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GEACHTE DONATEURS

In deze halfjaarlijkse nieuwsbrief informeren wij 
u weer over een aantal projecten die PEKS de 
laatste tijd ondersteund heeft. Bij het toekennen 
van een gift moet het natuurlijk gaan om een pro-
ject voor kinderen ter verbetering van hun kans-
arme positie. Maar het bestuur vindt het ook heel 
belangrijk om informatie over het project te kun-
nen ontvangen via een contactpersoon en niet 
alleen maar het project te beoordelen op grond 
van een schriftelijke aanvraag. Tussen de vele 
aanvragen die PEKS de afgelopen tijd heeft beke-
ken, had een bescheiden aanvraag van de Stich-
ting Dusabikane (dat betekent ‘solidariteit’) ten 
behoeve van 20 jongeren uit Burundi meteen de 
sympathie van het bestuur. Het project is opgezet 
door 3 hoogopgeleide Burundezen die in 1972 en 
in de jaren ’90 het geweld en de burgeroorlog tus-
sen de Tutsi’s en Hutu’s in Burundi moesten ont-
vluchten. Zij zijn in Nederland terecht gekomen 
en hebben hier nu goede banen en het gaat hen 
en hun gezinnen goed. In Burundi zijn echter veel 
ontheemde mensen achtergebleven of weer te-
ruggekomen, die op het platteland wonen in gro-
te armoede en zonder ontwikkelingskansen. De 
oprichters vinden het heel belangrijk om vanuit 
Nederland te helpen de levensomstandigheden 
en kansen van hun voormalig landgenoten pro-
beren te verbeteren. Stichting Burundi wil jaar-
lijks 20 – ongeschoolde – jongeren uit een dorp 
een vak leren en hen dan ook het gereedschap 
geven om dit vak uit te oefenen. Afhankelijk waar 
er in het dorp behoefte aan is, worden een paar 
jongeren opgeleid tot metselaar of lasser, een 

aantal tot timmerman of metaalbewerker en een 
aantal meisjes tot bijv. naaister. Na zes maanden 
theorielessen en zes maanden praktijkoefenin-
gen krijgen de jongeren een gereedschapskist 
of een naaimachine of worden ze geholpen bij 
het vinden van een baan, zodat de jongeren dan 

ook daadwerkelijk aan de slag kunnen. De 
eerste groep jongeren is in augustus 2014 ge-
start en is nu dus bezig met het praktijk gedeelte. 
Bijgevoegde foto’s laten de eerste resultaten 
zien. Via een kerk in Bussum zijn er 12 naaima-
chines ingezameld. Ook is tweedehands gereed-
schap verzameld om de gereedschapskisten te 
vullen. Voorafgaand aan de laatste vergadering 
heeft het bestuur van PEKS uitgebreid gespro-
ken met één van de oprichters van het project, 
mevrouw Seconde Nahayo en haar dochter. Het 
bestuur was onder de indruk van haar verhaal en 
van de zeer grote betrokkenheid van de bestuur-
ders die stapje voor stapje het eerste cursusjaar 
hebben voorbereid en met weinig middelen de 
ontwikkelingskansen voor deze groep jonge-
ren enorm hebben vergroot. Daarom gelooft het 
bestuur van PEKS in de effectiviteit van dit klein-
schalige project en zal zij graag de start van een 
volgende groep jongeren in augustus 2015 mede 
ondersteunen. Wij danken u voor het vertrouwen 
dat u als donateur in ons bestuur stelt en ver-
trouwen erop dat u het met ons eens bent dat dit 
project de steun van PEKS verdient. 



