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CONGO - ALGEMEEN

De weeskinderen en de armen uit de provincie 
Kasai / Democratische Republiek Congo hebben 
al vele jaren op de steun van de weldoeners van 
de Pater Eusebius Kemp Stichting kunnen reke-
nen. Die steun wordt in de praktijk uitgevoerd 
door de Zusters van de Congregatie van St Vincent 
a Paulo. Het is vanzelfsprekend dat er intensief 
contact moet zijn tussen het bestuur van de PEKS 
en de Zusters in de Congo. Tegenwoordig is dit 
gelukkig een stuk makkelijker dan voorheen met 
de vele vormen van sociale media die ons ter 
beschikking staan. Toch blijft het persoonlijke 
contact prioriteit hebben. En dit persoonlijke con-

tact was in de maand oktober inderdaad 
mogelijk, omdat Zuster Astrid voor een medische 
check up in Duitsland was en madame Martine 
van de Vrienden van Kankala in Europa was voor 
een kennismakingsreis. In deze nieuwsbrief kunt 
u meer over de Vrienden van Kankala lezen. 
Zuster Astrid heeft intensief met het bestuur 
gesproken over de actuele situatie in de Congo. 
De algehele situatie is nog steeds moeilijk te noe-
men en in Oost Congo blijft het onrustig. Maar de 
Zusters werken hard en zijn zelfs op zoek naar eigen 
middelen van bestaan zodat zij een zekere zelfstan-
digheid kunnen voeren. Ook hierover denkt de 
PEKS met de Zusters mee, omdat alles wat met de 
situatie van de Zusters te maken heeft alleen maar 
ten goede komt aan de weeskinderen. De Zusters 
moeten nog steeds weeskinderen opnemen en 
de omstandigheden waaronder ze aankloppen 
of “gevonden” worden, zijn steeds schrijnen-
der. Kinderen worden soms op de vuilnisbelt 
aangetroffen waar ze letterlijk weggegooid en af-

gedankt zijn. Bij het begrip weeskinderen moe-
ten we onderscheid maken tussen kinderen die 
inderdaad door de burgeroorlog geen ouders of 
familie meer hebben en kinderen die door hun 
ouders weggejaagd zijn omdat zij het “boze oog” 
bezitten. Ter verklaring: er gebeuren bijvoorbeeld 
in een familie ingrijpende zaken zoals ziekte en 
overlijden. Een kind dat al niet zo gewenst is, 
krijgt daarvan de schuld en wordt letterlijk de 
straat opgejaagd. De Zusters proberen in die situ-
atie met veel beleid het kind bij de familie terug 
te plaatsen. Dit geschiedt met wisselend succes. 
Maar natuurlijk zijn er ook goede berichten te 
melden. Op dit ogenblik volgen negen kinderen 
een studie aan de universiteit van Kananga. De 
studies die zij volgen zijn o.a. medicijnen, rechten 
en in de ICT. Zij wonen daarbij zelfstandig maar 
komen in de vakanties terug bij de Zusters om-
dat zij de communiteiten van de Zusters als hun 
thuis beschouwen. Vervolgopleidingen blijven 
een punt van zorg. Een doel dat wij allen voor 
ogen moeten hebben is, het begeleiden van deze 
kinderen zodat zij kunnen opgroeien tot zelfstan-
dige personen. Het idee dat in het verleden door 
de Zusters zelf is aangedragen om een garage te 
starten, is door de PEKS dan ook gesteund. In de 
garage kunnen de oudere kinderen een techni-
sche basiskennis verkrijgen en tevens kunnen zij 
al in enige mate in hun onderhoud voorzien. Een 
aanvang is gemaakt met de bouw van de garage, 
de inrichting waarvoor de PEKS zorg heeft gedragen 
is afgelopen zomer per schip vanuit België verzon-
den en is in Kananga aangekomen. In Lubunga is 
eveneens met uw steun gestart met de bouw van 
een weeshuis. 

