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Heeft u enig idee hoe groot het woonoppervlak van uw woning is? 
Maakt u eens een ruwe schatting.  

Beseft u vaak dat uw woning een levensbehoefte voor u is? Waar zou u 
vastlopen als het woonoppervlak tot de helft werd teruggebracht?  

De oppervlakte van een handdoek is 0,5 m².  

Woonoppervlak is gerelateerd aan persoonlijke wensen, persoonlijke 
financiële mogelijkheden, aan perspectief. In Nederland worden 
ontwikkelingskansen en ontplooiingsmogelijkheden geboden. Uitvallers 
worden opgevangen en begeleid. De kwaliteit van een samenleving valt 
af te leiden uit de zorg die die samenleving heeft voor de zwaksten.  

Zorg hangt samen met geld. Zorg hangt ook samen met mentaliteit. 
Zorg is pas mogelijk als mensen zich om mensen bekommeren. Je kunt 
je pas inzetten voor anderen als in je eigen basisbehoeften voorzien is. 
Zorgen voor mensen en zorg mogelijk maken voor mensen is betekenis 
geven aan je eigen leven. Naast je gezin, familie en vrienden, je 
ontspanning,  je werk en naast je persoonlijke ontwikkeling, geeft geven 
om anderen zin aan je bestaan.  

Bryan bezit een afgeknipte spijkerbroek, een shirt en een handdoek van 
één bij een halve meter. Zijn vader dronk, zijn moeder werkte op straat. 
Beiden zijn dood. Zijn twee zusjes bieden zich aan in Sangiancko Street.  

Waartoe dient zijn handdoek? Ligt hij zachter? Wordt hij zo niet vies? Of 
bakent hij zijn terrein af? Wat is de zin van die handdoek?  

Hans Pronk 
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Afgelopen activiteiten 

Kerstmarkt  
Op 10 december jl. was weer de 
jaarlijkse Kerstmarkt bij Boerderij 
De Rugdijk. Gelukkig was voor  
mij een plaatsje binnen 
gereserveerd. De stemming was 
geweldig en de verzorging 
uitstekend. Aan het eind van de 
dag was onze opbrengst  
94, - euro. De mensen die  
onze kraam bezocht hebben  
zijn we zeer erkentelijk. 
 
Opbrengst verkoop kerstkaarten 
De verkoop van kerstkaarten 
heeft ons 414,50 euro 
opgeleverd. Een schitterend 
resultaat waar we heel blij  
mee zijn. 

 
Ans van Beerendonk 

 

 

 

Dit is Lutchie Maciada, 7 jaar zie foto hierboven links samen met haar moeder. 
Lutchie en haar familie komen uit Balamban, een gemeente aan de westkust 
van het eiland Cebu. Haar vader Roberto heeft af en toe werk in de bouw en 
haar moeder Flor werkt dag in dag uit in de huishouding bij rijkere families in 
Balamban. Daarmee verdienen ze meestal net genoeg voor de huur en de 
dagelijkse behoeften van Lutchie haar ouders en twee broers, Roberto jr. en 
Moore. Electriciteit wordt illegaal afgetapt en ze hopen maar dat iedereen 
gezond blijft, zodat er geen medische kosten komen. Begin jaren negentig is het 
derde broertje van Lutchie aan cholera overleden. 
 
Sandra en ik kennen Lutchie al heel lang. Vanaf dat ze vier jaar was 
ondersteunen we haar en haar familie via Plan International. Plan stopte echter 
in 2000 met hun werk in Balamban, omdat het door de komst van een Japanse 
scheepswerf economisch beter ging met deze gemeente. Dat betekende 
natuurlijk niet dat het meteen ook beter ging met iedereen Balamban, en zeker 
niet met de meeste families die steun van Plan kregen. Zo ook niet met de 
familie van Lutchie. 
 
We wilden eigenlijk onze steun aan de familie van Lutchie voortzetten, vooral 
met het doel dat de kinderen een goede opleiding zouden krijgen. Om dat privé 
te regelen is niet zo gemakkelijk en erg arbeidsintensief. Gelukkig was Stichting 
Kleofas bereid te helpen. De contactpersoon van Kleofas, een Filipijnse 
vrijwilliger, beheert het budget en begeleidt de student, vooral wanneer die een 
hbo-studie in een andere stad gaat volgen. Met hulp van Kleofas kon Lutchie in 
2001 (zij was toen 14) overstappen van een openbare middelbare school (high 
school) naar een particuliere middelbare school. Openbare lagere en 
middelbare scholen in de Filippijnen zijn officieel gratis, maar ... de leerling moet 
wel zijn/haar eigen uniform betalen, boeken en een bijdrage leveren aan allerlei 
projecten en uitstapjes. We hebben ook wel meegemaakt dat wanneer een 
leerling geen geldelijke bijdrage levert aan een of andere miss-verkiezing (de 
leerlingen worden met envelopjes op pad gestuurd om geld op te halen) dit 
gevolgen heeft voor je rapport. Het grote nadeel van veel openbare scholen is 
echter dat ze hele grote klassen hebben (tot wel negentig leerlingen in één 
klas). En een chronisch tekort aan leermiddelen en de meest simpele zaken als 
potloden en schriftjesm(dat wordt dan weer opgelost door de kinderen te 
verplichten zelf potloden en schriftjes te kopen).  

