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UIT DE TECHNISCHE HOEK
CONGO

U leest nu de laatste aflevering van mijn verhalen 
over Congo, de projecten, die we daar als PEKS 
doen en de voortgang van alle inspanningen.
Bij mij is helaas een ongeneeslijke tumor ontdekt, 
die alle verdere levensverwachtingen onmogelijk 
gaan maken. Een enorme dreun voor mij en mijn 
gezin.

Sinds 2004 heb ik dat prachtige land 3 maal be-
zocht om samen met de zusters hun plannen 
en hun wensen te bespreken om iets te kunnen 
doen voor de kinderen daar in hun algemeen-
heid, de ziekenverzorging naar een hoger peil te 
tillen, ze te voorzien van waterputten met elektri-
sche pompen en de aggregaten die hiervoor de 
stroom moesten leveren. We hebben ze geleerd 
hoe daarmee om te gaan, te vertellen, dat onder-
houd van dat soort zaken essentieel is. We heb-
ben een fonds aangelegd binnen onze stichting, 
waaruit we onderhoud kunnen betalen en om zo 
te verhinderen, dat dure investeringen op een 
gegeven moment staan weg te roesten. We heb-

ben gezorgd voor het volledig renoveren van een 
schoolcomplex met lagere scholen en een lyce-
um met internaat in Lusambo, de bakermat van 
onze activiteiten in Congo. Als je het vergelijkt 
met hier, dan vinden wij het allemaal nog steeds 
armoedig, maar voor hen is het al een hemel op 
aarde.
Het is ongelofelijk als je al die blijde grote bruine 
ogen ziet van de kinderen, die allemaal naar een 
andere toekomst uitkijken, dan het duwen van 
loodzware transportfietsen van wel 200 kilogram 
tegen de zanderige bergen op. Die kinderen zijn 
met hun 35 jaar dan ook kompleet invalide, maar 
die kinderen willen dat ook niet. Die willen auto 
monteur worden of elektricien of bankwerker. 
Ook daar hebben we voor gezorgd. Door het op-
richten van een atelier, annex opleidingscentrum 
voor de aankomende ambachtsman. Goed uitge-
rust met echt garage gereedschap, hier gekocht 
en via de Orde van Malta verstuurd. Zelf hebben 
ze de leerkrachten geleverd en de resultaten zijn 
er natuurlijk pas na jaren. Maar geduld heeft men 
in Congo best wel. Men overdenkt alles eerst 
van te voren heel nauwkeurig. Ook daar kan je je 
geld maar 1 keer uitgeven, maar 1 keer verkeerd 

Bijna 8 jaar geleden kwam Hans als technisch adviseur bij onze Stichting. 
Hij is in de afgelopen jaren 3 keer naar Congo geweest om daar de zusters met raad en 

daad bij te staan, zoals u hebt kunnen lezen in onze nieuwsbrieven onder zijn rubriek 
“Uit de technische hoek – Congo”.

Helaas is hij op 25 juni 2011 overleden. Hij wist al langere tijd dat hij ernstig ziek was 
en hij heeft zijn laatste copy voor de nieuwsbrief van december dit jaar een 

paar maanden voor zijn overlijden geschreven. 

Wij zullen hem heel erg missen in ons bestuur.