Wij willen u met deze nieuwsbrief deelgenoot 
maken van de projecten die de PEKS in kans-
arme gebieden steunt. De Pater Eusebius Kemp 
Stichting kan dit slechts doen met uw hulp. 
Het bestuur, de weeskinderen en allen die bij de 
projecten betrokken zijn, danken u daarvoor en 
wensen u een gezegend en vredig Kerstfeest en 
een Gelukkig Nieuwjaar 2013.



3

VRIENDEN VAN KANKALA - CONGO

Al eens eerder schreven wij in de nieuwsbrief 
over de Vrienden van Kankala, het project voor 
zwerfkinderen in Kananga. Kananga is een stad 
in het midden van Congo waar inmiddels zo’n 
twee miljoen mensen leven en waar nog steeds 
geen watervoorziening is. Tijdens de bezoeken 
aan de Congo zijn onze adviseurs Hans Bode 
en Wil Maas destijds in contact gekomen met 
de Belgische bouwbroeder Appie van Wees. In 
de werkplaats van de bouwbroeders, gelegen 
aan de markt van Kananga kwamen eind jaren 
‘70 de eerste zwerfkinderen om hulp vragen. 
Hieruit is het project Kankala ontstaan, waar de 
Belgische Madame Miya Dammans al vele jaren 
de drijvende kracht is. Vanuit Kankala worden 
inmiddels jaarlijks zo’n 500 kinderen onder-
steund. Die ondersteuning kan verschillende 
vormen hebben. Eerst wordt altijd gekeken 
waarom het kind op straat leeft; zijn de proble-
men met de familie op te lossen zodat het kind 
onder begeleiding terug in het gezin of bij familie 
geplaatst kan worden of niet? De terugplaatsing 
in de familie is altijd het belangrijkste doel. En 
met hulp is het soms mogelijk dat het kind weer 
thuis kan wonen. Als het bijvoorbeeld om een 
alleenstaande moeder gaat die haar kinderen 
niet kan onderhouden, dan wordt met behulp 
van microkredieten geprobeerd of de moeder 
met een klein straatwinkeltje weer wat geld 
voor haar gezin kan verdienen waardoor zij de 
kinderen weer zelf te eten kan geven en kan 
verzorgen. Is terugplaatsing niet mogelijk 
dan kan een kind worden opgenomen in het 
jongens- of meisjeshuis van Kankala. De 

‘gesloten’ opvang van Kankala omvat een 
jongenshuis waar zo’n 75 jongens worden 
opgevangen op 12 km buiten het centrum. Het 
meisjes- en baby / peuterhuis ligt in de stad. 
De ‘open’ opvang heeft diverse functies van 
multifunctioneel centrum, kerk, twee scholen tot 
een luisterhuis waar een luisterend oor wordt 
geboden. Er wordt veel geïnvesteerd in de 
scholing van de kinderen. Ook bij de kinde-
ren die terug in de familie leven. In 2011 heeft 
PEKS bijgedragen aan de schoolkosten voor 
deze kinderen. Op de foto zijn de nieuwe – 
verplichte – schooluniformen te zien die naast 

andere schoolbehoeften mede dankzij de 
gift van PEKS aangeschaft konden worden.
Op 5 oktober jl. heeft een afvaardiging van het 
PEKS bestuur kennis gemaakt met Madame 
Martine. Madame Martine werkt al sinds 1996 
bij Kankala. Madame Martine werkt nu nog 
onder begeleiding van Madame Miya. Zij zal 
op enig moment de algemene leiding van 
Kankala met de twee andere Congolese 
directieleden geheel overnemen. Uiteraard 
blijft het bestuur van Kankala en de werkgroep 
Vrienden van Kankala met Miya en Appie 
haar daarbij ondersteunen. Het is voor het 
bestuur van PEKS heel fijn te weten dat dit 
project een krachtige opvolgster gevonden 
heeft in de persoon van Madame Martine die een 
even sterke en hartelijke persoonlijkheid is als 
Madame Miya. PEKS zal dan ook graag opnieuw 
een donatie aan dit waardevolle project doen, 
waardoor voor veel kinderen een betere toe-
komst mogelijk is. 
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STICHTING HELP KAKAMEGA - KENIA