De Stichting Op Gelijke Voet werkt met Nederland-
se medici en paramedici aan het verbeteren van 
de mogelijkheden van kinderen met orthopedische 
beperkingen in Congo-Brazzaville. Alle soorten or-
thopedische correcties komen in aanmerking, maar 
het merendeel van de operaties omvatten het cor-
rigeren van klompvoeten. De klompvoet komt in 
Nederland, in tegenstelling tot in Afrikaanse landen, 
niet zo vaak meer voor. Veel mensen denken dat de 
voet er als een klompje uit ziet. De werkelijkheid is 
dat de voet in allerhande richtingen kan staan, door-
dat pezen en spieren anders zijn aangelegd en daar-
door een vervorming van de beenderen plaats vindt. 

In 2015 zullen de chirurgische teams van de Stich-
ting Op Gelijke Voet tenminste 50 kinderen opereren. 
Sommige oudere kinderen met twee klompvoeten, 
zijn eerder al aan de andere voet geholpen. Tijdens 
de komende missie zullen met name de kinderen 
die eerder al zijn geopereerd worden geholpen. Na 
de operatie worden de kinderen intensief gevolgd, 
praktisch betekent dit het veelvuldig vernieuwen 
van gips, langdurige revalidatie en fysiotherapie. 
Na de operatie kunnen de kinderen zich, in de 
regel, redelijk normaal “uit de voeten maken”, 
hoewel soms hulpmiddelen, zoals spalken of ortho-
pedische schoenen en in een enkel geval een drie-
wieler, nodig zijn. Deze hulpmiddelen worden aan de 
kinderen door de stichting gratis verstrekt. Kinderen 

groeien. Langjarige begeleiding voor vernieuwing 
van de hulpmiddelen staat dan ook prominent in het 
programma. In samenwerking met de Congolese 
Overheid werkt de stichting aan een signalerings-
project, zodat nieuw geborenen met klompvoeten, 
direct na de geboorte kunnen worden “opgespoord”. 
Hoe jonger het kind is des te beter en sneller kunnen 
klompvoeten worden gecorrigeerd. De operaties 
worden mede uitgevoerd als opleidingsproject. Op-
leiding van artsen tot specialist als ook opleidingen 
tot fysiotherapeut etc. bestaan niet in het land. De 
doelstelling van de Stichting Op Gelijke Voet is om 
Congolese artsen en fysiotherapeuten op te leiden, 
zodat over 10 jaar de operaties door hen zelf kunnen 
worden uitgevoerd. De operaties en verpleging van 
de kinderen kost veel geld. Geld dat de ouders van 
de kinderen niet hebben. Het is heerlijk, dat de kin-
deren toch – gratis – geopereerd kunnen worden en 
daardoor in aanmerking komen om onderwijs te ver-
krijgen en kunnen bouwen aan hun eigen toekomst 
en de toekomst van hun land. 

HULP AAN KINDEREN MET ORTHOPEDISCHE BEPERKINGEN - CONGO BRAZZAVILLE
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BOUW ANTONIUSCOLLEGE TE SENTANI/
JAYAPURA - PAPUA INDONESIË

Vier jaar geleden in de mei brief 2011 hebben wij 
u verslag gedaan over de stichting van pater 
Nico Dister (Putri Kerihiman Papua) en het 
ontstaan ervan. De Pater Eusebius Kemp 
Stichting heeft pater Nico verschillende malen 
ondersteund met projecten zoals de (af)bouw 
van de weeshuizen Hawaï en Polomo en het aan-
schaffen van schoolbenodigdheden.
In 2012 is pater Nico begonnen met een groter 
project, namelijk het stichten van een middelbare 
school, het Antoniuscollege. Op het terrein van 
de 2 weeshuizen is reeds een kleuterschool aan-
wezig. De kinderen van de weeshuizen bezoeken 
de lagere school in de stad. Een goede middel-
bare school is echter in de buurt niet voorhan-
den. De stichting van pater Nico heeft derhalve 
het plan opgevat om zèlf een middelbare school 
op te richten. Eind vorig jaar vierde pater Nico 
zijn vijftig jarig priesterjubileum. Dit jubileum 
werd gevierd in Maastricht; pater Nico is afkom-
stig uit Zuid-Limburg. Vanzelfsprekend was er 
een delegatie van het bestuur van de PEKS aan-
wezig. Pater Nico ging voor in de plechtige H.
Mis, waarbij zijn betrokkenheid tot zijn werk voor 
Papua meerdere malen tot uitdrukking kwam. 
Het bestuur heeft als cadeau voor dit priester-
feest van pater Nico een donatie geschonken 
voor de verdere bouw van het Antoniuscollege. 