Hans Bode
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is daar een ramp. We hebben gezorgd voor een 
betere inventaris voor de grotere ziekenhuizen, 
zoals in Katende, Muetshi en Mashala. We ver-
wachten op het gebied van de gezondheidszorg 
nog meer te kunnen realiseren. Niet wij alleen, 
maar door de Congolezen zelf.
Het is ongelofelijk simpel om te zien, dat men el-
kaar 's avonds langs de kant van de weg ontmoet 
aan tafeltjes met een gezellig kaarsje. Stadsver-
lichting is er niet. Men lacht, men heeft plezier 
en zij kijken heel anders aan tegen hun manier 
van leven, dan wij, waarbij alles vaak vanuit een 
stress positie mogelijk is. Ja, het land is inder-
daad corrupt, maar het hoort wel bij hun cultuur. 
Tijdens onze bezoeken aan Congo leer je mensen 
kennen. Er zijn er niet veel meer, maar toch nog 
een paar achtergebleven Belgen, die zich nooit 
meer van dat prachtige land kunnen losweken.
We hebben Miya Dammans ontmoet, die zich 
persoonlijk al tientallen jaren inzet bij de opvang, 
opvoeding en scholing van straatkinderen in hun 
project Kankala. Gezien hun doelstellingen ligt 
een goed samenwerkingsverband voor de hand 
en dat hebben we ook aangegrepen om ook za-
ken voor ons uit te voeren. Als kleine organisatie 
met maar 4 en soms 5 bestuursleden en 2 advi-
seurs is een uitvoerend orgaan ter plaatse, die 
de taal spreekt en de mensen kent onontbeerlijk. 
En Miya Dammans heeft al die kwaliteiten. Wij 
zullen haar blijven ondersteunen.
We hebben voor de zusters in Kananga gezorgd 
voor hun tweede grote wens naast de garage. 
Transport door de jungle is riskant en duur. Twee 
door ons geschonken vrachtauto's geheel om-
gebouwd voor hun wegcondities, verzorgen 
voor de zusters en de kinderen het transport van 
bouwmaterialen en de wintervoorraden voedsel. 
We hebben gezorgd voor een flink stuk grond bij 
het meer van Munkamba met een zusterhuis. Op 
zo'n 18 hectare verbouwen ze nu hun eigen maïs, 
maniok en boontjes. De meeropbrengst gaat in 
de verkoop.
Ons, maar ook hun principe van "geef ons geen 
vis, maar leer ons vissen" respecteren we. Het is 
hun land, hun cultuur en zij bepalen. Wij helpen 
waar we kunnen, maar het opdringen van onze 
cultuur werkt net zo min als andersom.
We werken niet alleen, maar weten ons gesteund 
door Pater Eusebius Kemp en zuster Leuver en 
de Heilige Sint Anthonius, die hopelijk over onze 

schouders mee kijken, glimlachen en denken, 
dat het zo allemaal gaat, zoals het bedoeld is. 
De zorg om het kind staat centraal binnen onze 
piepkleine organisatie van alleen vrijwilligers. 
Maar soms zullen wij, waar nodig, iets afwijken 
van de statuten om ook daar te kunnen helpen 
waar hulp gevraagd wordt. Ik heb dit mooie, tijd-
rovende maar dankbare werk te kort mogen en 
kunnen doen.
Samen met mijn collega bestuursleden hebben 
we ons honderd procent in mogen zetten. Hier-
bij moet je veel, heel veel geduld hebben. Zoals 
Miya Dammans het zo prachtig naar mij heeft 
geschreven: “Hans, dit is geen afscheid, dit is om 
je een goede reis te wensen met aan het einde 
een verdiend tot ziens”.
In een tiental afleveringen heb ik getracht u iets 
te laten proeven van Congo, de zusters en de 
kinderen. Schilderen met woorden, wordt zoiets 
wel eens genoemd. Ik hoop, dat er iets is blijven 
hangen. We hopen, dat u ons blijft steunen met 
legaten en giften, zodat wij en na ons vele ande-
ren door mogen gaan met dit mooie werk, waar 
nooit een einde aan komt.

Het gaat u allen goed! 
Hans Bode



4

STICHTING DE STER:
LAAT ELK KIND STRALEN!

