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Mensen gedenken mijlpalen in hun leven. Vaak zijn deze van persoonlijke 

aard: verjaardagen, jubilea, zoveeljarige bruiloften. Stichting Kleofas 

bestaat dit jaar twaalf en een half jaar, als stichting dan. Als vereniging zijn 

we in 1990 gestart. Na acht jaar bleek dat de begrotingen dusdanig 

toenamen dat de keuze voor de rechtsvorm stichting nodig bleek.  

Een stichting heeft geen winstoogmerk. Toch ‘verzamelen’ we geld, het 

liefst heel veel geld. Al dat geld moet ten goede komen aan onze 

doelgroep: kinderen en jongeren die vanwege armoede niet naar school 

kunnen. Armoede is niet alleen geen geld of een structureel gebrek aan 

geld hebben. Armoede is in de visie van Stichting Kleofas ook het gebrek 

aan perspectief. In Nederland zorgen ouders, in samenwerking met de 

overheid voor perspectief in je leven: je kunt je ontwikkelen, je groeit als 

persoon, als werknemer, als werkgever, als mens. Je groeit omdat 

mogelijkheden bestaan tot leren. De hoeveelheid keuzes is enorm. Op de 

Filippijnen bestaan die keuzes ook wel, maar zij zijn voor lang niet iedereen 

toegankelijk. Op een bevolking van 70 miljoen mensen leven twintig miljoen 

mensen onder het bestaansminimum. 

Twintig miljoen mensen zonder perspectief, zonder uitzicht op vooruitgang 

in hun leven. Hun leven is het dagelijkse overleven.Wat doet dat met jou als 

ouder? Voor ons, zo gewend aan perspectiefvol leven, is het zo moeilijk 

voor te stellen. Kennen wij het gevoel niets te kunnen betekenen in het 

leven van je kind? 
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2 kinderen aan hun toekomst kunnen 

werken. Als ik praat met een kind, 

denk ik niet aan een gloeiende plaat. 

Dat brengt mij bij een mooi 

Hebreeuws gezegde: wie een leven 

redt, redt de hele wereld.  

Kerstmis is het feest van het begin 

van de nieuwe weg, het feest van het 

nieuwe licht, het nieuwe leven. 

Eigenlijk het feest van het 

perspectief, het goede vooruitzicht. 

 

Hans Pronk 

Toekomst 
 

Twintig miljoen, Hans? Dan is 

Kleofas ook slechts een druppel op 

een gloeiende plaat! Ik hoor het zo 

vaak. Maar ik heb gepraat, 

gespeeld, gelachen en gehuild met 

kinderen die door Stichting Kleofas 

wel aan hun toekomst kunnen 

bouwen.Met kinderen die het nieuwe 

perspectief met beide handen 

aanpakken! Met ouders die Stichting 

Kleofas zo dankbaar zijn dat hun 

 

Afgelopen activiteiten 

Unentse Mert: 
Op 12 september was Kleofas weer aanwezig 
op de Unentse Mert samen met SUM en 
Amnesty International. De loterij was ook dit 
jaar bestemd voor Kleofas. De weergoden 
waren ons niet goed gezind, veel regen. 
Desondanks was de opbrengst van de loterij 
€ 456,50. Een mooi bedrag waar wij weer 
heel gelukkig mee zijn.  
Wereldmissie weekend: 
Op 16 en 17 oktober werd in Udenhout het 
jaarlijkse wereldmissie weekend gevierd. 
Samen met MOV was Kleofas hier ook 
aanwezig. Op zaterdag overdag stonden we 
in het Woonzorgcentrum De Eikelaar in 
Udenhout en ’s-avonds waren we aanwezig 
in de Lambertuskerk, voor en na de 
kerkdienst. Ook op zondag  stonden we voor 
en na de kerkdienst in de Lambertus-kerk. Bij 
elkaar heeft dit het mooie bedrag van € 
225,50 opgeleverd.  
Kerstmarkt Rugdijk: 
Een van de laatste activiteiten van het jaar is 
de Kerstmarkt bij De Rugdijk. De markt werd 
gehouden op 11 december jl. De Rugdijk is 
een voorziening van Amarant en als 
medewerker van Amarant sta ik ook elk jaar 
op deze gezellige markt voor het goede doel. 
Het is er altijd heel sfeervol met muziek en 
zang, een toepasselijk drankje en hapje, de 
Kerstman, etc. De opbrengst van deze markt 
was dit jaar € 102,50, super dus.  

