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GEACHTE DONATEURS

Als u dit leest dan zijn de laatste weken van 2013 
al weer aangebroken. Een jaar waarin we als 
bestuur 6 keer bijeengekomen zijn. Daarnaast 
hebben we in verschillende samenstellingen een 
aantal gesprekken gehad met contactpersonen 
van diverse projecten die door PEKS gesteund 
worden. Voor de zomer heeft de voorzitter een 
gesprek gehad met Cora Staats van de Stichting 
Vilcabamba waar u verderop in deze nieuwsbrief 
meer over kunt lezen. 
Daarnaast hebben we gesproken met Madame 
Miya en dhr. Jean Schuermans van Stichting 
Vrienden van Kankala; het project voor de op-
vang en begeleiding van straatkinderen in Ka-
nanga, Congo. Madame Miya verblijft ieder jaar 
een aantal weken in België om haar familie te 
bezoeken en naast het vertellen over haar eigen 
project, kan ze ons altijd goed informeren over de 
situatie in Congo en over het wel en wee van de 
zusters aldaar. 
Rondom het verschijnen van deze nieuwsbrief 
zullen we ook weer een ontmoeting hebben met 
Zuster Lieve van Wijmeersch. Deze Belgische 
zuster, die al jaren in Congo werkt, is door Rome 
aangesteld om de zusters tijdelijk bij te staan op 
hun weg naar verzelfstandiging. Vanwege een 
medische controle zal zij naar België komen en 

kunnen we haar ook dit jaar ontmoeten om de 
voortgang te bespreken. 
Daarnaast hebben we ook contact gehad met 
de Stichting HWG uit Ulvenhout die ook al jaren 
de projecten van de zusters in de Congo onder-
steunt. Zijn wij als Pater Eusebius Kemp Stichting 
alleen gericht op projecten die ten goede ko-
men aan de kinderen, de doelstelling van HWG 
is iets ruimer waardoor zij ook de voorzienin-
gen voor de zusters zelf ondersteunen. Overleg 
en samenwerking over welke aanvragen HWG 
honoreert en welke PEKS is daarom van belang. 
In de vorige nieuwsbrief hebben we u als vaste 
donateurs gevraagd ons te wijzen op kleinscha-
lige projecten voor kinderen waarbij een u be-
kende contactpersoon is betrokken. Het is leuk u 
te melden dat wij inmiddels via een donateur van 
PEKS contact hebben gelegd met een nieuw pro-
ject waarover wij u in de volgende nieuwsbrief 
meer hopen te vertellen.
Hieronder een recente foto van ons bestuur 
zodat u weer eens wat gezichten bij de namen 
ziet. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in 
ons als bestuur stelt en wensen u fijne laatste 
weken van het jaar 2013 en alvast een zalig 2014!

Van links naar rechts: 
Ilona Broer (secretariële ondersteuning) Joost van Esser (bestuurslid), Isje Maas-Villaneuva (penningmeester), 
Ignace Schellekens-Franssen (voorzitter), Roel Kerckhoffs (secretaris), Wil Maas (economisch adviseur). 



In 2008 werd de stichting Chilema opgericht. De 
Chilema stichting is werkzaam in Malawi, één 
van de armste landen van Afrika. Malawi ligt 
ingeklemd tussen o.a. Zimbabwe, Zambia en 
Mozambique en kent geen toegang tot zee. Het 
land heeft geen waardevolle grondstoffen om 
de economie te stimuleren maar kent daarente-
gen ook geen oorlogen. Malawi is een voorma-
lige Engelse kolonie en is sinds enkele decennia 
onafhankelijk. De levensstandaard is erg laag. 
Dankzij de verbeteringen in de gezondheidszorg 
en de gezondheidsbevorderende programma’s is 
de levensverwachting de laatste jaren wel toe-
genomen.