Inmiddels is de tweede fase van de bouw en de 
inrichting van het Antoniuscollege begonnen. 
Het college zal, wanneer het voltooid is, bestaan 
uit: 2 gebouwen voor de onderbouw (SMP) en 

voor de bovenbouw (SMA) met daarbij behoren-
de internaten, één voor de jongens en één voor 
de meisjes. De zes lokalen voor de onderbouw 
zijn gereed. Er kan in juli 2015 toch begonnen 
worden met de lessen van de bovenbouw, deze 
leerlingen kunnen terecht in de lokalen van de 
onderbouw. Voor het meisjesinternaat heeft de 
stichting van pater Nico een bestaand pand kun-
nen kopen. Prioriteiten zijn nu: de bouw van het 
jongensinternaat en de constructie van het 
gebouw voor de SMA.
In zijn verslag/aanvraag aan het bestuur van de 
PEKS heeft pater Nico aangegeven wat het ver-
schil is tussen “weeshuiskinderen” en “inter-
naatskinderen”. De internaatskinderen zijn kin-
deren uit de binnenlanden van Papua. Zij zijn 
verstoken van goed onderwijs, maar hun ouders/
familie kunnen hen ondersteunen. Deze kinderen 
worden ondergebracht in de internaten, zodat op 
deze manier inkomsten kunnen worden gegene-
reerd voor het Antoniuscollege.

Op de grond vóór de school wordt een grote 
cirkelruimte aangelegd met vier toegangswegen 
die de 4 windstreken moeten symboliseren. De 
gedachte hierachter is dat de kinderen weten 
dat ze uit verschillende stammen afkomstig zijn 
die niet altijd even vreedzaam naast elkaar leven. 
Echter, zij zitten samen nu op één school en 
wonen samen in één kindertehuis/internaat.
Zo wil pater Nico ook hier de gedachte van vrede 
en broederschap, solidariteit en samenwerking 
gestalte geven. De Pater Eusebius Kemp Stichting 
wil pater Nico hier graag bij ondersteunen.

/
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BEZOEK AAN MARIA ROSA TE BOGOR / 

INDONESIË, JANUARI 2015.
Enige tijd geleden kreeg PEKS voor het eerst 
een aanvraag van Stichting Rigdzin. Deze 
Nederlandse stichting zet zich al meer dan 
10 jaar in voor het welzijn van hulpbehoe-
vende kinderen in Tibet, in het bijzonder in de 
regio Sershul. Rigdzin is opgericht in 2005 nadat 
de initiatiefnemers tijdens een reis door Tibet 
werden getroffen door de grote armoede on-
der de bevolking in die regio. De focus van de 
stichting kwam te liggen op de hulp aan kinderen.
Rigdzin is actief in de regio Sershul. Die 
regio ligt in het noordwestelijke puntje van de 
Chinese provincie Sichuan. Sershul staat bekend 
als het koudste, hoogste, meest afgelegen, slechts 
ontwikkelde en armste gedeelte van heel China. 
In de regio Sershul wordt onderwijs gegeven in 
openbare Chinese scholen (zoals in heel Tibet 
overigens). In deze scholen zijn Chinese onder-
wijzers aangesteld, die uitsluitend Chinees spre-
ken en geen Tibetaans. Probleem is dat de kinde-
ren zelf geen Chinees spreken. Daardoor verloopt 
het onderwijs bijzonder moeizaam; veel kinderen 
gaan kattenkwaad uithalen en leren feitelijk niets. 
Voor 2015 heeft Rigdzin het plan opgevat om pri-
vaat onderwijs te verzorgen voor kinderen in het 
dorp Junyong. Dat is op zichzelf een complexe 
aangelegenheid. In China is het opzetten van 
een particuliere school geen vanzelfsprekend-
heid en is medewerking van de lokale overheid 
noodzakelijk. Om die medewerking te krijgen is 
er in eerste instantie een hotel aangekocht dat 
dienst ging doen als vakopleidingscentrum. Die 
activiteit werd door de overheid gezien als on-
derneming waardoor daartegen geen bezwaren 
werden gemaakt. Onder die ondernemerspara-
plu bleek het mogelijk om ook jonge kinderen te 
leren lezen en schrijven. Deze activiteit is dus-
danig succesvol dat Rigdzin nu geld inzamelt om 
meer leslokalen te bouwen voor het onderwijs 
van de jonge kinderen. Daarnaast zet Rigdzin 
een boekenfonds op dat zich inzet voor de aan-
schaf van nieuwe schoolboeken en andere les-
materialen. De ouders van de kinderen zijn veel 
te arm om zelf lesgeld te betalen dan wel bij te 
dragen in de kosten van lesmateriaal. Rigdzin 
gaat daarin hulp bieden en nieuw lesmateriaal in 

