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GEACHTE DONATEURS

De laatste weken van 2015 zijn alweer aange-
broken. Tijd om te bezinnen en na te denken over 
wat het afgelopen jaar ons heeft gebracht. Als 
bestuur van PEKS evalueren we ook eens per 
jaar in een beleidsvergadering onze werkwijze 
en of er zaken veranderd en verbeterd kunnen 
worden. Daarbij is naar voren gekomen dat PEKS 
heel veel aanvragen ontvangt van mensen die 
via het internet of Het Fondsenboek de weg naar 
ons fonds weten te vinden. Sommige projecten 
passen niet binnen de doelstelling van PEKS en 
die worden meteen afgewezen, maar soms zijn 
dit ook wel kleinschalige projecten die zich rich-
ten op kinderen en die ons sympathiek voorko-
men.  Er wordt dan contact gelegd met de aan-
vrager om de steunwaardigheid te beoordelen 
en dat kan dan leiden tot een kleine gift. Omdat 
we geen heel groot fonds zijn en onze middelen 
beperkt zijn, leidt dat dus tot veel toekenningen 
van kleine bedragen.  Maar om al die kleine be-
dragen verantwoord toe te kennen, stoppen we 
er als - vrijwillige - bestuursleden toch wel veel 
tijd in om de projecten ‘te leren kennen’. Na de 
toekenning vragen we altijd om een verant-
woording van de gift en van sommige projec-
ten doen we dan verslag in onze nieuwsbrief. 

In de beleidsvergadering is naar voren gekomen, 
dat het bestuur het jammer vindt, dat we niet 
van alle gesteunde projecten heel uitgebreid de 
voortgang en ontwikkeling kunnen blijven volgen, 
omdat het er teveel zijn en dat het bestuur teveel 
tijd zou kosten. We willen wel onze kosten zo laag 
mogelijk houden en dus blijven werken met vrij-
willige bestuursleden en geen mensen in dienst 
gaan nemen om de gesteunde projecten te vol-
gen. Het bestuur heeft ook gemerkt dat in de loop 
der jaren via het door PEKS opgebouwde netwerk 
er een vast aantal projecten is, dat regelmatig 
steun van PEKS ontvangt.  Met die projecten is 
vaker persoonlijk contact en die projecten wor-
den wél uitgebreid gevolgd. De betrokkenheid 
van PEKS bij die projecten is daardoor groot. Ook 
van u als donateur, want u leest in de nieuwsbrie-
ven dat sommige projecten met enige regelmaat 
terugkeren.  Daarom heeft het bestuur besloten 
om de projecten die we regelmatig steunen en 
waar we uitgebreid contact mee hebben, met wat 

grotere bedragen te gaan ondersteunen.  Het gif-
tenbudget wordt zo minder versnipperd. Naast de 
projecten van de zusters in de Congo, hebben we 
een tiental projecten waar we regelmatig steun 
aan verlenen verdeeld onder de verschillende 
bestuursleden om het betreffende project te vol-
gen. Om de beurt wordt aan een (contactpersoon 
van het) project gevraagd het project aan het 
begin van een bestuursvergadering te presen-
teren. Als alle rapportage en informatie akkoord 
is, dan wordt aan het project een wat groter be-
drag toegekend dan PEKS tot nu toe deed. Op 
deze manier heeft een gift van PEKS ook een gro-
ter effect voor het project waar wij in geloven. 

Samenvattend betekent deze ‘nieuwe’ werk-
wijze dus, dat we vast houden aan het jaar-
lijkse giftenbedrag van PEKS maar dat we aan 
een kleiner aantal projecten grotere bedra-
gen gaan toekennen. De betrokkenheid van 
PEKS bij de projecten is dan groter en het be-
stuur van PEKS hoeft haar tijd over minder pro-
jecten te verdelen. Omdat de voortgang van 
de projecten uitgebreid wordt gevolgd, is het 
verantwoord het project te ‘belonen’ met een 
hogere gift. 

