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Vangt mijn camera hun ogen, of is het eerder mijn postuur? 

Mijn rijkdom? Mijn blanke huid? 

Hoe zien hun ogen mij? 

Als bevoorrechte? Als succesvol? 

Als indringer, scrupuleus? 

Wat vangt mijn camera niet? 

Hun verplichte onderdanigheid? Hun uitzichtloze verhaal? 

Wat vertelt mijn camera u? 

 
Hans Pronk 
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Activiteiten 

AFGELOPEN ACTIVITEIT 
- Kerstkaarten actie 
In verband met het overlijden van  
Luc Bucker ging de Kerstmarkt in 
Tilburg Noord niet door. De opbrengst 
van onze kerstkaarten actie was:  
341,-- euro. Een geweldig resultaat.  
Wij danken iedereen die bij ons 
kaarten gekocht heeft. Het is weer een 
mooie bijdrage voor de studie van één 
van onze studenten.   

 
 

 
KOMENDE ACTIVITEITEN 

- NIET aanwezig op  
Oranjemarkt Vught 30 april 2013: 
Stichting Kleofas was dit jaar niet 
aanwezig op de Oranjemarkt  in Vught. 
 
- Loon op Zand Wereldwijd: 
Op 2e Pinksterdag, 20 mei 2013, staan 
wij op één van de gezelligste markten 
van het jaar. Het is een kleurrijke markt 
met veel activiteiten zoals: zang, 
muziek en dans. Ook zijn er kraampjes 
met eten uit derde wereld landen. 
De markt wordt gehouden  van 13.00 
tot 18.00 uur aan de Klokkenlaan 46 in 
Loon op Zand (dit is het terrein rond  
De Kuip en het Scoutinggebouw).  
Op deze markt verkopen wij sieraden, 
kaarten en kunt u meedoen met onze 
loterij met mooie prijzen. Natuurlijk 
hopen we op mooi weer en een goede 
sfeer. Wij heten u van harte welkom op 
deze markt. 
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Recept van het kwartaal 
Toblerone semifreddo 
 

Nagerecht voor 8 personen 
Ingrediënten 
- 100 gram Toblerone chocolade 
- 4 grote eieren 
- 1 eetlepel oploskoffie 
- 1 eetlepel cognac of vieux 
- 100 gram suiker 
- 250 ml slagroom 
- 3 volle eetlepels crème fraîche 
Extra voor garnering: slagroom, chocolaatjes en/of warme chocolade saus. 
 
Bereiding: 
Wrijf een cakevorm in met een beetje olie en bekleed de binnenkant met 
huishoudfolie. 
Laat de huishoudfolie royaal overhangen. 
Hak de Toblerone fijn. Splits de eieren. Doe de dooiers in een kom en voeg de 
oploskoffie, cognac of vieux en de suiker toe. 
Roer tot de oploskoffie is opgelost. 
Klop in een tweede kom de eiwitten stijf.  
Klop aansluitend de slagroom stevig en sla als laatste de dooiermassa met de 
crème fraîche luchtig.  
Spatel eerst de slagroom door de koffie-dooiercrème en meng hier vervolgens 
de eiwitten door. Meng als laatste de gehakte chocolade hier door en schep 
alles in de met huishoudfolie bedekte cakevorm. Vouw de overhangende folie 
dicht over het ijs en plaats in de diepvries om stevig te worden. 
 
Serveer het ijs in plakken met een toefje slagroom, chocolaatje of warme 
chocolade saus. 
 
Smakelijk eten! 
 
Tip: Als u teveel heeft kan de Toblerone semifreddo 14 dagen bewaard worden 
in de vriezer. Neem hiervoor het dessert bevroren uit de vorm, laat de 
huishoudfolie eromheen zitten. Wikkel het geheel zorgvuldig in aluminiumfolie. 
 
Ans van Beerendonk 
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Reizen in de Filipijnen 
 
Op dit moment wonen er naar schatting 90-95 miljoen inwoners in de 
Filipijnen. Maar het aantal inwoners neemt snel toe. De meeste 
inwoners wonen op Luzon het grootste eiland. De grootste stad van 
het land is Manilla hier wonen ongeveer 1,6 miljoen inwoners. 

 
Luzon 
Luzon is het grootste en dichtstbevolkte eiland van de Filipijnen. 
Bezienswaardigheden onder andere zijn de hoofdstad Manila, de 
rijstterrassen en traditionele stammen in het noorden. Snorkelen met 
walvishaaien in het zuiden en diverse vulkanen zoals Mount Mayon 
en Lake Taal. 
 