samenwerking met het hoofd van de school aan
schaffen. Overigens is dat lesmateriaal te 
koop in de stad Xining, die 1.000 kilometer van 
Sershul ligt. Rigdzin organiseert de logistiek 
rondom de aanschaf van deze lesmaterialen. Dat 
betekent het financieren van de reis naar Xining, 
het verblijf aldaar alsmede het transport van de 
lesmaterialen naar Sershul. Daarbij moet u be-
denken dat alleen al de reis vice versa 5 dagen 
duurt en leidt over bergpassen van meer dan 
5.500 meter. Een behoorlijke onderneming dus!
Tot slot richt Rigdzin zich op de financiële hulp aan 
kinderen uit eenoudergezinnen en aan wezen. 
Deze kinderen moeten niet alleen onderwijs krijgen 
maar ook voldoende voedsel en gezondheidszorg.
Rigdzin is dus een ambitieuze stichting, die de 
hulp goed kan gebruiken. PEKS gelooft in de 
goede werken van Rigdzin. Met name ook het feit 
dat deze stichting zich richt op kleinschalige pro-
jecten en daarbij lokale wortels heeft, maakt dat 
wij de aanvraag hebben goedgekeurd. Wij heb-
ben een aantal druppels geleverd en daarmee 
bijgedragen aan de realisatie van het Tibetaanse 
gezegde: “heel veel druppels vormen samen een 
oceaan.”
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BEZOEK AAN MARIA ROSA TE BOGOR / 
INDONESIË, JANUARI 2015.
Begin 2015 zijn de penningmeester en haar man 
opnieuw naar Indonesië gereisd om familie te 
bezoeken. Iedereen wordt een dagje ouder en er 
zijn helaas de laatste tijd verschillende leden van 
de familie heengegaan. Het is dan goed om op 
gezette tijden samen te komen.

Indonesië maakt al tientallen jaren een geweldi-
ge ontwikkeling door, al blijven natuurlijk altijd 
zaken die verbeterd kunnen worden. Zo is er 
natuurlijk nog steeds de enorme armoede en als 
je geen familie hebt, kan het leven erg moeilijk 
zijn  De overheid is namelijk nog niet in staat de 
echt kansarme bevolking een menswaardig 
bestaan te geven. Maar voor de kinderen die 
werkelijk nergens terecht kunnen, is er Maria 
Rosa. We nemen u in gedachten mee naar de 
familiehuizen van Maria Rosa. In 2014 heeft 
Maria Rosa weer een aantal baby’s opgenomen. 