De Chilema stichting ondersteunt projecten in het 
Zomba district (centraal Malawi) met een bereik 
van ongeveer 15.000 inwoners. In Malosa, aan de 
voet van het Zomba plateau, bevindt zich het St. 
Luke’s Hospital en in een naburig dorp bevindt 
zich het kantoor van MACOBO, een organisatie 
van vrijwilligers die zich bezig houdt met zorg 
voor de allerarmsten, zieken en kinderen. Het St. 
Luke’s Hospital heeft ongeveer 150 bedden. Er 
wordt kleine chirurgie verricht. Er is een ruime 
afdeling voor verloskunde, een interne genees-
kunde afdeling voor infectieziekten in ruimste 
zin, AIDS/HIV/TBC poli’s, een voedingspoli, kin-
derpoli etc. In het uitgestrekte verzorgingsgebied 
bevinden zich ook nog een aantal healthcenters. 
Momenteel zijn er 2 Nederlandse tropenartsen 
werkzaam. St. Luke’s en MACOBO werken samen 
bij het realiseren van verschillende projecten. De 
vrijwilligers van MACOBO worden door mede-
werkers van het St. Luke’s getraind in thuiszorg, 
het bewaken van medicijninname en andere hulp 

en doen aan preventie. De stichting Chilema 
heeft in de afgelopen jaren kunnen bijdragen 
in de aanschaf van apparatuur, het renove-
ren van meerdere healthcenters, inkoop van 
medicijnen en materialen, reparaties, vervan-
ging inrichting en aanschaf benodigdheden voor 
infectiepreventie. MACOBO kreeg op deze manier 
ongeveer 25 fietsen inclusief reparatiemateriaal, 
medicatie en verbandmaterialen. Er werden 3 
kuddes geiten aangeschaft, voor melk en fok, en 
deze kuddes werden over verschillende dorpen 
verdeeld. Inmiddels is gestart met een pinda-
kaasfabriekje en sinds 2 jaar wordt ook pinda-
olie gefabriceerd zodat MACOBO eigen inkom-
sten genereert. De vrijwilligers werden getraind 
door iemand van het ministerie van Landbouw. In 
2011 werden er door een bijdrage van PEKS drie 
kinderdagverblijven gebouwd. 
Kinderen (o.a. aidswezen) tussen 1 en 6 jaar 
worden daar opgevangen en krijgen één gezonde 
maaltijd per dag, voorts krijgen de kinderen ele-
mentaire kennis en vaardigheden aangeboden. 
De Chilema stichting verstuurt 1 à 2 x per jaar 
transporten met medische hulpgoederen en 
apparatuur naar Malawi voor zowel het zieken-
huis als MACOBO.
In 2013 zal PEKS opnieuw een bijdrage leveren 
aan een project (Youth Friendly Health Services) 
dat is gericht op preventie en educatie van jonge-
ren met betrekking tot het voorkomen van AIDS/
HIV, seksuele voorlichting ter voorkoming van tie-
nerzwangerschappen en SOA’s, verminderen van 
drugsgebruik, belang van school/toekomst enzo-
voort. Hopelijk kan de daadwerkelijke start van 
dit veelbelovende project nog in 2013 van start 
gaan. We houden u op de hoogte.

CHILEMA STICHTING MALAWI; YOUTH FRIENDLY HEALTH SERVICES.
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MARIA ROSA TE BOGOR/INDONESIË.

Een nichtje van onze penningmeester, Elise, 
moest afgelopen zomer stage lopen in Indonesië. 
Om wat meer van het land te zien en met de men-
sen kennis te maken, ging ze van te voren een 
rondreis maken. Vanzelfsprekend vroeg ze zich 
af of haar tante nog wat tips had; die had ze 
zeker. Als ze toch in de omgeving van Jakarta 
was, waarom geen bezoek gebracht aan Maria 
Rosa te Bogor? Ze kon dat dan mooi combineren 
met een bezoek aan de beroemde Plantentuin in 
Bogor. Via e-mail was het contact met Maria 
Rosa zo gelegd.
Elise was onder de indruk hoe Maria Rosa het 
tehuis runt met de geringe middelen die zij heeft. 
Er wonen nu 43 kinderen (variërend in leeftijd 
van een paar maanden tot 17 jaar) en 17 oudere 
dames, die nergens anders kunnen worden 
opgevangen. Inmiddels zijn er door de jaren 
heen meer dan 100 kinderen door Maria Rosa 
opgevangen.

