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Nadat Nederland na de zomer de Covid beperkin-
gen van zich afwierp, moeten wij helaas vaststel-
len dat het virus veel landen waar PEKS actief is 
nog in zijn greep heeft. De Westerse landen heb-
ben zich vooral ingespannen om hun eigen bevol-
king te vaccineren en aldus te beschermen tegen 
het corona-virus. Hoe anders is dat in landen zo-
als Congo, Namibië en Indonesië.
Als gevolg daarvan zijn veel projecten nog steeds 
niet op stoom geraakt. De beperkte activiteit is 
overigens niet het gevolg van een totale lock-
down in die landen. Kinderen moeten vaak wer-
ken om in het onderhoud van de familie te kunnen 
voorzien. Naar school gaan is er dan niet bij.
Dat betekent niet dat PEKS tijdens het afgelopen 
jaar stil heeft gezeten. Wij zijn in het gebruikelijke 
tempo blijven (video-)vergaderen en wij zijn in 
contact gebleven met onze vaste projecten. Daar 
waar wij hulp konden bieden, hebben wij dat ge-
daan. De bijdragen van onze bestuursleden aan 
deze nieuwsbrief zijn daarvan het inspirerende 
bewijs. Ik ben heel trots dat Isje, Joost, Job en 
Kido geheel belangeloos en met grote toewijding 
steun zijn blijven geven aan onze projecten. Altijd 
vanuit een positieve grondhouding maar soms 
ook kritisch. Hun kennis en ervaring vanuit hun 
dagelijks werk of hun arbeidsverleden zetten zij 
ook in om na te gaan of projecten bepaalde be-
stedingen niet anders, efficiënter, zouden kunnen 
inzetten. Daarbij waken wij ervoor om op de stoel 

van de leiding van het project te gaan zitten. Wij 
willen en kunnen niet meer dan suggesties doen. 
Het zijn uiteindelijk de lokale mensen die het bes-
te kunnen beoordelen wat nodig is.Onlangs be-
reikte ons het bericht van het heengaan van onze 
oud-voorzitter Joep Franssen. Hij is een voor-
beeld van bezielend voorzitterschap. Het ophalen 
van de herinnering aan hem (en daarmee ook aan 
mijn voorgangster, zijn dochter Ignace) geeft ons 
energie om op de door hem ingeslagen weg ver-
der te gaan en te blijven werken aan PEKS als 
een stichting die op een aantal gloeiende platen 
in deze wereld een relevante druppel laat vallen.
Ook PEKS ontsnapt niet aan toegenomen regel-
geving die moet voorkomen dat gelden van goe-
de doelen worden misbruikt. Die maakt het werk 
van vrijwilligers niet eenvoudiger. Het bestuur 
heeft besloten dat wij ons vooral richten op waar 
het echt om draait: het helpen van de kinderen in 
onze projecten. Om toch aan de regelgeving te 
kunnen blijven voldoen gaan wij op zoek naar een 
professionele partij die ons op het terrein van de 
administratieve hygiëne gaat ondersteunen. Met 
die hulp blijven wij volledig bij de tijd en kunnen de 
kinderen in de toekomst op ons blijven rekenen.

Namens het bestuur wens ik u allen hele zalige 
kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2022.

Roel Kerckhoffs
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VOORWOORD 

In de afgelopen maand oktober is onze oud-voorzitter de heer J. Franssen overleden.
De heer Franssen was één van de eerste voorzitters van de PEKS. Hij heeft het contact 
met de Zusters van St. Vincent a Paulo te Gent geïnitieerd en verder inhoud gegeven.
Mede door dit contact en onder zijn voorzitterschap heeft de PEKS haar allereerste 
project te Lusambo (Congo) vorm kunnen geven.

Er werden een school met bijbehorende gebouwen en een kraamkliniek gerealiseerd en 
in gebruik genomen. De heer Franssen heeft tot aan zijn heengaan zijn betrokkenheid 
met de PEKS getoond. Hij was een inspirator voor vele bestuursleden. 

DE HEER J. FRANSSEN



Sinds enkele jaren draagt PEKS bij aan een pro-
ject genaamd Het Arendsnest, in Beregowo - het 
uiterste westen van Oekraïne. Deze stichting 
zorgt voor noodzakelijke opvang, onderwijs en 
dagbesteding voor kinderen zonder thuis. Dat al-
les wordt verzorgd door een fulltime directie, die 
wordt ondersteund door vrijwilligers en donaties 
van meerdere partners.