Wij hopen dat u zich in deze werkwijze kan vin-
den, wij houden u op de hoogte! Rest mij, u een 
fijne decembermaand te wensen en alvast een 
zalig 2016.  

Ignace J.A. Schellekens-Franssen, voorzitter 



Sinds 1998 is de stichting Mali actief  en heeft in-
middels 35 scholen, 26 medische centra, school-
kantines, naaiateliers, waterputten, gemotori-
seerde molens e.d. gerealiseerd. De stichting 
richt zich met name op de grotendeels animisti-
sche (natuurgodsdienst) bevolking in de heuvels 
rondom de hoofdstad Bamako. De projecten be-
treffen basisscholing (ook voor vrouwen), verbe-
tering van voeding en het geven van voorlichting 
over aids, vrouwenbesnijdenis etc. Het uiteinde-
lijke doel is het hoge sterftecijfer van, met name,  
vrouwen en kinderen terug te dringen. Initiatief-
nemer is Henk Italiaander, die als galerist van 
Afrikaanse kunst bij gelegenheid van zijn 60e 
verjaardag de stichting heeft opgezet. Omdat het 
voor de stichting zelf niet mogelijk is de dagelijk-
se controles van de projecten te doen, is er een 
lokale en betrouwbare partner, genaamd Solisa, 

ingeschakeld. Solisa verzorgt het budget, con-
troleert de uitvoering, neemt personeel aan en 
begeleidt de projecten daarna. Op deze manier 
is het mogelijk geworden om ruim 300.000 men-
sen in ongeveer 23 regio’s te laten profiteren van 
structurele investeringen. 
Henk en zijn mede bestuursleden gaan 3-4 maal 
per jaar op eigen kosten naar Mali. Door de re-
cente moordaanslagen in Bamako op buitenlan-
ders moet er extra voorzichtig worden gema-
noeuvreerd, daar ook Nederland bij het conflict 
met de Touaregs betrokken is. Tijdens deze be-

zoeken worden oude projecten nagelopen en 
nieuwe gestart en zo is de stichting in Fransira 
Coura terecht gekomen. Dit grote dorp vroeg al 
10 jaar om hulp maar door de zeer geïsoleerde 
ligging en moeilijke toegang werden de aanvra-
gen door andere organisaties steeds afgewezen. 
De bevolking had op eigen initiatief drie school-
gebouwtjes uit kleiblokken gebouwd, die door 
de overheid als publieke school werden erkend. 
De slechte bouwkwaliteit had tot gevolg, dat tij-
dens de regenseizoenen het ene na het andere 
gebouw afbrokkelde en men slechts 1 gebouw-
tje nog als school kon gebruiken. Hierin propte 
men in 2 klasjes 117 kinderen, de klassen 1 t/m 
4, terwijl de klassen 5 en 6 naar een buurdorp 4 
km verderop moesten fietsen. De kinderen zaten 
op de grond en er was nauwelijks schoolmate-
riaal. Hier was absoluut een school van 3 klas-
sen nodig, goed voor 250 kinderen en de stichting 
Mali is dan ook direct in actie gekomen. Met de 
regering werden de vergunningen geregeld en 
met de inspectie van onderwijs, de onderwijzers. 
Alleen het transport van de bouwmaterialen over 
de smalle zandpaadjes was een echt probleem. 
Uiteindelijk bleek het mogelijk, dankzij donateurs 
van de stichting en een royale gift van de Pater 
Eusebius Kemp Stichting, om een half jaar later 
een grote school met verlichting te openen, com-
pleet met banken, schoolmateriaal, kantoortje 
voor de directeur en latrines, waar kinderen uit 
de wijde omtrek mee geholpen zijn, zowel jon-
gens als meisjes, en die hen een kans op een be-
tere toekomst geeft. 
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We willen u in dit artikel meenemen naar drie 
projecten die de Pater Eusebius Kemp Stichting 
al vele jaren ondersteunt en waarbij onderwijs 
de belangrijkste pijler is.