Naast al het goede opvangwerk voor kinderen 
in ontwikkelingslanden, word je als bestuurslid 
van PEKS soms ook geraakt door een project 
voor Nederlandse kinderen. Dat was het geval bij 
de ontmoeting met Lieve van Geldorp, initiatief-
neemster van Stichting De Ster. Deze organisatie 
zet zich in voor kinderen en jongeren die onzeker 
zijn en een steuntje in de rug kunnen gebruiken 
op het gebied van zelfvertrouwen en weerbaar-
heid. Stichting De Ster organiseert vakantiekam-
pen voor deze kwetsbare kinderen zodat zij in 
een veilige en warme omgeving technieken leren 
om hun zelfvertrouwen, sociale weerbaarheid en 
assertiviteit te vergroten. In Nederland worden 
heel veel kinderen gepest. Kinderen kunnen hier 
heel angstig van worden en in een neerwaartse 
spiraal terecht komen. Ze gaan zich steeds meer 
terugtrekken of zich juist heel provocerend ge-
dragen. Voor deze kinderen en voor hun ouders is 
het heel belangrijk dat zij in de toekomst niet het 
slachtoffer worden van hun eigen onzekerheid. 
En uiteindelijk komt dat natuurlijk ook de samen-
leving als geheel ten goede. Stichting De Ster is 
in 2005 begonnen en organiseert inmiddels vier 
soorten vakantiekampen voor verschillende leef

tijdscategorieën; het Sterkamp, Het Maankamp, 
SterkID en Stay Strong. De kampen vormen een 
combinatie tussen plezier, psychologie, thea-
ter en beweging. Zo wordt gewerkt aan sociale 
vaardigheden, rollenspellen, lichaamshouding en 
persoonlijke doelen. Uit wetenschappelijk onder-
zoek blijken inmiddels de goede korte en lange 
termijn effecten van deze kampen, maar deze blij-
ken vooral ook uit de blije en opgeluchte reacties 
van de kinderen en de hartverwarmende reacties 
van de ouders. Na de vakantie biedt Stichting De 
Ster aan ouders de mogelijkheid om gerichte 
adviezen te ontvangen voor de thuissituatie en is 
er een terugkomdag. Stichting De Ster is er voor 
kinderen uit alle lagen van de samenleving. Met 
een kleine staf die voor de constante factor zorgt, 
worden de kampen begeleid door deskundige 
maar vrijwillige begeleiders waaronder psycho-
logen, pedagogen, bewegingsdeskundigen etc. 
De stichting probeert de kosten van de kampen 
zoveel mogelijk vergoed te krijgen door verzeke-
ringsmaatschappijen of uit het Persoonsgebon-
den Budget. Dit is echter (nog?) niet voor alle 
kinderen mogelijk vandaar dat de stichting (nog 
steeds) zeer afhankelijk is van giften en donaties.
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DE CHILEMA STICHTING
MALAWI

In 2009 werd door Charlotte en Ingrid van 
Kessel de Stichting Chilema opgericht. De aan-
leiding hiervoor was het feit dat Charlotte in 
2006, als geneeskundestudent een keuze assis-
tentschap sociale geneeskunde in Malawi liep. 
Onderdeel hiervan was een stage bij MACOBO 
(Malosa Community Based Organization).
St. Luke’s is een ziekenhuis waar naast de regu-
liere zorgverlening een uitgebreid AIDS en tuber-
culose project wordt uitgevoerd. Verder is er een 
grote verloskunde kliniek, een voedingskliniek 
voor kinderen en een polikliniek voor zwanger-
schap, anticonceptie en kleine kinderen (under-
five-clinic). MACOBO werkt samen met St. Luke’s 
en bestaat uit getrainde lokale vrijwilligers die 
zich richten op het verlenen van begeleiding, 
ondersteuning en thuiszorg voor mensen met 
AIDS, tuberculose en de allerarmsten.