U kunt zich waarschijnlijk voorstellen dat de 
afgelopen anderhalf jaar vanwege de corona-
pandemie niet eenvoudig zijn geweest voor deze 
stichting, terwijl het belang van de opvang juist 
groter werd. Door de gezondheidsmaatrege-
len gingen scholen dicht en bovendien gingen 
prijzen voor voedsel omhoog, waardoor kinderen 
magerder werden. Toch heeft Het Arendsnest 
met creativiteit en hard werk weer veel voor 

de kinderen betekend. Met beperkte middelen 
online lesjes volgen, projecten doen in kleine 
groepen en protocollen voor bezoek en tempera-
tuurchecks hebben ervoor gezorgd dat kinderen 
bezig en blij konden blijven.

Maar het hoogtepunt voor de groep was een 
onvergetelijk zomerkamp. Wat in 2020 nog on-

mogelijk was is in 2021 wel gelukt. De kinderen 
in Het Arendsnest zijn vaak nog nooit buiten hun 
stad geweest, dus een bezoek aan een avontu-
renpark of kasteel was tot voor kort ondenkbaar 
voor ze. Er is gespeeld, gezwommen en het was 
erg bijzonder. Een groter contrast met thuisloos 
in een pandemie verkeren is moeilijk denkbaar en 
daarom zijn we als PEKS trots dat we hierin een 
rol mochten en blijven spelen.

3
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In de loop van 2020 is de PEKS in contact geko-
men met Noah Fanoembi. Zijn grootvader is af-
komstig uit Tanimbar, Molukken, Indonesië en is 
begin jaren 50 naar Nederland gekomen. Noah 
zocht ondersteuning voor de bouw van een ge-
zondheids- en kraamkliniek. We laten hem hierbij 
zelf aan het woord:

In 2019 bezocht ik voor het eerst de Tanimbar-
eilanden op de Molukken, Indonesië. Daar werd 
ik benoemd tot ambassadeur voor deze prachtige 
eilandenroep omdat ik, als een van de laatste, de 
oude, oorspronkelijke taal van Tanimbar beheers 
en vloeiend kan spreken. Als ambassadeur wilde 
ik iets kunnen betekenen voor Tanimbar vanuit 
Nederland. Daarom startte ik hier een actie om 
een gezondheidskliniek te kunnen realiseren voor 
de ruim 100.000 mensen die op Tanimbar wonen. 
Mijn opleiding had ik die maand afgerond en mijn 
geplande reis naar Tanimbar kon vanwege de Co-
ronapandemie niet doorgaan. 
Tegen mijn verwachtingen in liep alles zo voor-
spoedig dat, binnen een maand nadat ik de ac-
tie startte, de bouw van gezondheidskliniek 
St. Rafael weer was herstart. Voor de start van 
mijn actie lag er alleen nog maar een fundering 
en was de bouw gestopt wegens geldgebrek. 
Omdat het project zeer spoedig verliep, besloot 
ik al mijn tijd en energie in het project te steken. 
Ik dacht: ‘’Nu moet ik doorpakken! Zo’n kans krijg
je misschien nooit meer voor Tanimbar’’. Ik 
begon media te benaderen, stichtingen, bedrijven 

en organisaties aan te schrijven en anderen na-
men zelf contact met mij op. Veel mensen, bedrij-
ven en stichtingen die iets met Indonesië of de 
Molukken hebben, waren bereid het project te 
steunen. Maar ook veel mensen die nog nooit van 
Tanimbar hadden gehoord, droegen een steentje 
bij.   Dit alles heeft er uiteindelijk voor gezorgd 
dat in slechts 8 maanden tijd een gezondheids- 
kraamkliniek is gebouwd voorzien van bedden, 
apparatuur en medicijnen. De kliniek is sinds 
april 2021 in gebruik en voor heel Tanimbar be-
schikbaar. Patiënten kunnen ziektekosten de-
clareren bij het Indonesische overheidsinstituut 
BPJS, waarmee de kliniek samenwerkt en zo is 
goede gezondheidszorg binnen 8 maanden tijd 
toegankelijk geworden voor iedereen ongeacht 
inkomen of status.  Ik ben enorm dankbaar voor 
alle steun, waaronder die van PEKS en in het bij-
zonder Isje Maas die mij haar volle vertrouwen 
heeft gegeven. 

Uit het succesvolle project is Stichting P.K.K.T 
ontstaan. Dit staat voor perkembangan kese-
hatan kesejahteraan Tanimbar (ontwikkeling 
voor volksgezondheid en welzijn Tanimbar). Ik 
hoop met deze stichting de kliniek zo lang moge-
lijk te kunnen ondersteunen. Grote dank spreek ik 
uit aan iedereen die mij en mijn project ooit heeft 
gesteund. 

Ik wens iedereen betrokken bij stichting PEKS 
het allerbeste toe. 

