


PEKS heeft een vruchtbaar jaar achter de rug. 
Wij hebben duidelijk gemerkt dat ‘onze’ projecten 
de Covid-pandemie achter zich hebben gelaten 
en weer druk in de weer zijn gegaan met actief 
kinderen hulp bieden. Terwijl wij allen dachten 
dat de zon weer zou gaan schijnen, wierp een 
dictator in Rusland een inktzwarte deken over 
de wereld. Hij viel een autonoom land binnen en 
richtte daar enorme verwoestingen aan. Ons pro-
ject het Arendsnest heeft daar natuurlijk enorm 
onder geleden. De actieve wisselwerking met 
Nederlandse jongeren, hetgeen het project juist 
zo bijzonder maakte, kwam daardoor volledig stil 
te liggen. Bijzonder verdrietig voor dit project, 
hoewel dit leed natuurlijk in geen enkele ver-
houding staat tot het leed van alle inwoners van 
Oekraïne. Maar niet alleen Oekraïne had te lijden 
onder het bizarre oorlogsgeweld, ook de wereld-
economie kreeg daardoor een flinke terugslag. 
Wij merken dat andere sponsors van hulpverle-
ners daardoor meer moeite hebben om hun in-
spanningen te continueren. PEKS kreeg dit jaar 
– meer dan in vorige jaren – aanvragen van tot nu 
toe onbekende projecten. Hoewel onze handen 
na het lezen van hartverscheurende noodkreten 
jeuken om ook daarmee aan de slag te gaan, heb-
ben wij besloten om vast te houden aan de weg 
die wij een paar jaar geleden hebben ingesla-
gen: een goede structurele relatie onderhouden 
met een overzichtelijk aantal projecten. Wij den-
ken een relevantere bijdrage te kunnen leveren 

op basis van continuïteit dan door incidenteel 
hulp te bieden. Bovendien, en dat is ook heel 
belangrijk, kunnen wij aldus een vertrouwens-
relatie in stand houden, waardoor wij kunnen 
borgen dat onze donaties goed besteed worden.  
Het doet mij deugd dat wij nieuw talent hebben 
mogen verwelkomen. Dit jaar is Rhea Creutzburg 
lid geworden van de PEKS-familie. Rhea stelt zich 
in deze brief zelf aan u voor. Zij maakt sinds een 
aantal maanden kennis met het bestuurswerk op-
dat zij ons bestuur snel ook formeel kan verster-
ken. Dat is nodig om het bestaande werk nog be-
ter te kunnen uitvoeren, maar ook om wellicht nog 
een paar nieuwe projecten te kunnen accepteren. 
PEKS prijst zich gelukkig met een gezonde fi-
nanciële positie. Dankzij een professioneel en 
voorzichtig beleid, kunnen wij onze reserves 
aardig op peil houden waardoor wij onze pro-
jecten ook op langere termijn kunnen blijven hel-
pen. Niettemin zal ook PEKS last krijgen van de 
gure wind die nu op de financiële markten waait. 
Maar zoals gezegd PEKS kan tegen een stootje.
Voor 2023 hebben wij geen wereldschokkende 
plannen. Wij blijven met uw warme steun en 
belangstelling zorgen voor een groot aantal 
kinderen op deze wereld, die met de hulp van 
PEKS kunnen werken aan een betere toekomst.
Wij wensen u en uw naasten veel leesplezier, een 
zalig kerstfeest en een gezond en gelukkig 2023!

Roel Kerckhoffs
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VOORWOORD 

Fijne
Feestdagen!

EN EEN MOOI
NIEUW JAAR



Hoi allemaal, ik ben Rhea Creutzburg, onlangs 24 
jaar geworden en woonachtig in Leiden. Afgelo-
pen jaar ben ik aangesloten bij de bestuursver-
gaderingen van PEKS om bekend te raken met 
het fonds en mee te kijken en helpen met de be-
stuursactiviteiten. Ik vind het een enorme eer en 
heel bijzonder dat ik deze kans heb gekregen en 
zet mij dan ook vol in voor PEKS en de samen-
werking met de stichtingen. Ik heb een studie 
achtergrond in Politieke Wetenschappen en volg 
momenteel een traineeship bij het Ministerie van 
Financiën. Ik hoop dat dit het begin is van een 
mooie carrière in de ontwikkelingshulp, bij over-
heidsinstanties en/of internationale organisaties. 
Het vrijwilligerswerk bij PEKS sluit mooi aan bij 
die ambitie en ik hoop dit nog lang te mogen doen!