Zoals gewoonlijk en zoals zo vaak verteld zijn het 
kinderen die door wanhopige moeders zijn 

achtergelaten. Als laatste strohalm is daar dan 
Maria Rosa die niet kan weigeren en wiens 
adres deze moeders via via verkregen hebben.
Eind 2014 heeft de stichting Jayasan Abas van 
Maria Rosa haar 20-jarig bestaan gevierd. De 
Pater Eusebius Kemp Stichting steunt alweer 
meer dan 15 jaar het werk van Maria Rosa. Dit 
jubileum heeft Maria Rosa op haar eigen wijze 
groots gevierd met medewerking van haar 
bestuur en vele kerkelijke autoriteiten uit heel 
Indonesië. Trouwe lezers van de nieuwsbrief van 
de PEKS weten dat de kinderen van Maria Rosa 
uit heel Indonesië afkomstig zijn.
Een 20-jarig jubileum is ook een reden tot naden-
ken over de toekomst en de voortgang van de 
Jayasan. Maria Rosa heeft dit intensief met de 
oudste kinderen besproken en enkele kinderen 
willen het werk van Maria Rosa voortzetten. Zij 

hebben in werkelijkheid ervaren wat het is om 
achtergelaten te worden. Maria Rosa is reeds 
voorzichtig begonnen deze kinderen op te leiden 
en te begeleiden in hun streven. Wij hebben 
tijdens ons verblijf bij Maria Rosa te Bogor / 
Indonesië ook het huis bezocht dat mede door 
uw steun is opgezet om kansarme kinderen uit 
het dorp op te vangen. Zelden zijn wij zo onder de 
indruk geraakt van het werk dat Maria Rosa ver-
zet. Vorig jaar hebben wij u verteld van het initia-
tief van Maria Rosa om kansarme kinderen uit 
het nabijgelegen dorp op te vangen. Zij vangt op 
dit ogenblik ongeveer 18 kinderen op, die uit de 

BEZOEK AAN MARIA ROSA TE BOGOR / INDONESIË, JANUARI 2015
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boot dreigen te vallen. Deze kinderen kunnen niet 
deelnemen aan het reguliere onderwijs, soms 
vanwege gebrek aan middelen, soms omdat de 
kinderen niet mee kunnen. In Indonesië zijn bijna 
geen mogelijkheden om deze kinderen toch 
enigszins een vorm van scholing bij te brengen. 
Deze kinderen krijgen van een speciaal daartoe 
opgeleide leerkracht de eerste beginselen van 
onderwijs, maar ook extra voeding en kleding. De 
penningmeester en haar man hebben dit nieuwe 
initiatief van Maria Rosa bezocht, zodat zij met 
eigen ogen kunnen zien wat er met uw donatie 
wordt uitgegeven. Wij kunnen u vertellen dat wij 
zeer onder de indruk geraakt zijn van dit project. 
Maria Rosa heeft voor dit initiatief midden in het 
dorp een huisje gehuurd zodat de ouders te voet 
de kinderopvang kunnen bereiken. Het huisje is 
met eenvoudig meubilair ingericht en ook in de 
keuken is slechts het noodzakelijke aanwezig. 
Maar de ouders van deze kinderen zijn blij met 

dit initiatief omdat hun kinderen de meest basale 
kennis verkrijgen om zich enigszins staande te 
kunnen houden in hun verdere leven. Mede door 
uw steun is dit mogelijk. Mede namens Maria 
Rosa is het bestuur van de PEKS u hiervoor zeer 
erkentelijk.



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

Op dit moment is het bestuur als volgt samengesteld:
 
Voorzitter : mevr. mr. I.J.A. Schellekens-Franssen
Penningmeester : mevr. drs. F.M. Maas-Villanueva
Secretaris : dhr. mr. R.W.J. Kerckhoffs 
Lid : dhr. dr. J.W.J. van Esser

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 en intenties te zenden aan: Burg. De Villeneuvesingel 9, 3055 AL Rotterdam.
www.patereusebiuskempstichting.org
IBAN: NL40 INGB 0000 382256 te adresseren aan Postbus 195, 5680 AD  Best (uitsluitend giften).


