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Een jongetje, Christian, 11 jaar oud, op de fiets naar zijn werk, de 
vuilnisbelt Smokey Mountain, aan de rand van Payatas, een 
sloppenwijk met honderdduizenden inwoners. 
 
De datum: 25 december. Op Eerste en Tweede Kerstdag gaat het 
dagelijkse leven op de Filippijnen gewoon door: winkels en 
warenhuizen zijn open, de restaurantjes aan de rand van de weg doen 
goede zaken, de oude vrouwen verkopen zoals altijd naast de 
kathedraal hun broze zelf geproduceerde kaarsen, in de kathedraal 
een menigte zittende en lopende en murmelende mensen, gelijk een 
mierenhoop zo druk.   
 
Christian sorteert afval. Hij scheidt het afval dat oude vrachtwagens  
24 uur per dag aanleveren. Glas, plastic, papier, het is allemaal weer  
te verkopen. Soms vindt Christian iets van waarde: een aftandse 
teddybeer, een kapot horloge zonder glas, een boek, een fiets. 
Christian heeft geen tijd voor school. Hij draait mee in de  
24 uurseconomie. Zelfs met Kerstmis fietst hij langs de bergen 
stinkend en broeiend afval naar zijn plekje. Vanmorgen bleef zijn 
moeder op bed liggen. Het was haar niet gelukt geld bij elkaar te 
bedelen voor het Kerstontbijt. Christian’s vader was gisterenavond 
dronken vertrokken, scheldend op zijn vrouw. 
 
Christian woont in Payatas, een gigantische krottenwijk. Hij fiets elke 
dag drie minuten van het schamele krotje waarin hij woont naar zijn 
werk. Vorig jaar met Kerstmis woonde hij in een heus appartement. 
Een organisatie had op een half uur fietsen een appartementen-
complex voor de vuilnisbeltpikkers gebouwd. Maar een half uur 
fietsen is te lang. Dan vind je geen teddyberen, horloges of fietsjes 
meer.  
 
Vandaag gaat Kerstmis aan hem voorbij. Zelfs zijn naam blijft 
onopgemerkt. 
 
Ik wens u en alle Christians een waardig Kerstfeest. 
 
 
Hans Pronk 
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   Het mooiste verjaardagscadeau 
 

 
Vlnr.: Sandra, Jenny met haar baby en Frits 

 
 

 

Afgelopen activiteiten 

De wintermarkt in Udenhout 
 
Op 20 november jl. stond Kleofas 
op de Wintermarkt in 
Woonzorgcentrum de Eikelaar in 
Udenhout. Het was daar een 
gezellige boel. We kregen ook 
nog bezoek van de Sint en zijn 
Pieten.  
 
Verder stond er een 
poffertjeskraam en werden er 
allerlei workshops gegeven. 
Kleofas stond er met kaarten en 
sierraden uit de Filippijnen. 
 
We hebben op die middag voor 
43,50 verkocht. Een bescheiden 
resultaat maar we zijn er heel blij 
mee. 
 
 

Ans van Beerendonk 
 
 

 
 

 

Begin juli werd ik 50 jaar. Vrienden en familie gaven bij elkaar een fors bedrag 
aan geld om ‘iets goeds mee te doen in de Filipijnen’. Ik wil jullie graag vertellen 
wat ik doe met het op mijn verjaardag gekregen geld. 
 
Deze zomer gingen Frits en ik voor de zesde keer op vakantie naar de Filipijnen. 
We hebben weer veel tegenstellingen meegemaakt: de Aziatische luxe ervaren 
(vooral in Hong Kong), maar helaas ook weer ellende gezien in een sloppenwijk 
in Manilla toen we de Filipijnse stichting Virlanie bezochten. Stichting Virlanie 
vangt straatkinderen op in Makati, één van de deelgemeenten van Manilla. 
Sinds kort werken Stichting Virlanie en Stichting Kleofas samen om de armste 
kinderen in de Filipijnen te helpen. 
 