Deze stichting is opgericht om een school voor 
voortgezet onderwijs in de regio Kakamega 
(Kenia) te helpen schoolgeld te vinden voor wees 
geworden tieners en voor kinderen van aan aids 
lijdende ouders. Deze St. Joseph’s High School 
is opgericht door de Keniaanse Sisters of Mary 
die in deze regio al 40 jaar werkzaam zijn in de 
sectoren gezondheid, welzijn en onderwijs. De 
kloosterorde is opgezet door de Nederlandse 

Zusters Ursulinen van Bergen. Bij hun vertrek 
uit de streek in de jaren ’80 stonden de Sisters 
of Mary op eigen benen en konden zij hun werk 
zelfstandig voortzetten. In 2000 kocht de kloos-
terorde een stuk land met daarop de school-
gebouwen van een failliete instelling en begon 
daar een school voor het voortgezet onderwijs 
voor alle etnische groeperingen in de regio.
Henny Knijff, secretaris/penningmeester van de 
stichting heeft in het verleden als onderwijzeres 
gewerkt in de regio Kakamega. Zij kende aldus 
de kloosterorde. Op een reis van mevrouw Knijff 
naar Kenia in november 2003 heeft zij de school 
bezocht. Zij heeft toen met eigen ogen gezien dat 
de school financiële middelen nodig had om op 
behoorlijk niveau onderwijs te kunnen geven. 

De Stichting Help Kakamega heeft zich tot doel 
gesteld om het schoolgeld te fourneren voor 
weeskinderen en kinderen van ouders die aan 
aids lijden. Tot voor kort lukte het deze middelen 
te fourneren via donaties van vrienden en beken-
den. Daardoor konden jaarlijks 25 tot 35 kinderen 
onderwijs volgen en worden klaar gestoomd voor 
het vervolgonderwijs. De resultaten daarvan zijn 
fantastisch. Deze school is in relatief korte tijd 
uitgegroeid tot een succesvolle instelling. De kin-
deren en de leerkrachten zijn zeer gemotiveerd 
om hard te werken. In 2003 werden maar liefst 30 
kinderen aangenomen aan de universiteit! 2 leer-
lingen van de school zijn inmiddels afgestudeerd 
als verpleegkundige en apotheker. De Stichting 
heeft zich dit jaar tot PEKS moeten wenden om-
dat het niet meer mogelijk bleek het schoolgeld 
van alle kinderen voor het schooljaar 2013 te 
fourneren. Dat schoolgeld is belangrijk om de 
hele school goed te laten functioneren. Voor 5 
kinderen bleek nog hulp nodig. Het schoolgeld 
per kind bedraagt € 500 per jaar. De St. Joseph 
High School heeft dit bedrag op detailniveau 
onderbouwd. Mede ook omdat mevrouw Knijff 
nog steeds warme contacten onderhoudt met 
de school, deze regelmatig bezoekt en de geld-
stromen als lid van de financiële commissie van 
de school volgt, heeft PEKS besloten om het nog 
voor 2013 benodigde schoolgeld te doneren. 
PEKS heeft inmiddels in totaal een bedrag van 
€ 2.500 overgemaakt.  Daarmee wordt een bijdrage 
geleverd aan de opvoeding en scholing van hulp-
behoevende kinderen, de kerntaak van PEKS!
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STICHTING MAMA MZUNGU - KENIA

Het contact van de Pater Eusebius Kemp Stich-
ting en de Stichting Mama Mzungu dateert uit 
een ver verleden. De vader van onze huidige 
voorzitter, die toen eveneens voorzitter was van 
onze stichting, ontmoette in die tijd de initiatief-
neemster van Stichting Mama Mzungu in zijn net-
werk. Hij werd getroffen door de passie en het 
enthousiasme waarmee zij en haar man de stich-
ting gestalte gaven. Stichting Mama Mzungu is
 

