecten is te lang om 
alleen door de PEKS gerealiseerd te worden. Ook 
de zusters moeten over voldoende capaciteit 
beschikken om een project tot een goed einde 
te brengen. Zij werken, petit à petit, stap voor 
stap, om een project te volbrengen. Uit de lijst 
valt wel de grote behoefte op om meer middel-
baar onderwijs voor meisjes te realiseren. Toen 
de scholen tijdens de herbouw in Lusambo wer-
den opgestart, stroomden meer dan 2000 meis-
jes toe. Er moest een compleet tweede school 
worden gestart in de vervallen gebouwen. Met 
deze nabeschouwing zullen wij afscheid moeten 
nemen van het onderdeel van onze nieuwsbrief 
“Uit de technische hoek Congo”. Hans, nogmaals 
dank voor al je inspanningen en de energie die 
je hebt gestoken in het werk van PEKS in de 
Democratische Republiek Congo.
We missen je enorm.
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SOEUR RÉGINE - CONGO

Sinds eind januari dit jaar is na een verblijf van 
30 jaar in de Congo naar België teruggekeerd 
Pater Karel van Laer, missiepater van Scheut. In 
een gesprek dat het bestuur van PEKS met hem 
had wees hij ons op het werk van Soeur Régi-
ne Mutombo, een bijzondere en dappere vrouw 
die ondanks een zeer moeilijk eigen leven een 
weeshuis / school onder haar hoede heeft. Haar 
seculiere instituut heet “Centre Sainte Angèle de 
Merici” naar de stichtster van de Ursulinen en 
heeft ook als leidraad de leefregel van de Ursuli-
nen, en is gevestigd in Mbujimayi. Meer specifiek 
in de wijk citombo, een wijk waar veel vluchtelin-
gen wonen uit Katanga. Mbujimayi is de belang-
rijkste stad van de Kasaï Oriental en telt ongeveer 
2 miljoen inwoners. Vroeger speelde Mbujimayi 
een belangrijke rol in de diamantdelving en han-
del, echter recentelijk is de laatste diamant mijn 
failliet gegaan en daarmee een bron van inkom-
sten en belangrijke werkgever verdwenen. On-
danks het relatief rijke verleden zijn basisvoor-
zieningen voor de armen zeer slecht ontwikkeld 
en is er ten gevolge van de politieke onlusten een 
zeer onveilig en onrustig leefklimaat. Dit zorgt er-
voor dat officiële instanties weinig tot geen grip 
op de situatie hebben en kinderen door de ouders 
ingeschakeld worden om voor voedsel te zorgen 

en daardoor noodzakelijke scholing mislopen. 
Daarnaast zijn er in de regio door het oorlogs
geweld veel weeskinderen en worden kinderen 
verstoten omdat men soms door bijgeloof denkt 
dat ze behekst zijn. Teneinde deze kinderen meer 
regelmaat en opleiding te geven is Soeur Régine 
ongeveer 12 jaar geleden begonnen met de bouw 
van een schooltje dat inmiddels 3 klaslokalen 
omvat waar zij de kinderen leert lezen, schrijven 
en bidden. Verder zorgt zij ook dat de kinderen 
er tussen de middag kunnen eten, schone kle-
ren krijgen, gewassen worden en indien no-
dig slapen. Inmiddels zijn er 120 kinderen in de 
leeftijd van 4-8 jaar die door haar en een aantal 
vrijwilligers worden begeleid om een beter le-
ven te krijgen. In het gesprek dat wij met Pater 
van Laer hadden kwam naar voren dat er een 
groot tekort is aan schoolmeubilair, onder-
wijsmiddelen en middelen die de persoonlijke 
hygiëne kunnen waarborgen. Dit alles vonden 
wij voldoende reden om haar goede werk te 
steunen, te meer ook omdat wij uit eerste 
hand enthousiaste verhalen te horen 
kregen. Voorts kent PEKS de regio rond 
Mbujimayi goed omdat de zusters van Saint 
Vincent de Paul daar ook een weeshuis heb-
ben en meerdere malen door ons bezocht zijn.
 



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 april 2012 is het bestuur als volgt samengesteld:
 
Voorzitter : mevr. mr. I.J.A. Schellekens-Franssen
Penningmeester : mevr. drs. F.M. Maas-Villanueva
Secretaris : mevr. C.W.M. van Deventer 
Lid : dhr. dr. J.W.J. van Esser
Lid : dhr. mr. R.W.J. Kerckhoffs
 
Adviseurs:
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).