Upendo Daima Tanzania
Afgelopen jaar hebben wij een mooi bedrag  mogen 
toekennen aan de Upendo Daima stichting in 
Tanzania. Upendo Daima betekent in het Kiswahili: 
onvoorwaardelijke liefde, en de stichting zet zich 
in voor de opvang van jonge jongens die op straat 
leven. Zij proberen deze jongens een betere toe-
komst te bieden. Wij als PEKS vinden dit een mooi 
initiatief en hebben besloten steun te bieden aan 
het Back Home House: een gezinshuis waar de 
kinderen eten, onderwijs en therapie aangebo-
den krijgen met als doel hereniging met familie, 
en de Malimbe Family: een opvang voor kinderen 
die helaas niet herenigd kunnen worden. Hier 
kunnen zij naar school en worden begeleid om in 
hun eigen levensonderhoud te voorzien. Vanuit 
de stichting hebben wij een verhaal toegestuurd 

gekregen over Paulo, een van de jongens die de 
stichting ondersteunt.

Van bedelaar tot... misschien 
wel profvoetballer!
Paulo is een 12 jaar oude jongen uit Mwanza. Op 
jonge leeftijd heeft zijn vader het gezin verlaten 
en zo werd zijn moeder verantwoordelijk voor 
hem en zijn jongere broertje Chenja. Om voor de 
jongens te zorgen, moest ze bedelen. Paulo en 
Chenja gingen niet naar school, maar moes-
ten meehelpen met bedelen. Omdat zij nog zo 
jong en schattig waren, brachten zij meer geld 
binnen dan hun moeder. Het straatteam van 
Upendo Daima heeft meerdere keren gesproken 
met Paulo en zijn jongere broertje, die uiteinde-
lijk besloten mee te gaan naar het Back Home 
House. Daar kregen ze begeleiding, gezonde 
voeding en een veilig dak boven hun hoofd. Het 
team van Upendo Daima heeft inmiddels de 
moeder opgespoord. Zij begeleiden haar, zodat 
ze straks weer voor haar eigen kinderen kan 
zorgen. Paulo en zijn jongere broertje verblij-
ven inmiddels al een paar maanden bij Upendo 
Daima. Ze gaan naar school en in hun vrije tijd 
spelen ze veel voetbal. Paulo wil later profvoet-
baller worden, net als zijn idool Paul(o) Pogba!

We zijn trots op de inzet van UDO en we blijven 
actief in contact met de stichting. 
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In het afgelopen jaar hebben we weer mooie pro-
jecten mogen steunen. Ook hebben we enkele 
malen in moeten springen in situaties waar acute 
hulp gewenst was. Hier volgt een samenvatting 
van de steun aan de projecten in Congo, Indonesië 
en Colombia.

Congo
In Congo is de situatie na de piek van de Covid 
pandemie nog steeds instabiel. Hoewel er aan de 
ene kant weer meer bedrijvigheid is, is er aan de 
andere kant nog veel te verbeteren op het gebied 
van veiligheid, hygiëne, scholing, infrastructuur  
en gezondheidzorg.  

PEKS werkt in deze regio al vele jaren samen met 
de Congregatie van de zusters van St. Vincent de 
Paul de Kananga. We schenken hier een vaste 
bijdrage aan de exploitatie van 15 weeshuizen 
voor de opvang en scholing van kinderen uit 
diverse regio’s. Buiten deze doorlopende steun 
hebben we in 2022 extra middelen vrijgemaakt 
voor de bouw van een opvanghuis in Kinshasa, 
waar kinderen uit andere regio’s kunnen verblij-
ven die medische hulp nodig hebben die alleen 
in Kinshasa kan worden geboden. Ook zijn er 
uitgaven gedaan voor incidentele zaken zoals de 
reparatie van een defecte waterpomp.

Ook onze andere partner in Congo: “Stichting 
Vrienden van Mikondo” heeft dit jaar weer op 
ons kunnen rekenen. Na de succesvolle start in 
2021 met de ondersteuning van de naaischool 
voor jonge meisjes en kind-moedertjes, heb-
ben de eerste meisjes inmiddels met succes een 
diploma gehaald en werk gevonden! Daarom 
hebben we de steun in 2022 voortgezet, waarmee 
de aanschaf van nieuwe machines en materialen 
voor praktijklessen zijn gedekt. Tevens hebben 
we dit jaar een deel van de exploitatiekosten van 
de naaischool en de naastgelegen basisschool 
“La Tulipe” gedekt. Deze konden door diverse 
lokale tegenvallers niet uit kas worden betaald. 
Een voorbeeld van zo’n tegenvaller is een storm 
die in het voorjaar van 2022 in Kinshasa veel 
schade heeft veroorzaakt. Ook voor het herstel 
van een deel van de schade heeft PEKS een een-
malige extra uitgave gedaan. 