Noah Fanoembi, Voorzitter P.K.K.T/ Bouwer klinik 
kesehatan St. Rafael. Saumlaki, Tanimbar, Molukken, 
Indonesië  

/
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GEZONDSHEIDS- EN KRAAMKLINIEK TANIMBAR



Eind 2020 zijn we in contact gekomen met het 
bestuur van de Stichting Vrienden van Mikondo. 
In Nederland zocht deze stichting aandacht voor 
een project van haar Congolese partner “Projects 
Mikondo”; betreffende de bouw en inrichting van 
een naaischool voor meisjes en jonge kindmoe-
ders. Kleding leren naaien biedt perspectief voor 

meisjes. Ze zijn zeer kwetsbaar en geraken niet 
uit de situatie van diepe armoede. Ze worden 
zomaar slachtoffer van uitbuiting en prostitu-
tie en zeker als er al een kindje van is gekomen.
Maar als ze hebben geleerd kleding te naaien, 
kunnen ze daarna fulltime betaald werk vinden 
in een professioneel atelier, als opstapje naar 
een zelfstandig bestaan als naaister. Een zeer 
gerespecteerd beroep in Congo.

In Mikondo, een volksbuurt in de hoofdstad 
Kinshasa, is vlak naast de school LA TULIPE, 
(voortgekomen uit een eerder samenwerkings-
project) aan de hoofdstraat Avenue Ndjoko, 
een perceel vrijgekomen voor de bouw van 
deze Naaischool: het CENTRE MUASI MUSALA. 
Per jaar zullen daar tot wel 200 meisjes opgeleid 
kunnen worden.

Voor de bouw, inrichting en exploitatie is een ge-
detailleerd projectplan opgesteld. Op basis van 
dit plan heeft de PEKS ervoor gekozen om de 
aanschaf van het meubilair (tafels en stoelen) en 
de materialen voor de naaischool (diverse soor-
ten naaimachines, strijkijzers, kniptafels, etc.) te 
financieren.

De exploitatiekosten van de naaischool zullen na 
het eerste jaar gedekt worden door verkoop van 
de gemaakte kleding, huuropbrengsten van de 
lokalen en materialen, opdrachten en andere be-
taalde service. Zo kunnen er opdrachten van ate-
liers in de buurt worden verwerkt. Ook draagt een 
meisje, dat de opleiding gaat volgen, na afloop 
van haar opleiding een vastgesteld bedrag naar 
draagkracht bij, als de naaischool voor haar een 
werkplek heeft gevonden in een atelier. Wij zijn 
er trots op dat wij hebben kunnen bijdragen aan 
dit project en zo veel meisjes in Mikondo samen 
met Stichting Vrienden van Mikondo een betere 
toekomst kunnen bieden. Met de opleiding ma-
ken zij meer kans op den duur zelfstandig te kun-
nen deelnemen aan het maatschappelijk leven 
en te kunnen werken in een veilige en gezonde 
werkomgeving. 

/
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STICHTING VRIENDEN VAN MIKONDO - CONGO



De lezers van de nieuwsbrief hebben we regel-
matig op de hoogte gehouden over het functi-
oneren van het weeshuis geleid door Maman 
Angélique te Mbuji May in de Democratisch 
Republiek Congo. Zij heeft tientallen jaren gele-
den, geheel zelfstandig, een weeshuis gesticht 
in een gebied waar de delving plaatsvindt van 
ertsen en mineralen die noodzakelijk zijn voor het 
functioneren van o.a. mobiele telefoons. Ook de 
winning van diamanten vindt in dit gebied plaats. 
Dit komt de politieke stabiliteit niet ten goede. De 
arme bevolking profiteert weinig van de rijke op-
brengsten.

U kunt zich voorstellen dat zo’n gebied van-
wege de werkgelegenheid een grote aantrek-
kingskracht uitoefent op de arme bevolking in de 
regio.  Die aantrekkingskracht heeft helaas ook 
negatieve gevolgen.

Maman Angélique ondervindt nog dagelijks deze 
gevolgen. Zij leidt dit weeshuis met idealen van 
deze tijd. Onderwijs, medische zorg, hygiëne, 
aandacht voor de kwetsbaarheid van de afgewe-
zen kinderen, maar ook het mogelijk terugplaat-
sen van deze kinderen bij de familie en het bege-
leiden van de jongeren in de maatschappij blijven 
haar prioriteiten.

In eerste instantie waren pater Karel van  Laer 
en de Vrienden van Tsilomba  het enige netwerk 
waar Maman Angélique een beroep op kon doen.  

Vanwege de pandemie is dat voor bovengenoemd 
netwerk niet altijd even gemakkelijk.

Haar weeshuis is bijvoorbeeld op dit ogenblik 
dringend toe aan een renovatie. In de tropen 
kan de aantasting van gebouwen zeer snel gaan 
wanneer niet op tijd onderhoud gepleegd wordt.
Pater Van  Laer heeft de Pater Eusebius Kemp 
Stichting om steun gevraagd om deze noodzake-
lijke renovatie te verwezenlijken.

