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Sinds 1990 ondersteunt Stichting Kleofas scholieren en studenten op 
verschillende plaatsen op de Filippijnen.  
 
Verus Pronk is sinds de start in 1990 betrokken bij onze organisatie. 
Onlangs heeft hij besloten om te stoppen met zijn werkzaamheden.  
 
Tweeëntwintig jaar heeft Verus zich  kritisch en met veel humor ingezet 
voor onze pupillen op de Filippijnen. Allerhande werkzaamheden heeft 
hij verricht: van secretariële tot financiële, van het leiden van 
vergaderingen tot en met het onderhouden van de contacten met de 
begeleiders van de leerlingen. Verus bakende zijn inzet af: meedraaien 
op rommelmarkten was niet aan hem besteed. Gelukkig vinden we altijd 
anderen bereid om achter de kraam te gaan staan! 
 
Verus, bedankt voor je trouwe inzet, je ideeën, en vooral je 
ongeëvenaarde humor, die ons telkens tot relativeren aanzette. 
 
Het terugtreden van Verus heeft een wisseling van bestuursplaatsen  
tot gevolg:  
+ Voorzitter blijft Hans; 
+ Frans wordt penningmeester; 
+ Ans wordt secretaris. 
 
Dit dagelijks bestuur wordt ondersteund door Frits Zwart (financiële 
administratie), Sandra van Gulik (algemene zaken) en Coen Verbeek. 
Coen neemt vanaf oktober een stuk PR voor zijn rekening. Dit laatste is 
hard nodig: de financiële ruimte bij Kleofas is momenteel uitermate 
krap. We ontvangen minder geld aan (incidentele) donaties, de 
inkomsten uit de verkoop van artikelen blijven achter en de loterijen 
brengen ook minder op. 
 
Hoog tijd dus voor een public-relations-injectie! 

 
 
Hans Pronk 
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Activiteiten 

9 SEPTEMBER 2012 

- Unentse Mert  
Op zondag 9 september werd de 
Unentse Mert weer georganiseerd. De 
markt begon om 11.00 uur en duurde 
tot 17.00 uur. In het centrum van 
Udenhout stonden veel kraampjes en 
was er volop activiteit. Bij de stand van 
SUM was ook stichting Kleofas te 
vinden. Wij stonden er met leuke 
cadeautjes, sieraden uit de Filippijnen 
en kaarten. De opbrengst van de 
jaarlijkse loterij was bestemd voor 
Kleofas. De loterij heeft 363,50  euro 
opgebracht. Bedankt voor uw komst. 
 
 
 
laatste weekend OKTOBER 2012 

- Wereld Missieweekend 
In het laatste weekend van oktober, 
staat het Wereld Missieweekend 
gepland. Hoe de invulling is moeten  
we nog even bezien, wel is bekend dat  
we voor en na de dienst in de 
Lambertuskerk in Udenhout staan.  
 
Data: 
Zaterdag 27 oktober vanaf 19.00 uur* 
Zondag 28 oktober vanaf 09.30 uur*   
 
*Houd ook de media in de gaten. 
 
Wij hopen u op onze activiteit te 
ontmoeten. 
 

Ans van Beerendonk 

 

De geldstroom 
 
Als u een donatie aan Stichting Kleofas geeft, dan weet u zeker dat het geld 
gebruikt wordt om kinderen uit arme gezinnen in de Filippijnen naar school te 
laten gaan. Dat weet u, omdat Kleofas alleen met vrijwilligers werkt, dus alles 
komt bij de kinderen terecht. Nou ja, alles ... Als we heel eerlijk zijn: we moeten 
als stichting voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel betalen, 
bankrekeningen zijn niet meer gratis in Nederland en geld overmaken naar het 
buitenland al helemaal niet. 
 
Onze Filippijnse vrijwilligers hebben het niet breed, dus hun postzegels, 
reiskosten en bezoek aan de emailshop moeten we wel vergoeden en voor een 
kraampje op de vrijmarkt moet je ook betalen. Maar al met al is dat een paar 
honderd euro en slechts een kleine 4% van de totale omzet. De rest komt dus 
wel bij de kinderen terecht. 
 