Jenny 
Het gaat om Jennifer Bandiola. Ze is ongeveer 22 jaar en we kennen haar vanaf 
2001 (toen was ze dus ongeveer 12). Jenny is heel jong, als baby of peuter, door 
haar familie verlaten en leefde op straat in Manilla. Toen Virlanie zich over haar 
ontfermde kon ze zich natuurlijk niet herinneren wie haar familie was en waar 
ze vandaan kwam. Ze heeft dus geen familie en woonde het grootste deel van 
haar leven in de opvanghuizen van Virlanie. Vervolgens hebben Sandra's ouders 
haar studie ondersteund. Ze heeft de middelbare school gevolgd en een 
beroepsopleiding gehaald en is daarna met hulp van Virlanie zelfstandig gaan 
wonen en had zelfs zo nu en dan werk. Dat laatste is niet zo voor de hand 
liggend, omdat ze last heeft van een aangeboren afwijking van de aderen in 
haar hersenen.   
 
Ik weet het niet precies meer, maar de aderen hebben of een te dunne wand of 
ze zijn te nauw, of allebei. In ieder geval, bij grotere inspanning heeft ze een 
bovenmatige kans op een hersenbloeding. Ze heeft er in het verleden één 
gehad en daar is ze duidelijk minder vitaal van geworden. Virlanie heeft met 
specialisten in Frankrijk en de Filipijnen overlegd wat er aan te doen is. 
Opereren is mogelijk, maar brengt volgens de specialisten een veel te grote kans 
op mislukking met zich mee. Ze hebben Virlanie aangeraden zich niet te laten 
opereren en Jenny van haar leven te laten genieten zolang als het goed gaat. 

 
 

Vervolg zie pagina 3 
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Komende activiteiten 

 
Kerstmarkt bij De Rugdijk 
 
De laatste activiteit van dit jaar 
is de Kerstmarkt bij boerderij De 
Rugdijk in Tilburg Noord. 
 
Op 10 december aanstaande 
staan we daar van 11.00 tot 
15.00 uur en hopen u te 
ontmoeten. 
 

 
 
In onze volgende Nieuwsbrief 
leest u hierover. 
 
 

Ans van Beerendonk 
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Zelfstandig wonend is ze aan de man, of in ieder geval zwanger 
geraakt. Gezien haar hersenafwijking heeft men bij Virlanie de 
zwangerschap en bevalling met angst en beven gevolgd, maar alles is 
goed gegaan. Nu woont Jenny met haar baby bij de familie van de 
vader in de sloppenwijk nabij het hoofdkantoor van Virlanie. So far so 
good, maar de vader van haar baby is alleen geïnteresseerd in sex en 
moet verder niets van Jenny hebben. Bovendien zijn er ernstige 
problemen met de schoonfamilie die het haar kwalijk neemt dat ze 
geen inkomen inbrengt, maar wel met haar baby mee-eet. Virlanie 
heeft geconstateerd dat dit ondervoeding van Jenny en de baby met 
zich meebrengt. Daar hebben ze tot nu toe ad hoc wat aan gedaan. 
 
De ‘woning’ van de zus van haar vriend is met geen pen te 
beschrijven, maar ik probeer het toch: je moet een wrakke houten 
ladder opklimmen en via een luik kom je in een kamertje van 2 x 3 
meter. Er staat één bed van de schoonzus, Jenny slaapt met de baby 
op de kale vloer die van hout is en ik was bang er doorheen te zakken. 
Alle kleren en voedsel moeten afgesloten bewaard worden vanwege 
de ratten 's nachts.  
 
 

Om bij de ‘woning’ te komen, loop je eerst door een doolhof van 
modderige paadjes vol met stinkend afval. Het is echt afschuwelijk 
dat daar sowieso mensen wonen. Voor blanken is het niet verstandig 
zo'n wijk in te gaan, maar omdat wij onze rugzak en geld bij Virlanie 
hadden gelaten en met Jenny samen liepen, kon dat wel. Ik voel me 
altijd wat opgelaten om daar te lopen als een weldoorvoede toerist 
met mooie kleren, om te kijken hoe arm de mensen zijn... We doen er 
Jenny echter een groot plezier mee: ze loopt heel trots met ons te 
showen, want we zijn een beetje haar familie. 
Volgens de sociaal werker van Virlanie, die Jenny in de gaten houdt, 
kan de situatie verbeteren wanneer ze op zichzelf gaat wonen en gaat 
werken, zodat ze voor zichzelf en haar baby kan zorgen. De oma 
(moeder van haar vriend) wil wel voor de baby zorgen overdag, 
probleem is voorlopig de huur. 
 