Vanzelfsprekend heeft het bestuur van de PEKS  
positief gereageerd op deze aanvraag en is met 
de renovatie reeds een begin gemaakt.
De Pater Eusebius Kemp Stichting blijft Maman 
Angélique en haar kinderen volgen.
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Op initiatief van een jubilerend bouwbedrijf werd 
in 1993 het eenvoudige gezondheidscentrum in 
El Milagro, Guatamala City omgebouwd en ver-
anderd in een volwaardige kliniek. El Milagro is 
een achterstandswijk gelegen aan de rand van 
Guatamala City. De bewoners zijn vaak arme dag-
loners die van dag tot dag leven. Zij hebben het 
platteland verlaten om hun geluk te zoeken in de 
grote stad.Nu met de coronapandemie hebben zij 
het extra moeilijk.

Dr Theo Bloem heeft na zijn pensionering een 
bezoek gebracht aan bovengenoemde kliniek. 
Hij zag dat er nog veel nodig was en is aan het 
werk gegaan. Door zijn toedoen is de kliniek uit-
gegroeid tot een middelpunt van medische zorg 
in de wijk El Milagro. Omdat zijn werk vruchten 
afwierp, werd hij steeds meer gevraagd om al-
lerlei noodzakelijke voorzieningen in deze wijk op 
te zetten.

De stichting Flor Ayuda – Bloem Helpt – werd 
opgericht en in Nederland werden donateurs en 
sponsoren gezocht. Dr Bloem bleef tot aan zijn 
heengaan betrokken bij El Milagro en zijn bewoners.

Op de Pater Eusebius Kemp Stichting is nooit 
tevergeefs om steun gevraagd dankzij uw hulp.

De kliniek El Milagro heeft in de 25 jaar dat ze be-
staat veel voor de gezondheid van de bewoners 
betekent. 

Er is niet alleen een afdeling algemene genees-
kunde, een operatieafdeling, een klinisch labora-
torium, een röntgenafdeling, een apotheek, een 

opnameafdeling en een spoedeisende hulp aan
wezig, maar ook een kraamkliniek- en kinderaf-
deling. In de 25 jaar hebben steeds meer vrou-
wen de weg gevonden naar de kraamkliniek. 
Naast hulp van de kruidendokter en de traditio-
nele Maya priester wordt de rol van de profes-
sionals steeds belangrijker. Vooral jongere vrou-
wen maken hier gebruik van. Hetzelfde geldt voor 
de behandeling van de kinderen. Dit is een grote 
vooruitgang in de ontwikkeling van de bevolking.

En voor deze bovengenoemde kraam- en kin-
derafdeling is aan de PEKS gevraagd om bij te 
dragen aan de renovatie. Na 25 jaar en intensief 
gebruik, is renovatie, onderhoud en vervanging/
aanvulling van apparatuur noodzakelijk. Er is vol-
doende deskundigheid bij het personeel, maar 
het ontbreekt aan materiaal en inrichting om met 
name de kinderafdeling goed te laten functio-
neren. Het bestuur van de Pater Eusebius Kemp 
Stichting heeft de vraag positief gehonoreerd.

In het begin van dit artikel is vermeld dat Dr Bloem 
allerlei voorzieningen heeft gestart in de wijk. Eén 
van die voorzieningen is het opzetten van goed 
onderwijs. Er is inmiddels een basisschool, een 
middelbare school en een technische school.  
Ook bij de bouw van bepaalde klaslokalen heeft 
de PEKS  steun verleend.

Ieder jaar sponsort de Pater Eusebius Kemp 
Stichting leerlingen van een klas van de middel-
bare school. Vorig jaar is mede door de onder-
steuning van de PEKS een ontbijtproject gestart.
Dit alles is mede mogelijk gemaakt door uw steun 
als donateur, waarvoor onze dank.
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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

OF HEEFT U IEMAND GEVONDEN DIE ONS WILT STEUNEN?

Noteer dan hieronder:

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

 Stuur de bon naar: Roijenborg 4, 5258 PX BERLICUM of e-mail naar contact@patereusebiuskempstichting.org

Wij zijn, namens de kinderen in nood, een
ieder dankbaar die ons mooie werk wilt steunen.
Wij zorgen dat u op de hoogte blijft van 
alle projecten aan welke wij, namens u, steun
mogen verlenen.

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
Roijenborg 4, 5258 PX Berlicum
 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 : dhr. J.L.S.M. van Esser 
Lid : dhr. K.C. Koenig MSc
Lid : dhr. J.A. Verbeek 

Adviseur:
Economisch : dhr. drs. W. Maas
Administrateur : dhr. A. den Besten

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: Roijenborg 4, 5258 PX Berlicum
www.patereusebiuskempstichting.org
IBAN: NL40 INGB 0000 382256 ten name van Pater Eusebius Kemp Stichting.