in eerste instantie opgericht om een weeshuis 
in Kenia te verwezenlijken. In de loop der jaren 
heeft de stichting steeds succesvol gewerkt en 
zijn meerdere projecten ter hand genomen. In 
één van onze vorige nieuwsbrieven is er uitvoe-
rig melding van gemaakt. Eén van de projecten 
waar de Pater Eusebius Kemp Stichting graag 
haar medewerking aan verleent, is het onderwijs 
aan kansarme kinderen. Op dit ogenblik volgen, 
met uw ondersteuning, vier meisjes en één jon-
gen, onderwijs op een middelbare school. De 

jongen is er op het laatste moment bijgekomen. 
Hij heeft beide ouders verloren en woont onder 
zeer behoeftige omstandigheden alleen bij zijn 
grootmoeder.  De lokale medewerksters van de 
Stichting Mama Mzungu zorgen voor het toe-
latingsbeleid en zien er op toe dat de kinderen 
ook daadwerkelijk hun best doen en ieder jaar 
overgaan. Op deze manier wordt er op gelet dat 
het onderwijs goed besteed wordt. De kinderen 
volgen niet alleen goed onderwijs maar zij leren 
ook over goede voeding. Ook leren zij hoe met 
hygiëne om te gaan. Zij en hun ouders onder-
vinden wat dit geheel voor consequenties heeft 
voor hun gezondheid. Door deze kennis staan de 
kinderen zelfbewuster in het leven, hetgeen van 
groot belang is voor de rest van hun leven. Stich-
ting Mama Mzungu spreekt haar dank uit aan de 
weldoeners van de Pater Eusebius Kemp Stich-
ting die dit bovenstaande geschetste onderwijs 
mogelijk maken.



STICHTING LEPROSY WELFARE AID INDIA 
ACTIE LEPRA BESTRIJDING

Tijdens een trektocht door Noord India en 
Nepal in 2007 belandde Joep van Esser bij 
‘toeval’ in een klein Lepra centrum in Agra. Hij werd 
meteen getroffen door deze ‘kansloze’ 
patiënten. Ze leven onder de bezielende zorg van 
Dr. Ved Bharadwaj in een tehuis genaamd 
‘Kusth Seva Sadan’ (K.S.S.-Leprosy Home). 
Dr. Ved Bharadwaj wijdt al zijn hele leven aan de 
medische verzorging van deze patiënten in het 
algemeen en aan de bestrijding van Lepra in het 
bijzonder.Thuis gekomen na een belevenisvolle 
reis bleef het lot van deze mensen op zijn net-

vlies gebrand en heeft hij de stichting Leprosy 
Welfare Aid India opgericht om de leprakinderen 
in Agra te helpen. Dr. Ved Bharadwaj is een gespe-
cialiseerde Lepra arts die veel wetenschappelijk 
onderzoek naar de ziekte lepra heeft gedaan en 
meer dan 30 jaar ervaring heeft met de behande-
ling van de ziekte en de sociale consequenties 
hiervan. Het wetenschappelijk onderzoek heeft 
hij gedaan bij het ‘National Institute of Medical 
Research’ in Londen en in het ‘National Institute 
of Leprosy Research’ in Tokyo, tevens was hij 
ook directeur van het ‘National Jalma Institute 
for Leprosy and other Mycobacterial Diseases’ 
in Agra. Verder heeft hij een aantal nationale 
en internationale onderscheidingen ontvangen 
voor zijn Lepra werk en heeft hij voor zijn werk 
in het K.S.S.-Leprosy Home in Agra in 1993 een 
onderscheiding gekregen van moeder Teresa.
De hoofdtaken van het K.S.S.-Leprosy Home zijn: 
De verzorging van de gebrekkige patiënten door 