Dank aan de mensen die ons 
gesteund hebben! 

 

           Kleofas maakt er een studie van!  

Jubileumjaar Stichting Kleofas 
 

 
Het einde van het jaar is vaak ook een periode van vooruit en van terugkijken. Nu is 
Kleofas niet zo van het terugkijken, echter 2010 was in dit verband toch een bijzonder 
jaar, namelijk het jaar waarin de stichting haar 12,5 jarig jubileum vierde. Een gebeurtenis 
waar we niet veel aandacht aan hebben besteed. Immers de oprichting van een stichting 
was een logische stap in het kader van het doorgroeien  van de organisatie. Hoe groter de 
verantwoordelijkheden (meer studenten), hoe belangrijker het is om ook de continuïteit 
van de organisatie te borgen door het oprichting van een rechtspersoon. De historie van 
Kleofas gaat verder terug. De eerste activiteiten zijn van 1 maart 1990. Aan de hand van 
de uitgebrachte nieuwsbrieven heb ik gekeken naar wat er zoal sinds de oprichting de 
revue is gepasseerd. Inmiddels is er een dikke ordner waarin alle nieuwsbrieven netjes zijn 
opgeslagen. Onze toenmalige secretaris Germaine van den Berg stond aan de basis van de 
totale archivering. Helaas is Germaine veel te vroeg overleden. Haar verdiensten voor 
Kleofas zijn groot. Door de regels van de bestuursverslagen en nieuwsbrieven bespeur je 
haar nauwgezetheid, haar plichtsbesef en haar deskundigheid op allerlei terreinen. 
Bladerend door het archief word ik er dus mee geconfronteerd dat ook Kleofas in de 
afgelopen jaren niet ontkwam aan “ups and downs”. Pater de Meulenaere bracht op 
zondag 31 augustus 1997 een bezoek aan Vught; de JC-zaal vol met vrolijke gezichten. Een 
mooie foto van de pater met onze studenten van Don Bosco’s Boys Home in 2002, maar 
ook een In Memoriam gewijd aan Frans in de kerstnieuwsbrief van december 2002.  
 

 

 
 
Bij dit artikel heb ik gekozen voor een vrolijke foto waar, niet geheel toevallig, Frits Zwart 
en Sandra van Gulik staan. In dezelfde nieuwsbrief van december 2002 kom ik hun namen 
voor het eerst tegen. Hans ontmoette het paar in 2002 op de Filippijnen. Frits en Sandra 
steunden op dat moment zo’n 16 kinderen in Nepal, Egypte en vooral in verschillende 
gebieden van de Filippijnen. De foto is van 2009 en typeert, mijns inziens, hun instelling: 
“De jongeren centraal en zij op de achtergrond met een enthousiast gezicht.” Een vrolijke 
foto met veel kleur… Zo zien we Kleofas graag! Een kleurrijke organisatie met betrokken 
mensen met verschillende achtergronden die allemaal op hun manier iets hebben met de 
doelstellingen van de stichting. Niet in de belangstelling, maar meestal op de achtergrond. 
“Spullenmarkten”, “kerstkaarten” etc. Achter ieder initiatief zit dus het gezicht van een 
aantal vrijwilligers. Waar doen we het allemaal voor? Ach, het is toch bijna kerst…. Links 
op deze pagina staat ook nog een foto. Ik wens Kleofas een hele voorspoedige toekomst. 
 
Frans van Woesik  
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Recept van het kwartaal 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Maaltijd Vissoep 

Ingrediënten: 
1 pakje tomaten crème soep van Honing (voor zes personen) 
1 dunne prei 
4 ons verse kabeljauw filet 
2 mootjes verse zalm 
1 bakje rivierkreeftjes 
bakje boursin van 80 gram 
halve eetlepel provinciaalse kruiden 
chilipoeder naar smaak 
 