Indonesië
Sinds 2019 zijn we in contact met de Stichting 
Sumbing Bibir. Deze stichting zet zich in voor de 
behandeling van kinderen met een gespleten lip 
of open gehemelte (Schisis). In de eerste jaren 
hebben we met onze steun bijgedragen aan de 
uitbouw van een school voor deze gehandicapte 
kinderen. In het afgelopen jaar heeft Sumbing 
Bibir met de bijdrage van PEKS de Schisis operatie 
van 20 kinderen kunnen realiseren. Deze opera-
ties worden kosteloos uitgevoerd door fantasti-

/

4

2022, EEN JAAR VOL UITDAGINGEN



sche Nederlandse artsen. De kosten die wij dek-
ken zijn daarom met name het gebruik van lokale 
operatie faciliteiten, medicijnen en hulpmiddelen, 
transport en verblijf van de kinderen.

Via Sumbing Bibir zijn we in contact gekomen 
met de stichting Viae Vitae. Ook deze stichting 
zet zich in voor de ontwikkeling en welzijn van 
jongeren. PEKS heeft Viae Vitae in 2022 kunnen 
steunen bij de bouw van een gezinsvervangend 
huis voor meervoudig gehandicapte kinderen in 
Sulawesi. Deze kinderen hebben intensieve zorg 
nodig, die ze in hun eigen familie vaak niet of nau-
welijks kunnen krijgen. Het betreft een tweede 
opvanghuis. Het eerste huis met een capaciteit 
van 25 kinderen is volledig bezet en nu blijkt er 
helaas nog veel meer vraag te zijn. Gelukkig is 
mede door onze bijdrage de bouw inmiddels in 
volle gang en zal het huis in het eerste kwartaal 
van 2023 in gebruik worden genomen.

Colombia
Als laatste wil ik graag melden dat we voor het 
derde jaar steun hebben kunnen geven aan de 
stichting Pescador de Letras. Deze stichting 
zet zich in voor een basisschool met ruim 120 
kansarme kinderen in de wijk La Boquilla in 
Cartagena, Colombia. Met de steun van PEKS 
is ook dit jaar weer een deel van het onderwijs-
programma gefinancierd. 

We zijn blij en trots dat we in dit uitdagende jaar 
met de hulp van PEKS en haar donateurs weer zo 
veel nuttige projecten hebben kunnen steunen, 
voor een betere toekomst van kansarme kinderen.

Joost Verbeek

/
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Sinds enige jaren ondersteunt PEKS het in 1997 
opgerichte Stichting HomePlan. Stichting Home-
Plan is een kleinschalige ontwikkelingsorganisa-
tie die bouwt aan een huis, thuis en toekomst voor 
de allerarmsten met als focus Latijns-Amerika en 
Zuidelijk Afrika. De stichting werkt altijd samen 
met lokale partners en heeft inmiddels 4.300 hui-
zen gebouwd. 

De stichting heeft echter niet alleen (samen met 
haar partners) huizen gebouwd in de focusgebie-
den. PEKS ondersteunt namelijk het hulpmoeders 
project van de stichting. Dit project is opgericht 
om vrouwen uit de lokale gemeenschap in te 
zetten om weeskinderen en kwetsbare kinde-
ren de zorg en aandacht te bieden die zij nodig 
hebben. Hulpmoeders zijn vrouwen die vaak een 
stabielere thuissituatie hebben dan de kinderen 
die deelnemen aan het programma. Hun rol is 
vergelijkbaar met die van een maatschappelijk 
werker. De hulpmoeders hebben vaak geen of 
weinig inkomsten en kunnen door hun werk in 
het programma tevens hun eigen kinderen be-
kostigen. Stichting HomePlan voert dit project 
met haar lokale partner uit in KwaZulu Natal (Zuid 
Afrika). De provincie KwaZulu Natal is bijzonder 
arm en zwaar getroffen door de ziekte aids. Een 
groot aantal kinderen zijn door deze ziekte vaak 
al op zeer jonge leeftijd wees geworden en zijn 
daardoor vaak helemaal op zichzelf aangewezen. 
Zij vormen dan samen met hun broertjes en zus-
jes een zogenaamd ‘kindgezin’. Inmiddels staan 
500 kinderen ingeschreven in het programma. 
Dankzij het project gaan de kinderen allemaal 
naar school of naar de creche, afhankelijk van 
de leeftijd. De lokale partner steunt de gezin-
nen met voedsel, medische zorg, hiv-testen met 