Getroffen door het schrijnende gebrek aan alles 
begon Charlotte in 2006 vanuit Malawi met inza-
melingsacties in Nederland. Met dit geld wer-
den nog tijdens haar stage vrijwilligers getraind 
om thuiszorg/begeleiding te geven aan ernstig 
zieken en ouderen in de omliggende dorpen. Er 
werden fietsen aangeschaft voor vervoer en 
transport, dekens, zeep e.d. voor de mensen die 
dat het hardst nodig hadden, plastic om hutten 
waterdicht te maken, extra maïs, medicijnen etc. 
Na terugkomst in Nederland werkten Charlotte 
en Ingrid samen aan de organisatie van verschil-
lende activiteiten om geld in te zamelen om de 
hulp te continueren. Verder werden meerdere 
malen kleding, speelgoed, schoolmaterialen en 
medische hulpgoederen/medicijnen ingezameld 

en verscheept naar Malawi. In 2008 bezoch-
ten zij samen Malawi en in 2009 besloten zij 
een stichting op te richten: de Chilema stichting 
(www.chilemafoundation.org)
Doel van de stichting is:
1.  ondersteunen van het St. Luke’s Hospital mid-

dels gerichte projecten
2.  ondersteunen van MACOBO en het scheppen 

van voorwaarden voor het opzetten van pro-
jecten waarmee geld kan worden verdiend 
zodat MACOBO minder afhankelijk wordt van 
donaties. 

Wat is zoal bereikt? Nieuw beddengoed voor het 
ziekenhuis, diverse medische materialen zoals 
bloeddrukmeters, stethoscopen, zaklampjes, 
weegschalen, thermometers, meetlatten, ope-
ratiekamer benodigdheden, laboratoriumbeno-
digdheden en machines, hygiëne project: nieuwe 
werklaarzen voor een groot deel van het zieken-
huis, werkhandschoenen, plastic schorten, plas-
tic emmers, naaldcontainers, wasbakken etc.
Speelgoed, leermaterialen voor kleine kinderen 
(plaatjesboeken), Engelse (woorden)boekjes, 
telramen, medicijnen voor MACOBO, scholing 
van vrijwilligers voor home-based care en nu 
aanschaf kuddes geiten, start van pindakaas/
pindaolie project, herstel molen voor het malen 
van maïs. Met de verkregen subsidie van PEKS 
zullen 2 kinderdagverblijven worden gebouwd en 
ingericht. Deze opvang is bedoeld voor wezen en 
kinderen uit 1-oudergezinnen. Lokale vrijwilligers 
zullen worden getraind vanuit het departement 
Social Welfare.



FOUNDATION BAMBOU À 
MANGER D'HAÏTI

Al geruime tijd ondersteunt PEKS het werk van 
broeder Gerard van Wezel in Haïti. Ruim twaalf 
jaar lang heeft broeder Gerard gewerkt aan de 
uitbouw van het bamboecentrum FBM. Dit agra-
risch proefbedrijf wil arme Haïtianen van bam-
boeplantjes voorzien zodat zij niet langer van de 
bedeling afhankelijk zijn. Het FBM project be-
staat inmiddels uit 5 onderdelen waaraan PEKS 
in de loop der jaren heeft gedoneerd: Allereerst 
de FBM- boerderij waar voor weesjongens een 
landbouwproject is opgezet. De jongens werken 
daar hard op het land en verzorgen de dieren 
zodat er inmiddels vaak geoogst kan worden. 
Deze oogst wordt door de jongens verkocht en 
er wordt elk weekend een levensmiddelenpak-
ket voor de weeskinderen en het straatmeisjes-
centrum klaar gemaakt. Dan het weeshuis: Foyer 
des Amis, waar momenteel zo’n 60 weeskinderen 
worden opgevangen en een opleiding krijgen. Op 
hun 23ste jaar gaan ze, met enige hulp van FBM, 
zelfstandig leven om dan weer plaats te maken 
voor andere kinderen.
Vervolgens het Centre de Refuge, het straatmeis-
jescentrum, waar nu 15 tienermoeders onderdak 