Mindoro 
Mindoro eiland in de Filipijnen heeft als bekendste toeristenplaats 
Peurto Galera, vooral onder duikers erg populair. Maar het eiland 
heeft nog meer te bieden zoals het paradijsje Pandan Island en  
Apo Reef één van de beste duikbestemmingen van het land. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
  

Eten 
Eten in de Filipijnen is anders als in de rest van Zuidoost-Azië. De meeste Westerlingen zijn niet zo weg van het standaard 
Filipijnse menu. Eten in de Filipijnen bestaat uit veel vlees en rijst en weinig groente. De meeste Filipijnen ontbijten met 
knoflook rijst, een gebakken eitje en vlees. Het staat meestal op de menukaart  in verschillende versies als tapsilog (met 
gedroogd vlees), longsilog (met varkensworstje) of hotsilog (met hot dog worstje). Lunch en avondeten zijn weer rijst met 
een paar lepels van een saus met vooral vlees en een beetje groente.  
 
Kledingadvies 
Het is in de Filipijnen meestal warm en vochtig, luchtige katoenen kleding is aangeraden. Lokale inwoners gaan niet heel 
conservatief gekleed, zeker niet vergeleken bij andere Zuidoost-Aziatische landen. Wilt u een kerk bezoeken zorg dan altijd 
dat u netjes bedekt bent. Strandkleding hoort op het strand en draagt men niet in de dorpjes.  
 
Reist u in de regenperiode zorg dan voor een regenjas of poncho. Bent u van plan naar Noord-Luzon te gaan of 
bijvoorbeeld een vulkaan te beklimmen dan is warme kleding  een must. Zorg verder voor een paar goed zittende schoenen 
om te wandelen en een paar slippers. 
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    Vervoer  

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

De Filipijnen is een eilanden archipel die zich zo’n 1.900 kilometer uitstrekt 
van noord naar zuid.Van de 7.107 eilanden zijn er ongeveer 1.000 bewoond. 
De grootste eilanden zijn Luzon en Mindanao. Samen beslaan ze ongeveer 
tweederde van de totale oppervlakte. De grootste eilanden hierna zijn Samar, 
Negros, Palawan, Panay, Mindoro, Leyte, Cebu en Bohol. De eilanden zijn 
veelal bergachtig met een smalle strook laagvlakte aan de kust.  
De landschappen zijn afwisselend met ruige vulkaantoppen, indrukwekkende 
rijstterrassen, tropische regenwouden, mangrovebossen, steile kliffen langs 
de kust of juist prachtige witte zandstranden met kleurrijke koraalriffen.  
Over het algemeen is de Filipijnen erg groen en vruchtbaar. 
 
Wegen 
Vervoer in de Filipijnen is alles behalve efficient. Op een paar nieuwe 
snelwegen na, worden de meeste wegen door alles en iedereen gebruikt.  
Een bus kan rustig een paar uur achter een trage brommer blijven rijden, 
zonder een poging te doen om in te halen. Vervoer in de Filipijnen is ook niet 
bepaald comfortabel. Wie rekent op een eigen stoel komt vaak bedrogen uit 
en kan ineens een kind op schoot hebben. Reistijden zijn regelmatig een stuk 
langer dan vermeld in de reisgids maar ook wel eens veel korter. Dit maakt 
het plannen van je reizen binnen het land lastig. 
 
Tricycles 
Door het hele land wordt er voor korte afstanden gebruik gemaakt van 
tricycles. De kosten hiervoor zijn een paar peso van deur tot deur. Er zijn een 
aantal types. Je hebt de fietstversie, maar de meest voorkomende is de 
brommer versie. Naast de brommer zit een zijspan waar men met 2 mensen 
inkan en er kan nog iemand achterop.  In sommige plaatsen zijn er ook extra 
grote versies waarbij het zijspan is uitgebreid. 
 
Jeepneys 
Langere afstanden worden vaak afgelegd met jeepneys, die heel goedkoop 
zijn en wel een vaste route afleggen. Een jeepney is een soort omgebouwde 
jeep vaak uitbundig versierd. Jeepney's rijden soms heel regelmatig, waarbij 
men maar langs de kant van de weg hoeft te gaan staan en binnen 5 minuten 
mee kan. 
 
 
Bron: 
www.aroundtheglobe.nl  
 

Colofon 
Deze nieuwsbrief van Stichting Kleofas 
verschijnt 3 à 4 keer per jaar voor 
onze donateurs en andere 
belangstellenden. 
 
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen 
of heeft u andere vragen, neem dan 
contact op met:  
 
Stichting Kleofas 
Baarzenstraat 23 
5262 GD  Vught 
Website: www.kleofas.nl 
 
Postbank 3422983, Castricum 
 

 
Stichting Kleofas staat 
ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel Oost-Brabant onder 
nummer 17104638 
 
 
 

NIEUWSBRIEF: DIGITAAL 

 

Om kosten te besparen sturen 
wij u graag onze nieuwsbrief 
digitaal.  
 
Mocht u de nieuwsbrief per  
e-mail willen ontvangen, geef 
dit dan door aan: 

 
Hans Pronk  
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