Helping Hands - Bolivia
Tijdens haar vele reizen is de penningmees-
ter in Bolivia in contact gekomen met Linda 
Zarate van het project Helping Hands. In eer-
ste instantie ving Linda zwerfkinderen op in de 
hoofdstad La Paz. Deze kinderen waren wees 
of hadden ouders die om een of andere re-
den niet voor hen konden zorgen. Zij bouwde 
een goed opvang netwerk op, zodat gaande-
weg de overheid haar taak kon overnemen.
Echter, nadat die kinderen hun lagere school 
afgemaakt hadden, werden zij op straat gezet, 
omdat verdere opvang ontbrak. Deze jongeren 
gingen opnieuw de straat op met alle negatieve 
gevolgen. Linda Zarate kwam weer in actie. Nu 
richtte zij zich op de oudere jeugd. Jongeren 
die veelbelovend waren, maar zonder onder-
wijs geen toekomst zouden hebben, werden 
door haar ondersteund. In haar eentje zocht 
zij sponsoren en op die manier is zij ook bij de 

Pater Eusebius Kemp Stichting uitgekomen.
10 jaar geleden heeft de PEKS Eliseo, een jon-
gen uit een kansarm milieu, ondersteund zodat 
hij een vervolgopleiding kon volgen. Vier jaar 
lang heeft u als donateur hem ondersteund, 
zodat hij wèl aan zijn toekomst kon bouwen.
Eliseo is afgestudeerd en is werkzaam als tech-
nicus. Intussen is hij getrouwd en vormt met zijn 
vrouw en kind een gelukkig gezin. Hij is “Helping 
Hands” nooit vergeten en hij blijft Linda Zarate 
ondersteunen waar mogelijk. Eliseo is de PEKS 
altijd dankbaar gebleven voor de ondersteuning 

op weg naar een betere toekomst. Regelmatig 
houdt hij ons op de hoogte van het leven dat hij 
nu leidt. Een paar jaar geleden heeft Linda Zarate 
een nieuwe aanvraag ingediend. Beatriz is een 
talentvol meisje met goede vooruitzichten, ware 
het niet dat ook zij niet in staat is aan haar toe-
komst te werken zonder uw hulp. Met de onder-
steuning van de Pater Eusebius Kemp Stichting 
kan zij nu aan het laatste jaar van haar studie 
medicijnen beginnen. Daarna zal zij haar 
co-schappen starten en gaat zij ervaring op doen 
in de binnenlanden van Bolivia. Dit alles mede 
dankzij uw steun.

Flor Ayuda - Guatamala
We blijven op het Amerikaans continent, nu in 
Midden Amerika. In een eerdere nieuwsbrief 
hebben wij u gemeld dat het contact met het 
project Flor Ayuda is hernieuwd. Het is heel 
lang geleden dat via het netwerk van de pen-
ningmeester en haar man de Pater Eusebius 
Kemp Stichting in contact is gekomen met Dr 
Theo Bloem. Dr Bloem is na zijn pensionering 
naar Guatemala vertrokken om te kijken of hij als 
arts iets kon betekenen voor het ziekenhuis dat 
middenin een sloppenwijk van Guatemala City