Maar hebt u zich wel eens afgevraagd hoe dat geld daar komt?  
Welke weg volgen uw euro-tjes en wie speelt daarbij allemaal een rol? 
De eerste stap weet u natuurlijk. U geeft uw donatie aan één van de Kleofas 
vrijwilligers, of, zoals in de meeste gevallen, u maakt uw donatie over op de 
ING-bankrekening van Kleofas. De contante giften stort Kleofas ook op de 
bankrekening, inkomsten worden door de administratie ingeboekt en geld dat 
niet direct nodig is, wordt op een spaarrekening met de hoogst rente gezet.  
Wij kiezen bewust voor sparen en niet voor beleggen, omdat aan beleggen 
risico’s kleven. Gevolg is dat we zeker een vrij lage rente ontvangen, maar geen 
risico lopen door op en neer gaande beurskoersen. 
 
Nu moet het geld naar de Filippijnen. Daar moet natuurlijk wel eerst even over 
nagedacht worden. In februari/maart stelt het bestuur een begroting voor het 
komende schooljaar vast. Dat schooljaar begint in de Filippijnen in juni, maar de 
studenten moeten zich al in mei inschrijven. In die begroting houdt het bestuur 
met een groot aantal zaken rekening zoals een schatting hoeveel donaties we 
binnen zullen krijgen, de kostenstijgingen in de Filippijnen, de koers van de 
Filippijnse peso, een redelijke verdeling van de studenten over de 
contactpersonen (onze Filippijnse vrijwilligers die de studenten begeleiden) en 
voor nieuwe studenten een meerjaren inschatting of we hun studie ook de 
volgende jaren kunnen betalen, zodat er een redelijke zekerheid is dat ze hun 
studie ook af kunnen maken. 
 
Op basis van de begroting rekent de administratie uit hoeveel geld de 
verschillende contactpersonen nodig hebben en in hoeveel voorschotten dat 
geld naar de Filippijnen overgemaakt moet worden, zodat de contactpersonen 
steeds genoeg geld hebben, maar ook weer niet te veel. 
 
We kunnen het geld gewoon door onze bank over laten maken naar de 
Filippijnen, maar dat duurt een paar dagen, de bank claimt zelfs een termijn 
van 10 werkdagen, en is erg duur: € 55 om € 1.000 over te maken.  
Een andere mogelijkheid is Western Union. Dat gaat snel, de ontvanger  
heeft geen bankrekening nodig, maar is nog duurder: zo’n 10% van het  
over te maken bedrag. 
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Komende activiteiten 

15 DECEMBER 2012 

- Kerstmarkt 
Op zaterdag 15 december 2012 wordt op 
Boerderij De Rugdijk, aan de Rugdijk in 
Tilburg-Noord, weer de jaarlijkse Kerstmarkt 
gehouden. De markt begint om 10.00 uur en 
duurt tot 15.00 uur. 
 
Kleofas staat hier met sierraden uit de Filippijnen, 
Kerstspulletjes en Kerstkaarten. 
 
Graag zien wij u tijdens de markt! 
 

 
Ans van Beerendonk 
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Gelukkig hebben we een veel goedkopere weg gevonden. Hiervoor 
hebben we een goede relatie opgebouwd met transactiekantoor 
Sunro. Een transactiekantoor is een specialist in geld overmaken van 
A naar B, waarbij A het land is waar het kantoor is gevestigd en  
B meestal één of soms enkele anderen landen. Ze verdienen aan de 
commissie die ze hiervoor vragen. Sunro vraagt € 10 voor het 
overmaken van € 1.000 en een paar euro’s meer voor grotere 
bedragen. Voor nog een paar euro meer brengen ze het zelfs contant 
bij de ontvanger thuis. Het geld is bovendien binnen de minuut op de 
betreffende Filippijnse bankrekening beschikbaar. Je moet daarbij 
natuurlijk wel met het tijdsverschil van 6 à 7 uur rekening houden.  
Na sluitingstijd van de banken daar wordt het geld pas de volgende 
werkdag bijgeschreven. 
 
Wij zijn via de Philippine National Bank in contact gekomen met 
Sunro en maken sindsdien al onze voorschotten via hun over.  
Ze zijn professioneel, accuraat en klantvriendelijk en, niet 
onbelangrijk, ze hebben een vergunning en staan onder toezicht  
van De Nederlandsche Bank. 
 