Van Maria Rosa heeft Elise veel persoonlijke 
verhalen over de kinderen gehoord. Sommigen 
zijn zomaar achter gelaten. Men weet niet waar 
de ouders zich bevinden en of ze nog in leven 
zijn. Anderen zijn door hun eigen ouders bij 
Maria Rosa gebracht omdat de ouders niet meer 
voor hen konden zorgen.
Er is het verhaal van een meisje dat door haar 
moeder is gebracht, omdat zij niet voor haar 
dochtertje kon zorgen. Het zou maar tijdelijk zijn, 
want de moeder was op zoek naar werk. Na 
lange tijd (zonder intussen maar iets van zich te 
laten horen) ontving Maria Rosa een telefoontje 

uit de VS: de moeder was naar Amerika verhuisd, 
getrouwd, had een nieuw leven opgebouwd en 
kwam niet meer terug. Maria Rosa moest van 
haar maar aan de dochter vertellen dat haar 
moeder dood was. 

Een ander jongetje, Daniel, is herkenbaar door 
een groot litteken dat van zijn voorhoofd over zijn 
neus tot aan zijn wang loopt, en door het topje 
van zijn rechterwijsvinger dat hij mist. Daniel’s 
moeder heeft pas tegen het einde van haar 
zwangerschap geprobeerd een illegale abortus 
te laten plegen. De abortus mislukte en Daniel 
heeft het overleefd. Hij heeft er weliswaar veel 
fysiek letsel aan overgehouden, maar gelukkig 
geen hersenbeschadiging. Inmiddels is Daniel 8 
jaar, hij leert goed, is een sociale jongen en doet 
met alle gewone activiteiten mee. Je merkt niet 
aan hem dat hij anders is, wel krijgt hij nog 
steeds extra aandacht van Maria Rosa. Het 
leven van Daniel beschouwt Maria Rosa als een 
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persoonlijk geschenk. Hartverscheurende verha-
len en niet allemaal met een goede afloop. 
Ondanks de goede medische verzorging die alle 
kinderen in het tehuis krijgen (een bevriende arts 
komt regelmatig kosteloos de kinderen controle-
ren), zijn er toch twee baby’s van slechts enkele 
maanden oud overleden. Zij waren te ziek en het 
was te laat toen ze bij Maria Rosa gebracht 
werden. Hun foto’s staan op een tafeltje ter 
herinnering.
Alle kinderen worden door Maria Rosa aange-
spoord om hun ouders te zoeken nadat ze van 
school zijn en voordat ze gaan studeren. Zo wil ze 
voorkomen dat de kinderen met zichzelf in de 
knel raken en hun leven lang blijven zitten met 
vragen als: “Waarom ben ik achtergelaten?” 
Wat Elise het meeste opviel was het feit dat het 
tehuis veel meer lijkt op een familiehuis dan op 
een kindertehuis. Het tehuis bestaat uit 3 woon-
huizen aan dezelfde straat, elk met een aantal 
slaapkamers, een woon- en eetkamer en een tuin 
waar een paar huisdieren rondscharrelen.

Het huis waar Maria Rosa zelf woont, heeft ook 
een kapel waar de kinderen elke avond na het 
eten bidden. Kinderen slapen met een paar op 
een kamer (alleen de baby’s liggen op een slaap-
zaal), maar je ziet dat elk kind zijn hoekje van de 
kamer naar eigen smaak inricht met de weinige 
middelen, zodat toch het gevoel ontstaat van een 
eigen kamer als in een ouderlijk huis. Bij sommi-
gen staan foto’s van hun sponsorfamilie uit 
Nederland. Overal in het huis hangen of staan 
(groeps-) foto’s van de kinderen, ook weer net als 

bij een echte familie thuis. Maria Rosa zegt zelf 
dat het niet haar lot in het leven is geweest om 
zelf kinderen te krijgen, maar juist om een moe-
der te zijn voor al deze achtergelaten kinderen. 
Het is dan ook het idee dat je hier in huis krijgt: 
het is een echte familie en Maria Rosa is de 
moeder.