/
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was opgezet. Hij is voortvarend te werk 
gegaan en is steeds meer voor de arme 
gemeenschap in die wijk gaan doen. Ook was 
hij niet bang aangelegd, negatieve elemen-
ten in die samenleving die hem wilden verja-
gen, hadden geen vat op hem. Op die manier 
bouwde hij een natuurlijk gezag op, dat hem 

vele malen van pas kwam. Dit kwam ook de 
relatie met de overheid ten goede, zodat het 
ziekenhuis nu kan functineren met lokale 
krachten. Dr Theo Bloem is helaas niet meer 
onder ons, maar zijn kinderen en zijn vrienden 
hebben zijn goede werk voortgezet. Zodoende 
kon Flor Ayuda blijven bestaan. Zoals hierboven 
gemeld deed de gemeenschap steeds meer een 
beroep op Flor Ayuda. De organisatie zag nu dat 
de mensen uit die gemeenschap niet verder kwa-
men als niet iets werd gedaan aan onderwijs. Dat 
werd een nieuw doel voor de Stichting Flor Ayuda: 
geven van onderwijs aan de kansarme kinderen 
uit die gemeenschap. Er is intussen een Dr Theo 
Bloemschool opgericht. Deze school groeit en 
de berichten zijn veelbelovend. Er is een beurzen 

programma gestart, omdat veel ouders simpel-
weg de kosten niet kunnen dragen. De Pater 
Eusebius Kemp Stichting heeft zich gecommit-
teerd om vier jaar lang 10 kinderen te ondersteu-
nen, zodat ook deze kinderen onderwijs kunnen 
volgen waar ze recht op hebben. Flor Ayuda 
heeft intussen ook een technische opleiding 
gestart voor jongeren, zodat zij beter uitgerust 
zijn om aan hun toekomst te werken. Ook heeft 
Flor Ayuda diverse andere vervolgopleidingen 
gestart met dat ene doel voor ogen een betere 
toekomst voor de gemeenschap waar Dr Theo 
Bloem zo gewaardeerd werd. Flor Ayuda maakt 
het niet alleen mogelijk dat kinderen onderwijs 
kunnen volgen: zij probeert eveneens de ouders 
hier op velerlei manieren bij te betrekken. Er 
wordt een bewustzijnsproces op gang gebracht 
en verantwoordelijkheden benadrukt, zodat de 
kinderen samen met hun ouders aan een betere 
toekomst kunnen werken. Het werk van Dr Theo 
Bloem wordt prachtig voorgezet door Flor Ayuda 
(Bloem Helpt), hij kan er trots op zijn.

Stichting Mama Mzungu - Kenya, Afrika
Wij steken de Atlantische Oceaan over en nemen 
u mee naar het Afrikaanse continent. In Kenya 
ontmoeten wij de Stichting Mama Mzungu. In 
de vorige decemberbrief hebben wij u uitvoerig 
bericht over deze organisatie die is opgericht 
door de echtgenote van een gepensioneerde 
arts. Mama Mzungu doet haar werk in het noord-
oosten van Kenya, de provincie Turkana met als 
hoofdstad Lodwar. Kenya is de laatste tijd wel-
eens negatief in het nieuws gekomen in verband 
met het religieuze geweld dat in sommige delen 
van Afrika de kop opsteekt. Onze contactpersoon 
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binnen Mama Mzungu stelt ons gerust dat in het 
gebied waar Mama Mzungu haar werk doet, het 
gelukkig tot nu toe rustig is. Ook Mama Mzungu 
richt zich op het ondersteunen van onderwijs, 
met name onderwijs aan meisjes. Eerder hebben 
wij u bericht dat mede dankzij uw hulp een meis-
je is afgestudeerd als verpleegkundige. Mama 
Mzungu doet meer dan alleen het ondersteunen 
van onderwijs. Evenals bij Flor Ayuda worden de 
ouders bewust bij het geheel betrokken, zodat zij 
weten wat hun kinderen bezighoudt. Zij worden 
gewezen op hun eigen verantwoordelijkheden 
en de noodzakelijkheid ervan voor de toekomst.
De meisjes krijgen niet alleen onderwijs maar 
worden tijdens de “awareness” lessen ook bij

gebracht dat hun eigen verantwoordelijkheid en 
hun zelfbewustzijn van groot belang zijn voor hun 
latere leven. Dit gebeurt op verschillende manie-
ren en diverse aspecten die essentieel zijn in hun 
verdere leven, passeren de revue. Wij waarde-
ren het zeer dat Mama Mzungu ook in deze zin 
de meisjes weerbaar maakt. Dit jaar 2015 heeft 
de Pater Eusebius Kemp Stichting het moge-
lijk gemaakt om vijf kinderen vier jaar lang goed 
basisonderwijs te laten volgen.