Werkwijze: 
- De soep aanmaken zoals op het pakje staat. 
- Snijdt de prei in dunne ringetjes (alleen het wit en licht groene gedeelte) 
- Verwarm de soep met de kabeljauwfilet, zalm en preiringetjes. 
- Schep na circa tien minuten de vis uit de soep en snijdt deze in kleine 
stukjes. 
- Snijd ook de boursin in kleine stukjes. 
- Voeg de klein gesneden vis, boursin, provinciaalse kruiden en chilipoeder 
bij de soep. 
- Voeg als laatste de rivierkreeftjes toe en laat alles even doorwarmen. 
(niet koken) 
 
Dit gerecht is lekker met warm stokbrood of minibroodjes met kruidenboter 
of roomboter. Een ideaal gerecht op Tweede Kerstdag of Nieuwjaarsdag 
na alle heerlijkheden van de dagen ervoor. 
 
Smakelijk eten,  
 
Ans van Beerendonk 

 

 

Komende activiteiten 

Kerstkaarten actie: 
De actie loopt nog. In de volgende 
Nieuwsbrief  verneemt u het 
resultaat. 
Koninginnemarkt: 
We houden nu even een winter stop. 
De eerste activiteit zal de Koninginne-
markt zijn op 30 april 2011 in Vught. 
 

 
 

Kerstwens en Kerstpresentje: 
Dit jaar bestaat het Kerstpresentje uit 
een doosje lucifers geheel aangepast 
aan de kerstsfeer. Kerstmis, het feest 
van licht en vrede op aarde. Dat 
laatste is soms heel ver weg als we 
eens om ons heen kijken. Dreiging en 
onrust komen dichterbij in de vorm 
van crimineel gedrag waar steeds 
meer mensen de dupe van worden. 
Wanneer houdt het op? Ik denk dat 
we zelf een voorbeeld moeten geven 
hoe het wel kan, in de hoop dat ons 
goede voorbeeld een gevolg krijgt. 
Beginnen in onze eigen families en 
uitdragen naar mensen om ons heen. 
Ik hoop dat ons kerstpresentje ertoe 
bijdraagt om het licht te ontsteken in 
vele harten. Voor u allen;  fijne 
Kerstdagen en alle geluk en 
gezondheid in 2011. Mogen wij u  
in 2011 weer ontmoeten? 
 
Ans van Beerendonk 
 

3 Liefdadigheid 
 

Έλεημοσΰνη (Eleêmosunê) 

 

Grieks voor medelijden,  

in het Nieuwe Testament 

liefdadigheid.  

 

Ons woord aalmoes is  

hiervan afgeleid, als  

aanduiding van een gift  

aan een bedelaar. 

 

Giro 3422983  

Stichting Kleofas 

Castricum  
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  Oproep: heroverweging 
 

 
  Oproep: onze nieuwsbrief digitaal 
 

 

 

 

Stijgende kosten, zowel van de studies die Kleofas financiert als van de 

overheadkosten, die nodig zijn om de organisatie draaiende te houden. 

Ook Stichting Kleofas ontkomt er niet aan. Vriendelijk vraagt het bestuur u 

uw bijdrage inheroverweging te nemen. Een verhoging betekent dat wij het 

aantal studenten dat wij ondersteunen op peil kunnen houden. Natuurlijk 

blijven wij ons inspannen om de overheadkosten tot een minimum te 

beperken. Dit jaar blijven deze kosten onder de 2%! 

 

Om kosten te besparen sturen wij u graag onze nieuwsbrief digitaal. Mocht 

u de nieuwsbrief via e-mail willen ontvangen, geef dit dan door aan: 

Verus Pronk 

 
Een woord van dank: 
Aan het einde van het jaar willen wij nog twee mensen 

bedanken voor hun bijdrage.  

Lies, hartelijk dank voor de vele mooie kaarten die je voor 

ons, geheel belangeloos, gemaakt hebt. 

Rie-anne, dank voor het verzorgen van de inzameling van  

geld door middel van de statiegeld blok in de supermarkt.  

Ondanks dit moeilijke jaar heb je toch aan Kleofas gedacht. 

 

Wij zijn jullie heel dankbaar. 

 

Namens het bestuur van Kleofas, 

Ans van Beerendonk 

 

Alle 
kinderen 
willen 
graag naar 
school! 

Colofon 
Deze nieuwsbrief van Stichting Kleofas 
verschijnt 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 
www.kleofas.nl 
 
Postbank 3422983, Castricum 
 

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