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Frans van Woesik 

 
De vader van Frans is 26 november jl. op 88-jarige leeftijd overleden.  
De heer en mevrouw Van Woesik hadden altijd een warme 
belangstelling voor ‘onze kinderen’ op de Filippijnen. Beiden stonden 
achter de doelstellingen van Kleofas.  
 
Mevrouw Van Woesik vanuit een groot sociaal gevoel, de heer  
Van Woesik uitte zich hierover minder. Zijn bijdrage was meer  
praktisch: het jarenlang in Vught op de fiets rondbrengen van de 
nieuwsbrief. Hij was een buitenmens en zei: “Zo besparen we ook nog 
postzegels”. Dit was de heer Van Woesik ten voeten uit: onopvallend op 
de achtergrond aanwezig, niet pratend over zijn inzet, gewoon maar 
doen. In alle bescheidenheid iets betekenen voor een ander en daar zelf 
van genieten. 
 
In gedachten heb ik de heer Van Woesik bedankt voor zijn inzet en het 
gegeven voorbeeld. 
 
Hans Pronk 
 
 
 
 

Afscheid 
 
Op zaterdag 1 december jl. hebben  
we afscheid genomen van de heer 
Van Woesik, vader van 
Frans van Woesik, bestuurslid  
van Kleofas.  
 
Wij hebben dankbaar van zijn 
diensten, het rondbrengen van de  
nieuwsbrief, gebruik gemaakt  
en zijn hem daar heel  
erkentelijk voor. 
 
Wij wensen familie Van Woesik  
veel sterkte. 
 
Namens Kleofas, 
Ans van Beerendonk 
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Activiteiten 

AFGELOPEN ACTIVITEIT 
 
27 en 28 OKTOBER 2012 

- Wereld Missieweekend 

Op zaterdag 27 en zondag 28 oktober 
was het weer Wereld Missieweekend 
in Udenhout. Kleofas stond op beide 
dagen in Woonzorgcentrum  
De Eikelaar en in de Lambertuskerk. 
 
De opbrengst van het weekend was: 
185,15 euro. Een mooi resultaat waar 
we heel blij mee zijn. Dank aan de 
mensen die onze kraam hebben 
bezocht. 
 

 
 

 
KOMENDE ACTIVITEIT 
 
ANNULERING 
- Kerstmarkt op boerderij de Rugdijk 
In de Kleofas nieuwsbrief van 
september jl. stond deze markt al 
aangegeven. In verband met het 
plotseling overlijden van Luuk Böcker 
gaat de markt niet door. Hij was de 
stuwende kracht achter deze markt. 
 
Op vrijdag 30 november jl. hebben we 
afscheid van Luuk genomen. 
Luuk is 57 jaar geworden. 
 
Voor dit jaar zijn er geen activiteiten 
meer. 
 
 
Ans van Beerendonk 

 

Lenalyn Culhi 
 
 
Dit is Lenalyn Culhi. Lenalyn komt uit het stadje Banaue in de bergen van het 
hoofdeiland Luzon. Zij behoort tot één van de bergvolken op Luzon, de Ifugao. 
De Ifugao hebben een eigen taal en cultuur en waren van oudsher 
koppensnellers, net als de Dajaks op Borneo. Koppensnellen is nu verboden, 
maar oude mensen durven nog steeds niet echt naar het volgende stadje in de 
bergen, want daar woont een andere stam en je weet maar nooit ... 
 
Banaue 
Banaue ligt op negen uur reizen met een gammele bus vanaf de hoofdstad 
Manilla. Je bent altijd opgelucht wanneer het oude barrel je weer heelhuids 
heeft afgeleverd. En wanneer je om tijd te sparen ’s nachts reist, wordt je 
geconfronteerd met de enige plek op de Filippijnen waar het altijd 
gegarandeerd koud is. De airco staat namelijk om onduidelijke redenen altijd 
maximaal in de nachtbussen en hoewel er soms zelfs onderweg onderdelen van 
de bus afvallen, de airco doet het altijd prima. De ervaren reiziger neemt dus 
een deken mee in de nachtbus. :-) 
 
Banaue is beroemd. Vanaf het uitzichtpunt zie je zover het oog reikt rondom 
overal trapsgewijs in de rotsen uitgehouwen rijstterrassen. Dit landschap is 
beschermd en staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst net als de molens bij 
Kinderdijk en de Amsterdamse grachtengordel. De Filipino’s zijn er zo trots op, 
dat deze rijstterrassen  op de achterkant van het briefje van 1.000 pesos prijken, 
het grootste bankbiljet in de Filippijnen (een kleine 20 euro). 
 

(vervolg pagina 3) 
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De ouders van Lenalyn 
Lenalyn’s ouders hebben in dit plaatje een rijstveldje, waar het dag in 
dag uit hard werken is om aan de kost te komen. Rijstboeren 
verdienen sowieso niet veel in de Filippijnen en in de bergen is het 
weer relatief koel, zodat er maar één keer per jaar geoogst kan 
worden in plaats van twee keer in lager gelegen streken.  
Voor de ouders van Lenalyn was het daarom al een hele tour om haar 
naar de middelbare school te laten gaan. Openbare scholen zijn gratis 
op de Filippijnen, maar de ouders moeten wel voor boeken, 
schoolspullen, uniform, reiskosten, diplomakosten en allerlei 
projecten betalen. College was echter onmogelijk op te brengen  
voor ze, nadat Lenalyn met hoge cijfers haar middelbare 
schooldiploma had gehaald.  
 