Steuntje in de rug 
Wij hebben met Virlanie afgesproken dat wij via Stichting Kleofas 
voorlopig de huur betalen als zij met Jenny een redelijke eigen 
woonruimte zoeken. Hier is geen einddatum aan verbonden, maar de 
sociaal werker houdt regelmatig contact met Jenny, zoals ze nu ook 
doet en we bekijken van jaar tot jaar of steun nog nodig is. 
De steun is 75 euro per maand. Dat is iets meer dan de huur, zodat 
Jenny in ieder geval ook melk en eventueel luiers voor de baby kan 
kopen. Daar komt eenmalig een borgsom van twee maanden huur bij. 
Met het geld dat ik op mijn verjaardag heb gekregen kan ik wel een 
jaar voor haar betalen en ik ga er natuurlijk daarna ook mee door, 
want wat is 75 euro per maand voor mij? Een paar schoenen of uit 
eten of een nieuwe handtas of een paar boeken minder..... Voor 
Jenny betekent het een dak boven haar hoofd zonder ratten en stank 
en een veiliger plek voor haar baby. 
 
Mijn 50

ste
 verjaardag is zo een heel bijzondere dag geworden. 

 
Sandra van Gulik 

 

Sloppenwijk waar Jenny woont 
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    Oproep: onze nieuwsbrief digitaal 

 
 

 

                        

 
 

 

Recept van het kwartaal 
 
 
 
 

 

 

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  

 

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 
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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Woord van dank 
 

Aan het einde van het jaar maken we de balans op. 
We hebben weer op veel plaatsen ons gezicht laten zien en u mogen 

ontmoeten bij onze activiteiten. Voor het komende jaar hopen wij dat 
dit weer gaat gebeuren. Wij danken u van harte voor de steun in het 

afgelopen jaar en hopen dat onze studenten in het komende jaar weer op  
u mogen rekenen. Zij hebben uw steun hard nodig. 

 
Ook dit jaar weer een woord van dank voor Lies van Lieshout die vele  

prachtige (kerst)-kaarten belangeloos voor ons gemaakt heeft. 
Natuurlijk ook Rie-anne van Laarhoven die trouw zorgt dat de  

statiegeldbonnen ingezameld worden bij Super de Boer. Gelukkig mogen  
wij ook bij Jumbo onze blok laten staan. 

 
Rest mij nog u allen een rustig en goed kerstfeest toe te wensen  

en alle goeds voor 2012. Dat met de komst van het Kerstkind  
de vrede gestalte mag krijgen over de hele wereld. 

 
 

Ans van Beerendonk 
 

     

 

Kerstpresentje 
 
Dit jaar hebben we een kerstpresentje dat door onze studenten 
gemaakt is. Zij hebben dit met veel plezier gemaakt voor hun 
sponsors. 
 
Dagelijks krijgen wij berichtjes van hen waaruit blijkt dat zij heel 
dankbaar zijn voor de ondersteuning van Kleofas. Zij wilden 
graag iets terug doen. Wij hopen dat u het leuk vindt. 
 
 

Ans van Beerendonk 
 

Pompoensoep met appel en rozemarijn 
(voor 4 personen) 
 
Benodigdheden: 
- 3 sneetjes oud witbrood 
- 1 kleine pompoen, geschild en in 
stukken gesneden 
- 3 friszure appels (elstar) geschild en in 
parten gesneden 
- 1 ui, gepeld en grof gehakt 
- 1 eetlepel verse rozemarijnnaaldjes 
- 2 kruidenbouillon blokjes 
- 125 ml crème fraïche 
 
* Verwijder de korstjes van het brood en 
snijd het in blokjes. 
* Leg de broodblokjes in een kom, 
overgiet ze met 50 ml heet water en laat 
ze 10 minuten weken. 
* Doe het brood, samen met de 
pompoen, ui, appel, rozemarijn en 1 liter 
water in een soeppan en breng alles aan 
de kook. 
* Verkruimel de bouillonblokjes erboven. 
* Laat de soep, afgedekt,  10 minuten 
zachtjes koken. 
* Pureer de soep met een staafmixer. 
* Roer de crème fraïche door de soep en 
maak hem op smaak met peper en zout. 
 
Lekker met warm stokbrood! 
 
Smakelijk eten, 
Ans van Beerendonk  
 