krijgen. Deze meisjes zijn het slachtoffer gewor-
den toen zij na de aardbeving in januari 2010 dak-
loos op straat zwierven en zij zijn zwanger en hul-
peloos bij het centrum aan gekomen. Inmiddels 
dragen zij ook hun steentje bij. Na enige scholing 
zijn ze aan de slag gegaan met praktische zaken 
zoals schooluniformen naaien en koekjes bakken 
en verkopen. De opbrengst is voor henzelf. Als 
ze een beetje ambitie hebben, kunnen ze na een 
tijd, met een diploma op zak weer proberen een 
gezond leven in de maatschappij op te bouwen.
Als vierde het Atelier Technique: Dit atelier wordt 
gebouwd in Croix-des-Bouquets, zo’n 40 km. ten 
oosten van Port au Prince. Mede met hulp van 
een donatie van PEKS is hier recent grond aan-
gekocht en wordt er volop gebouwd. Hier worden 
straks jongens opgeleid door een bouwkundig in-
genieur om een vak te leren en zo geld te kunnen 
verdienen. Het streven is om in 2014 alle centra 
zelfvoorzienend te maken. 
Als vijfde onderdeel heeft Broeder van Wezel 
nu de hulp gevraagd om huisjes te bouwen voor 
de velen, waaronder vele kinderen, die één jaar 
na de aardbeving nog steeds dakloos zijn. Het 
project is voor totaal 80 houten huisjes met golf-
platen dak die door studenten van universiteiten 
gebouwd worden. De kosten per huisje bedragen 
Euro 1.500. U begrijpt dat PEKS graag hiervoor 
een gift ter beschikking heeft gesteld.

6
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STICHTING BONDGENOOT

De Stichting De Bondgenoot is u bekend van 
onze vorige nieuwsbrieven. Zij hebben verschil-
lende projecten in Indonesië lopen, veelal onder-
wijs. Vorig jaar kwam bij De Bondgenoot tijdens 
een werkbezoek aan Indonesië het verzoek van 
de zusters van de Congregatie Franciscanessen 
om hulp te verlenen aan hun internaat voor men-
taal gehandicapten gevestigd aan de rand van de 
miljoenen stad Medan in Noord-Sumatra.
De zustercongregatie is opgericht in 1925 in 
Indonesië door de congregatie van Francisca-
nessen van St. Lucia. Zij werken thans met 150 
zusters op verschillende plaatsen verspreid over 
Indonesië vooral op het gebied van onderwijs en 
gezondheidszorg.
In Medan beheren zij via een stichting een 
bijzondere school voor gehandicapten met 163 
leerlingen en een internaat met 60 gehandicap-
ten. De kinderen volgen aangepast onderwijs op 
genoemde school. Op het complex zijn naast het 
internaat aparte ruimten voor therapeutische be-

geleiding en andere activiteiten. De begeleiding 
is zeer intensief en wordt uitgevoerd door des-
kundig getrainde zusters en andere begeleid-
sters. Zowel de school als de begeleiding op 
het internaat kunnen naar Indonesische begrip-
pen als model worden beschouwd. De exploita-
tielasten kunnen ondanks bijdragen van ouders, 
giften van derden en de vrijwillige inzet van een 
twintigtal zusters met moeite worden bekostigd. 
De Indonesische overheid verleent geen onder-
steuning. Het internaat ligt in een gebied waar 
geen openbare watervoorziening is. De aan-
wezige waterbron met een diepte van 60 meter 
geeft in de droge tijd te weinig water voor alle 
bewoners. Het plan is om een nieuwe bron 
van 100 meter te boren met daarbij een nieuwe 
waterpomp om er verzekerd van te zijn dat er 
altijd voldoende water is. Water is een primaire 
levensbehoefte. De Pater Eusebius Kemp Stichting 
heeft dan ook haar steun toegezegd om in deze 
behoefte te voorzien.

Namens het bestuur wensen wij u een
                 gezegend kerstfeest en een voorspoedig 2012



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 december 2009 is het bestuur als volgt samengesteld:
 
Voorzitter : mevr. E.A. Veenman-Schippers
Penningmeester : mevr. drs. F.M. Maas-Villanueva
Secretaris : mevr. mr. I.J.A. Schellekens-Franssen
Lid : dhr. dr. J.W.J. van Esser
 
Adviseurs:
Techniek : dhr. H. Bode
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).