 
Overigens zien we het grotendeels Filippijnse personeel zelden, want 
alles gaat electronisch. Het geld maken wij via internet banking naar 
Sunro  en de afrekening krijgen wij per e-mail retour. 
 
Goed, het geld is in de Filippijnen, het is inmiddels van euro’s in 
Filippijnse peso’s gewisseld en staat op de bankrekening van één van 
onze contactpersonen. De contactpersoon krijgt van de administratie 
van Kleofas per email door hoeveel geld er op hun bankrekening is 
gestort en daarnaast een overzicht met het budget per student die zij 
begeleiden. De studenten maken een afspraak met de 
contactpersoon en krijgen een contant voorschot om hun kosten te 
betalen: schoolgeld, boeken, uniform, etc. De studenten krijgen niet 
meer geld dan ze de komende paar weken nodig hebben. De 
studenten hebben, zoals de meeste Filipino’s geen bankrekening, dus 
moeten ze het contante geld steeds bij zich houden. Bovendien, als je 
je leven lang gewend bent niets te hebben en je hebt opeens wel wat 
geld, dan is de verleiding groot om het aan iets anders dan die studie 
uit te geven. ;-) 
 
Wanneer het geld op is, maken de studenten een nieuwe afspraak 
met de contactpersoon voor een nieuw voorschot. Dat krijgen ze dan 
alleen wanneer ze de besteding van het vorige voorschot met 
bonnetjes verantwoorden. Soms gaat de contactpersoon met de 
student mee om het school- of collegegeld zelf aan de school te 
betalen. 
 
Het geld is op zijn bestemming aangekomen en besteed. Als afronding 
stuurt de contactpersoon de bonnetjes nog naar de administratie van 
Kleofas, die op basis daarvan de bestedingen definitief in de 
administratie opneemt. De rapportage daarvan, de jaarrekening,  
kunt u weer op de website van Kleofas inzien. 
 
Frits Zwart,  
Administrateur 

 
 

Philippine Remittance, Sunro 

 
 

V.l.n.r.: Roberto Maciada, Lutchie Maciada,  
Bernadith Sande, Glenda de Guzman, Kent 
de Guzman, Marivic Abarquez, Jordan Abarquez 
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    Talen en dialecten  

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

In totaal worden er op de Filippijnen 172 inheemse talen en dialecten 
gesproken, die alle behoren tot de Austronesische taalfamilie. Andere talen 
die er gesproken worden, zijn onder andere Engels, Chinees (Mandarijn en 
Hokkien) en Spaans, de laatste met de lokale creooltaal Chavacano. 

Sinds 1939 ondersteunt de overheid het gebruik van de officiële nationale 
taal om de nationale eenheid te bevorderen, het Filipijns, dat gebaseerd is op 
het Tagalog. Het Filipijns wordt op alle scholen onderwezen en wordt steeds 
meer algemeen geaccepteerd, vooral als tweede taal en eenheidstaal voor 
een zeer gemengde bevolking. Het Engels wordt als tweede officiële taal 
beschouwd en wordt gebruikt door de overheid, in het onderwijs en binnen 
de handel.  
 
Bron: Wikipedia 

 

Colofon 
Deze nieuwsbrief van Stichting Kleofas 
verschijnt drie a vier 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 
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Recept van het kwartaal 
 
 
Gebakken Camembert: 
 
Benodigdheden: 
1 camembert in een spanen doosje 
1 middelgroot dun stokbrood 
 
- Verwarm de oven voor op 190 graden. 
- Haal het papier van de camembert en leg de kaas weer in het doosje. 
- Zet de camembert op de bakplaat en bak de kaas 20 minuten in de oven. 
- Snijd het stokbrood in puntjes. 
- Zet de camembert in het doosje op een serveerschaal.  
- Haal de bovenkant van de korst eraf en laat je gasten de stukjes stokbrood 
aan een vork prikken en in de gesmolten kaas dopen. 
 
Lekker als tussengerecht of als borrelhapje. 
 
 
Smakelijk eten, 
Ans van Beerendonk  

 

 
     

 