Tot slot: wij hebben geprobeerd u te laten zien 
dat de Pater Eusebius Kemp Stichting de titel 
van dit artikel: “Onderwijs als instrument op weg 
naar een betere toekomst” wil waarmaken door 
diverse projecten mede door uw hulp te onder-
steunen.Het bestuur van de Pater Eusebius Kemp 
Stichting dankt u daarvoor.
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In de Kerst nieuwsbrief van december 2012 heb-
ben wij u voor het laatst bericht over het kerst-
project van Zr. Mary in Bethlehem.  Wij hebben u 
toen in herinnering gebracht hoe onze penning-
meester via haar zus en haar zwager in contact 
is gekomen met het schoenendozen project van 
Zr. Mary. Beiden waren in die tijd werkzaam op 
de Westelijke Jordaanoever. Het contact met 
Zr. Mary dateert reeds uit het begin van deze 
eeuw. In die tijd was er veel onrust in die regio. 
Het feest van het 2000ste geboorte jaar van 
Jezus Christus werd danig verstoord. De toeristen 
bleven weg en zijn eigenlijk niet meer in groten 
getale teruggekomen. De Pater Eusebius Kemp 
Stichting heeft in al die jaren trouw het project 
van Zr. Mary ondersteund. Wij allen hadden goe-
de hoop dat het in de loop der jaren rustiger zou 
worden in de regio. De werkelijkheid toont helaas 
een ander beeld. U bent allen op de hoogte dat 
er een enorme vluchtelingenstroom vanuit Syrië 
richting Europa gaande is, met alle gevolgen van 
dien. Wij kunnen onze ogen hiervoor niet sluiten, 
vroeg of laat hebben wij allen hiermee te maken. 
Helaas is ook op de westelijke Jordaanoever het 
geweld sinds enkele maanden weer opgelaaid. 
Er zijn zelfs veel meer jonge mensen en kinderen 
bij betrokken. Sinds dit oplaaiende geweld is de 

stroom van pelgrims en toeristen afgenomen. 
Zij komen per bus, brengen snel een bezoek aan 
de Geboortekerk en vertrekken dan weer. Het ge-
volg hiervan is dat de souvenirwinkels en hotels 
leeg blijven. Een guesthouse bijvoorbeeld heeft 
vorig jaar voor de hele maand december slechts 
één groep van 20 toeristen voor 1 nacht mogen 
begroeten. Het is te begrijpen dat de werkloos-
heid steeds grotere vormen gaat aannemen. En 
juist de toeristensector is de grootste werkgever 
in Bethlehem. En toch wil Zr. Mary ook dit jaar 
de kinderen uit Bethlehem en omgeving weer 
een fijne Kerst bezorgen. Vorig jaar is zij begon-
nen het feest iets anders in te richten. Voorheen 
kregen de kinderen versierde schoenendozen 
met (noodzakelijke) cadeautjes erin, zoals warme 
sjaals, handschoenen etc. Dit jaar krijgen de kin-
deren Kerstcertificaten op hun naam ter waarde 
van een bepaald bedrag. Zij mogen die naar ei-
gen goeddunken besteden in de winkels van 
Bethlehem. Op deze manier ontstaat er een win-
win situatie. De Pater Eusebius Kemp Stichting 
wil ook dit jaar hieraan een bijdrage leveren. Te-
zamen met Zr. Mary en de kinderen uit Bethlehem, 
wenst het bestuur van de Pater Eusebius Kemp 
Stichting u allen een gezegend Kerstfeest en een 
gelukkig Nieuwjaar 2016!
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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

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).