te voorzien in de meest primaire levensbehoef-
ten, de organisatie van lezingen en workshops 
om ‘bewustzijn’ te creëren over gezondheidsre-
gels en de uitroeiing van de stigmatisering over 
Lepra, de uitvoering van operaties in lokale zie-
kenhuizen om deformaties te corrigeren en de 
begeleiding en advisering aan familie en groeps-
leiders van operatief behandelde patiënten zodat 
ze door familie en maatschappij geaccepteerd 
worden. Verder is ook een essentieel onderdeel 
van de doelstellingen, onderwijs over de verschil-
lende aspecten van Lepra aan schoolkinderen 
en aan besmette kinderen in het ‘K.S.S.-Leprosy 
Home’. Schoolkinderen worden uitgenodigd in 
het tehuis en onderwezen middels lectuur en 
instructie posters. Zij maken ook kennis met de 
patiënten die in het tehuis wonen. Het helpt hen 
om een beter begrip te krijgen van de impact van 
deze ziekte en het wegnemen van de stigmatise-
ring. De volgende stap is het verplaatsen van het 
onderwijs naar scholen. Meegenomen lesmate-
riaal en de aanwezigheid van een of twee pati-
enten zijn dan de beste ondersteuning om begrip 
en acceptatie van de verschillende aspecten van 
Lepra te belichten. Omdat zowel kinderen met 
lepra geholpen worden als gezonde schoolkin-
deren onderricht krijgen over de vele aspecten 
van lepra leek het PEKS een goed idee tot een 
donatie over te gaan.

6



7

ZR MARY MILNE – 
KERSTPROJECT BETHLEHEM

Het einde van het jaar 2012 is in zicht en Kerst-
mis staat weer voor de deur. Het lijkt of ieder jaar 
het kerstfeest grootser en mooier wordt gevierd 
ondanks de crisis. Soms wordt zelfs vergeten 
wat Kerstmis betekend en waarom over de hele 
wereld dit feest gevierd wordt. En toch is het al-
lemaal méér dan tweeduizend jaar geleden be-
gonnen in Bethlehem met de geboorte van Jesus 
Christus in een nederige stal. Ogenschijnlijk is 
het rond Bethlehem rustig, maar de berichten uit 
het Midden-Oosten luiden anders zoals we da-
gelijks uit de media mogen vernemen. Méér dan 

tien jaar geleden ontmoette de zus van onze pen-
ningmeester tijdens het werk van haar man, Zr 
Mary Milne, die aandacht vroeg voor haar werk 
in de bezette gebieden. Vanzelfsprekend werd 
ondersteuning gevraagd aan de Pater Eusebius 
Kemp Stichting. Het bestuur werkte hier graag 
aan mee. Het ging in die tijd om het opzetten van 
een Kerstmarkt waar mensen tegen schappelijke 
prijsjes Kerstcadeautjes konden kopen. De op-
brengst van de Kerstmarkt werd besteed om de 
kansarme kinderen en hun ouders uit Bethlehem 
in staat te stellen een kerstfeest te vieren. Hier-
uit is het “schoenendozen” project ontstaan. De 
kinderen van ouders die niet in staat waren met 
hun kinderen een kerstfeest te vieren, kregen 
een “schoenendoos” met daarin een cadeautje, 
schoolspulletjes en warme kleding. Dit “schoe-
nendoos” project vindt de PEKS nog steeds een 
goed idee, temeer omdat de ouders vaak buiten 
hun schuld om in deze uitzichtloze situatie zijn 
beland. Ook dit jaar zal Zr Mary niet tevergeefs 

op de deur van de PEKS kloppen, zoals Maria en 
Jozef volgens het kerstverhaal wèl deden op de 
deur van de herberg. Wij kunnen u in ieder geval 
melden dat vorig jaar Zr Mary voor alle school-
gaande kinderen een rugzakje, een muts/sjaal, 
sokken en schoolspulletjes in de schoenendoos 
heeft verpakt. De allerkleinsten kregen sokken, 
een knuffel, kleurpotloden, een kleurboek en een 
warme muts. Dit jaar probeert Zr Mary voor ie-
der kind een warm dekentje in de schoenendoos 
in te pakken. We kunnen u verzekeren dat ook 
dit jaar met uw steun de kinderen in Bethlehem 
niet worden vergeten. Zr Mary en de kinderen uit 
Bethlehem zijn u dankbaar dat zij dankzij uw gulle 
gaven een kerstfeest kunnen vieren.

 
 



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 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).