eventuele behandeling, toegang tot onderwijs, 
het verkrijgen van officiële documenten (ID) en 
psychosociale ondersteuning waar nodig. De 
hulpmoeders zorgen ervoor dat de lokale partner 
deze bijdrage kan leveren. Zij zorgen er namelijk 
voor dat de kinderen naar school gaan, te eten 
hebben en gezondheidszorg ontvangen. Dit heeft 
als resultaat dat een sterkere gemeenschap wordt 
gecreëerd met meer zorg en oog voor elkaar. 
De afgelopen periode heeft de lokale partner 
voeding geleverd ten behoeve van kinderen 
waarvan de moeder erg ziek is of overleden. 
Ook zijn er identificatie documenten aange-
vraagd voor de kinderen zodat zij bij de kinder-
bescherming kinderbijslag kunnen aanvragen. 
De hulpmoeders gaan met de kinderen mee en 
zorgen dat er foto’s worden gemaakt en dat de 
formulieren goed worden ingevuld. Op zaterda-
gen worden er vaak sociale educatieve activitei-
ten georganiseerd. Omdat de activiteiten veelal 

worden gedaan in groepsverband leren zij om in 
teamverband te werken en komen zij ook in aan-
raking met lotgenootjes. De kinderen die hiv of 
andere gezondheidsproblemen hebben worden 
naar medische hulp gebracht. De hulpmoeders
orgen ervoor dat zij hun afspraken nakomen en 
hun medicatie blijven innemen. Ook leggen de 
hulpmoeders huisbezoeken af om te kijken hoe 
de kinderen het op school doen, of de kinderen 
gezond blijven en te inventariseren of er andere 
hulp benodigd is. Indien de kinderen geen dak 
boven hun hoofd hebben, zorgt Stichting Home-
Plan ook dat er een huis wordt gebouwd.

Job van Esser
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In onze vorige nieuwsbrief hebben we u ver-
teld over de stand van zaken bij het Arendsnest, 
het project in Oekraïne dat de PEKS met trots 
sponsort. Destijds was de COVID-19 crisis de 
grote uitdaging voor het project. Sindsdien zijn 
door de Russische invasie de uitdagingen nog 
groter geworden. We geven u graag een update.
Het project vindt plaats in de Zakarpattya 

Oblenergo regio, ten zuiden van Lvyv – het uiter-
ste westen van Oekraïne. De stroom vluchtelingen 
in die richting heeft ervoor gezorgd dat de loca-
tie waar 35 kinderen dagopvang kregen werd 
gebruikt als voor vluchtelingenonderkomen. 
Daarnaast zijn er mensen uit het gebied het land 
ontvlucht. Het project heeft dus even praktisch 
plat gelegen. Desondanks draait het project sinds 
september weer. Bestuurders van onze part-
ner (Stichting Oekraïne Projecten) hebben een 

bezoek gebracht, er zijn weer kinderen perma-
nent in het weeshuis en voor de vluchtelingen zijn 
andere plekken gevonden, dus ook de dagopvang 
is weer open (zie foto's). Natuurlijk gaat niet alles 
vanzelf. Er zijn grote problemen met de elektrici-
teitsvoorziening en de energieprijzen zijn hoog. 
Daar komt straks nog de winter bovenop. Ze 
hopen zich door de komende tijd heen te kunnen 

slaan. Het gemeenschapsgevoel van de leiding, 
de kinderen en de financiële ondersteuning van-
uit Nederland zijn bronnen van hoop. We blijven 
dit project steunen om deze hoop te voeden.

Kido Koenig
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UPDATE ARENDSNEST, OEKRAÏNE

DONATIES; GEEN ACCEPTGIRO MEER

Beste lezers,

Zoals u wellicht is opgevallen bevat de nieuwsbrief geen acceptgiro meer. Aangezien banken 
dit systeem van overschrijving niet meer ondersteunen vanaf 1 juni 2023, dient u vanaf heden 
uw donaties over te boeken aan IBAN: NL40 INGB 0000 382256 ten name van Pater Eusebius 
Kemp Stichting of per automatische incasso.

Alvast dank voor uw begrip.