Baguio 
Via onze contactpersoon in Banaue kwam Stichting Kleofas in contact 
met Lenalyn en met onze hulp kon ze toch voor accountant gaan 
studeren in Baguio, de hoofdstad van de buurprovincie Benguet.  
 
Baguio is bekend onder de Filipino’s. De stad is vooral door de 
Amerikanen gebouwd, die de Filippijnen in de eerste helft van de 
vorige eeuw bestuurden. Omdat Baguio in de bergen ligt heeft het 
een aangenamer klimaat dan het aan zee gelegen Manilla.  
De Amerikaanse bestuurders en ambtenaren bouwden daarom vaak 
een tweede huis in Baguio, waar ze in de zomer en weekends de hitte 
van Manilla ontvuchtten. Hierdoor heeft Baguio van oudsher wel een 
goede wegverbinding met Manilla en een vliegveld. Vanuit Baguio 
loopt de Van Halsema high way door de bergen richting Banaue. 

 

 
 

Lenalyn in haar ouderlijk huis in Banaue 

 

 
 

Het diploma van Lenalyn  

De weg is genoemd naar de Amerikaanse ingenieur van Nederlandse afkomst, die hem heeft gebouwd. Door de vele 
haarspeldbochten, steile afgronden en soms zeer smalle stukken is deze weg op zijn minst avontuurlijk te noemen en in het 
regenseizoen gevaarlijk en vaak onbegaanbaar door landverschuivingen. Hoewel de afstand naar Banaue hemelsbreed nog 
geen 80 km is, duurt een reis per bus toch negen uur door de slechte staat van onderhoud van de weg en omdat je door de 
bergen een grote omweg moet maken. Lenalyn had dus behalve voor haar studiekosten ook steun nodig om een kamer te 
huren in Baguio. 
 
Een nieuwe toekomst 
Het is echter beleid van Stichting Kleofas dat hoe arm ook, de familie van een student zelf ook een klein deel van de kosten 
betaalt. Bij Lenalyn waren dat de kosten voor eten, kleren en eventueel de dokter als ze ziek zou worden. Lenalyn werkte 
daarom ’s avonds in een winkel om haar familie daarbij te helpen. Desondanks studeerde ze keurig in de voorgeschreven 
vijf jaar af. Daarna moest ze nog een staatsexamen doen om bij de overheid en grote bedrijven aan het werk te kunnen. Dit 
examen moest ze wel twee keer doen, maar na zes jaar mocht ze zich op 16 oktober 2011 public accountant noemen, 
vergelijkbaar met onze registeraccountant. Het gaat goed met Lenalyn, ze heeft een baan bij de provincie Benguet. Na haar 
studie is ze in Baguio blijven wonen, want afgezien van de rijstbouw en wat toerisme is er in haar geboorteplaats Banaue 
niet veel werk. En over een paar jaar denkt ze nog wel eens een betere baan in Manilla te kunnen krijgen. 
Lenalyn is heel dankbaar voor de steun die ze van u heeft gekregen. Zonder die steun had ze absoluut nooit kunnen 
studeren. Nu ze een opleiding en een echte baan heeft, kan ze haar familie helpen met betere huisvesting en met een 
opleiding voor jongere broertjes, zusjes, neefjes en nichtjes. 
 
Frits Zwart 
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    Aan het eind van het jaar  

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2012. Zoals veel mensen heeft ook dit 
jaar Stichting Kleofas hoogtepunten en dieptepunten gekend.  
 
Hoogtepunten waren de markten die dit jaar beter bezocht werden dan vorig 
jaar. Daardoor waren de opbrengsten hoger. Dieptepunten waren het 
overlijden van Marry Pronk, Luuk Böcker en de heer Van Woesik. 
 
Aan het eind van het jaar willen wij ook twee mensen in het bijzonder 
danken. Lies van Lieshout maakt onze mooie (kerst) kaarten. Rie-anne van 
Laarhoven zorgt voor het statiegeldblok bij de Jumbo. 
 
Wij hopen dat het jaar 2012 een goed jaar voor u is geweest en dat u met 
veel vertrouwen 2013 tegemoet gaat. 
 
Van harte wensen wij u en uw familie fijne Kerstdagen en alle goeds voor 
2013. Wij hopen dat we weer op uw steun kunnen rekenen in het nieuwe jaar 
en graag ontmoeten wij u bij een van onze activiteiten. Dit jaar hebben we 
een kerstattentie voor u in de vorm van Merci. MERCI voor uw giften en 
belangstelling voor onze stichting, ook namens onze Filippijnse studenten.  
 
Ans van Beerendonk 

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 
 
 
 

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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Recept van het kwartaal 
Gekarameliseerde witlof met pecannoten 

 
Benodigdheden voor 4 personen: 
- 8 stronkjes witlof 
- 1 eetlepel olie 
- 150 gram bruine basterdsuiker 
- 1 dl aceto balsamico 
- 100 gram pecannoten 
 
Bereidingswijze: 
- Snijd de blaadjes van de witlofstronk en snijd deze vervolgens in de lengte door zodat je reepjes krijgt. 
- Verwarm de olie in een pan op hoog vuur en bak de witlofblaadjes goedbruin. 
- Strooi de basterdsuiker over de witlof en bak mee tot deze gaat karameliseren. 
- Blus af met de aceto balsamico en breng op smaak met peper en zout. 
- Leg de witlof op mooie borden, hak de pecannoten grof en strooi ze over de gekarameliseerde witlof. 
 
 
Smakelijk eten! 
Ans van Beerendonk  

 
 
 
Smakelijk eten, 
Ans van Beerendonk  

 
 
     

 

 

 
Rijstterrassen bij Batad  
in de buurt van Banaue 


