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In Memoriam                                   
 

 
Herinnering aan Marry Pronk 
 
Op dinsdag 22 mei jl. werden we opgeschrikt door het bericht dat  
Marry onverwacht overleden is.  
 
Hoe is dit mogelijk, dit kan toch niet, was de reactie van iedereen. 
Wij zijn verbijsterd en stil. 
 
Wij herinneren Marry als een vrouw op wie we vaak een beroep konden 
doen. Zo was zij te vinden bij onze markten in Vught, Udenhout en Loon op 
Zand. Of het nu achter of voor de kraam was bij de loterij, Marry wist de 
aandacht van mensen te trekken. Zij wist ze te boeien met haar verhaal 
over kansarme jeugdigen op de Filippijnen. 
 
Wij zijn haar dankbaar  
voor de hulp die zij ons  
geboden heeft en zullen  
haar zeker missen. 
 
Niet meer het vertrouwde  
gezicht bij onze activiteiten. 
Niet meer een telefoontje 
van: “Hoeveel was de opbrengst van de markt?” 
Niet meer: “Wanneer is de volgende activiteit?” 
 
Op 29 mei hebben wij afscheid genomen van Marry. 
 
Marry, bedankt voor wat je voor Kleofas hebt gedaan. 
 
Wij wensen haar nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 
 
 
Namens Kleofas, 
Ans van Beerendonk 
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Geef de arme geen vis, maar leer hem vissen. Voorzie hem van een hengel en 
hij zal onafhankelijk worden. De kwaliteit van zijn leven zal beter worden, zijn 
gevoel voor eigenwaarde stijgen. Perspectief is de basis van alle vooruitgang. 
 
Het nieuwe schooljaar is voor onze studenten begonnen! Het valt mij op dat er 
heel veel, zeer enthousiast zijn. De vakantie, al dan niet met summer classes, 
duurde lang en verveling sloeg toe. Het woord ‘vakantie’ heeft voor Filippijnse 
jongeren een hele andere betekenis dan voor ons. Wij leven niet alleen toe 
naar een langere periode van niet werken, maar ook naar verandering van 
omgeving: een ander land, een andere stad, een bungalowtje, enzovoort. 
 
Deze vanzelfsprekendheid kennen onze studenten niet; zij zijn tijdens de 
vakantie thuis. En thuis betekent meestal te veel mensen op te weinig 
vierkante meters. De schoolkampen worden dan ook goed bezocht:  
met leeftijdgenoten op reis, de prachtige natuur in. Een week weg uit de 
krottenwijk, een week frisse lucht, een week de zinnen verzetten. Tijdens de 
kampweek worden thema’s besproken die met jou te maken hebben, met je 
principes, waarden en normen, met jouw leven.  
 
Naast vaardigheden en kennis is er aandacht voor persoonlijke vorming.  
Want een hengel slijt, of kan breken. 
 
Hans  

 

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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Recept van het kwartaal 
 

Aspergesalade voor 4 personen 
Benodigdheden: 
300 gram witte asperge, geschild 
300 gram groene asperge, geschild 
1 krop sla in stukken 
flinke hand rucola 
200 gram kerstomaatjes, gehalveerd 
1 eetlepel citroensap 
4 eetlepels olijfolie 
1 theelepel mosterd 
4 eetlepels gesneden kruiden (bieslook en peterselie) 
Peper en zout 
 
Kook de witte asperge in 5 á 8 minuten beetgaar. Kook de groene asperge 
in circa 5 minuten gaar. Laat allebei tot lauwwarm afkoelen en snijd de 
asperge in stukjes. Meng de asperge met de sla, rucola en tomaatjes. 
Roer een dressing van citroensap, olie, mosterd, kruiden, zout en peper 
naar smaak en schenk deze over de salade. Lekker bij de barbecue of als 
maaltijdsalade met stokbrood en kruidenboter. 
 
Smakelijk eten, Ans van Beerendonk  

 
 
     

Activiteiten 

Afgelopen activiteit: 
Op 30 april jl. was weer de 
Oranjemarkt in Vught. Het weer 
was fantastisch en de sfeer goed. 
Echter in de uithoek waar de kraam 
van Kleofas stond viel het bezoek 
tegen. We gaan de organisatie 
vragen om  ons volgend jaar een 
plaats meer in het centrum te 
geven. De opbrengst van de dag 
was: 166 euro. We danken de 
mensen die ons gesteund hebben. 
Ook volgend jaar zijn we weer van 
de partij. 
 
 

Komende activiteit: 
Op zondag 9 september aanstaande 
worden in het centrum van 
Udenhout allerlei activiteiten 
georganiseerd tijdens de Unentse 
Mert. Stichting Kleofas is ook 
aanwezig. We verkopen sieraden, 
kleine geschenken uit de Filippijnen, 
kaarten en er is een loterij. We 
staan er samen met SUM  
(Stichting Udenhout Mondiaal).  
 
Graag zien wij u op  9 september? 
 
 
Ans van Beerendonk 

 

Van de  
voorzitter 

 