Zij heeft weliswaar vrijwilligers die haar helpen 
met de dagelijkse taken, maar de oudere kinde-
ren helpen ook veel mee. De jongere kinderen 
beschouwen hen dan ook als oudere broers en 
zussen net als in een echt gezin. De huizen staan 
inmiddels al meer dan 10 jaar, maar de daken zijn 
hard aan renovatie toe mede door het vochtige 
klimaat in Indonesië. Maria Rosa zond afgelopen 
zomer een noodkreet om hulp aan de Pater 
Eusebius Kemp Stichting. Zoals u van ons gewend 
bent, willen wij Maria Rosa hierbij graag onder-
steunen.
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STICHTING VILCABAMBA - PERU

Al vaker schreven wij in de nieuwsbrief over de 
Stichting Vilcabamba. De Stichting Vilcabamba 
is begonnen als een voedselproject in achter-
standsbuurten in de omgeving van Cusco, Peru. 
De Nederlandse Cora Staats is 10 jaar geleden 
met dit project gestart en woont nog steeds in 
Peru. Daar begeleidt zij met veel enthousias-
me en gedrevenheid de diverse projecten van 
Vilcabamba. PEKS heeft Vilcabamba 5 keer on-
dersteund met een gift en krijgt altijd een goede 
en duidelijke verantwoording over de resultaten 
van de projecten via het bestuur van Vilcabamba 
in Nederland. Dit jaar was Cora in Nederland en 
hebben wij haar, na bijna 10 jaar, weer ontmoet. 
Een leuke ontmoeting met een inspirerende 
vrouw. Cora vertelde dat de projecten nog steeds 
worden uitgevoerd in de buitenwijken van Cusco. 

De projecten zijn inmiddels wel breder van op-
zet geworden. Het oorspronkelijke doel - verbe-
tering van de gezondheid van jonge kinderen uit 
achterstandswijken - is niet veranderd, maar is 
verruimd. Naast voedselverstrekking is er meer 
aandacht voor training en kennisvergroting. Bij 
de projecten wordt gezocht naar ‘promotiemoe-
ders’. Dit zijn sterke vrouwen uit de eigen groep 
die de andere moeders kunnen adviseren over 
voeding en gezondheid. Als de promotiemoeders 
in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, hebben 
zij meer tijd en aandacht om de andere moeders 
te begeleiden en dat komt de duurzaamheid van 
de resultaten ten goede. Naast het verstrekken 
van voedsel en informatie over gezonde voeding 
en hygiëne, wordt er dus ook aandacht gegeven 
aan het zelfvoorzienend worden van de moeders. 
De vrouwen krijgen informatie over manieren 

van inkomstenvergroting. Zij worden geholpen 
bij het opzetten van eenvoudige economische 
activiteiten, zodat zij inkomsten kunnen verwer-
ven om daarmee voedsel voor hun gezin te kun-
nen kopen. Daarom is het fokken van cavia’s en 
het starten van groentetuinen als apart onder-
deel opgenomen in het meest recente project 
van Vilcabamba: Miski Wawa VI. Tijdens Miski 
Wawa VI heeft een jonge voedingsdeskundige 
als vrijwilligster bij het project gewerkt. Zij heeft 
geadviseerd over het bereiden van gezonde en 
uitgebalanceerde voeding. Uit de verantwoor-
ding van Miski Wawa VI blijkt dat 60% van de 
300 ondersteunde moeders van kinderen jonger 
dan 6 jaar kennis hebben gekregen over goede 
voeding en basisgezondheidszorg en dat zij deze 
kennis voor hun kinderen in praktijk brengen. De 
ondervoeding van deze kinderen is daarmee ge-
daald. Doordat niet alleen maar voedsel is ver-
strekt, maar ook gewerkt is aan de kennisver-
groting van de moeders, zal dit ook op de lange 
termijn zo blijven. Het bestuur vertrouwt erop dat 
u als donateur erachter staat dat dit project door 
PEKS wordt ondersteund. 
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STICHTING GAMRUPA - GAMBIA

PEKS werkt graag samen met hulpverleners die 
een sterke persoonlijke betrokkenheid hebben bij 
een project.Ellen Meulenveld is zo’n hulpverlener. 
Zij werkt al sinds 2002 in Sifoe (West Gambia), een 
dorp zonder elektriciteit en zeer beperkte andere 
voorzieningen. Via de Stichting Gamrupa Europe 
hebben Ellen en haar moeder sindsdien vele goe-
de werken verricht: ontwikkeling van kleinschali-
ge vee- en tuinbouwproducten en een waterver-
deelsysteem. Toen de Stichting Gamrupa onlangs 
een aanvraag indiende voor een nieuw project, 
dat vooral is gericht op de verbetering van zorg 
voor moeder en kind heeft, PEKS deze aanvraag 
dan ook serieus onder de loep genomen. Sifoe 
heeft geen goede faciliteiten voor de bevalling 
van zwangere vrouwen in veilige omstandighe-
den. De stichting heeft zich ten doel gesteld om 
de gezondheidszorg in dit dorp op een hoger plan 
te brengen. Daartoe heeft de stichting sinds 2007 
reeds de volgende projecten uitgevoerd.

De renovatie van een medische post, het op-
zetten van een soort ziekenfondssysteem 
(Gamrupa Health care fund) en het operationeel 
maken en houden van een ambulance. Nu heeft 
Stichting Gamrupa het plan ontwikkeld om de be-
staande gezondheidspost van Sifoe uit te breiden 
met een kliniek waarin zwangere vrouwen kun-
nen bevallen onder begeleiding van een gekwali-
ficeerde vroedvrouw. De bedoeling is onder meer 
om met dit project bij te dragen aan een betere 
gezondheid van moeder en kind, het verminde-
ren van het aantal sterfgevallen in het kraambed 
en het verstrekken van informatie aan de moe-
ders over hygiëne.In Sifoe wonen ongeveer 1.000 
vrouwen en 2.500 kinderen die baat zullen heb

ben bij deze kraamkliniek. Bovendien wonen op 
het platteland rondom Sifoe nog eens 2.000 vrou-
wen en veel meer kinderen die zullen profiteren 
van dit project.Stichting Gamrupa zal de kliniek 
na de bouw niet aan haar lot overlaten. De be-
doeling is natuurlijk om de kliniek uiteindelijk 
zelfstandig te laten functioneren. Niettemin heeft 
Stichting Gamrupa zich verplicht om gedurende 
het eerste jaar 50% van de kosten van de kliniek 
te waarborgen. Daarnaast zal de stichting het 
management van de kliniek zo nodig met raad 
en daad blijven bijstaan. Vanzelfsprekend wor-
den de verschillende projecten van Stichting 
Gamrupa mede door lokale krachten gereali-
seerd. Ellen Meuleveld reist  twee keer per jaar 
naar Sifoe om persoonlijk de vorderingen te mo-
nitoren en hulp en advies te verlenen. De totale 
kosten van het project zijn begroot op € 70.000. 
Daarvan heeft Wilde Ganzen reeds € 25.000 voor 
haar rekening genomen. PEKS heeft besloten 
om een deel van € 5.000 te doneren teneinde 
dit veelbelovende project mogelijk te maken. 
Wij wensen Ellen Meuleveld en haar team veel 
succes bij het realiseren daarvan.



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
Plv. 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).