Vervolg zie pagina 3 
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Komende activiteiten 

Oranjemarkt Vught 
Op 30 april a.s. is de jaarlijkse 
Oranjemarkt in Vught. Net als 
voorafgaande jaren is Kleofas 
daar ook weer te vinden. 
We staan er met sieraden die 
door onze studenten gemaakt 
zijn, verkoop van kaarten voor 
allerlei gelegenheden en met 
onze loterij. De markt is in het 
centrum van Vught en is van 
11.00 tot 17.00 uur. We hopen u 
te ontmoeten bij onze kraam. 
 
Loon op Zand Wereldwijd                                                                                                                                                                                                        
Op 28 mei a.s. (2

e
 Pinksterdag) is 

Loon op Zand Wereldwijd.  
We zijn zeker van plan om er 
weer bij te zijn. Ook hier staan 
we met spullen uit de Filipijnen, 
kaarten en een loterij. Graag 
zien we u op 28 mei. 
 

Ans van Beerendonk 
 

 
Alle kinderen willen 
graag naar school! 
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Zeker de iets minder getalenteerde leerling krijgt op deze scholen 
absoluut niet de aandacht, die nodig is om zich te ontwikkelen. 
Bij particuliere scholen moet voor het onderwijs betaald worden, 
maar daar staat tegenover dat de klassen altijd van redelijke omvang 
zijn en er altijd voldoende en vaak ook moderne leermiddelen zijn. 
Men moet wel een zorgvuldige keuze maken bij particuliere scholen, 
want het niveau van het onderwijs verschilt nogal onderling. Ook hier 
is de kennis van de contactpersonen van Kleofas van grote waarde. 
Lutchie is een gemiddelde student en de omstandigheden thuis (één 
kamer van pak weg 4 bij 4 meter om met het gele gezin te wonen) zijn 
niet optimaal om je huiswerk te doen, maar met grote inzet haalde ze 
in 2004 haar middelbare schooldiploma met redelijke cijfers. Goed 
genoeg om een hbo-studie te gaan volgen. 
Ze wilde heel graag voor verpleegster gaan studeren in Cebu City, 
ongeveer twee uur rijden van Balamban, aan de oostkust van Cebu. 
We hebben getwijfeld om daar in mee te gaan, omdat de 
verpleegstersopleidingen in de Filipijnen van hoog niveau en dus 
behoorlijk zwaar zijn, maar ook omdat Lutchie zelfs voor een Filipina 
erg klein van stuk is. Haar inzet op de middelbare school gaf voor ons 
de doorslag om het toch te proberen. 
 
Lutchie heeft hard gewerkt, maar na drie jaar en de nodige vertraging 
in haar studie, hebben we samen met Lutchie geconstateerd dat deze 
studie te moeilijk voor haar zou worden. Na afloop van deze drie jaar 
heeft wel ze haar ‘capping’ gehaald, een soort tussendiploma, 
waarmee je in de Filippijnen doktersassistente of (bejaarden) 
verzorgster kunt worden. Nu had Lutchie natuurlijk met dit diploma 
op zak naar werk kunnen gaan zoeken, maar omdat we Lutchie al zo 
lang kennen, hebben we besloten haar de kans te geven toch een 
volledige hbo-opleiding te volgen.  
 
Vanaf 2007 heeft ze daarom de  
opleiding business administration  
gevolgd aan Southwestern University,  
dezelfde universiteit als waar ze haar  
verpleegstersopleiding volgde.   
Deze opleiding heeft ze in 3½ jaar  
met succes afgerond.  
 
Dat is iets korter dan de tijd die er voor een dergelijke studie staat, 
(vier jaar) omdat ze door haar verpleegstersopleiding enkele 
vrijstellingen had gekregen. Wanneer je bent afgestudeerd, is het nog 
helemaal niet zo makkelijk om aan een baan te komen en banen in de 
Filippijnen verdienen niet erg veel, zeker niet als je net start. Veel 
jonge mensen, zeker degenen met een opleiding, dromen daarom van 
een baan in het buitenland, waar ze veel meer kunnen verdienen dan 
in de Filippijnen. Zo ook  
 
Lutchie en ze had succes. Vorig jaar heeft  ze een baan gekregen als 
verzorgster  van bejaarde Libanese dame, die met haar familie in 
Oman woont. (zo komt de verpleegstersopleiding toch nog van pas)  
Met haar inkomen steunt ze nu haar   ouders in Cebu.  We houden 
contact met Lutchie en hopen dat ze met deze baan in een paar jaar 
voldoende verdient om niet alleen haar familie te steunen, maar ook 
een eigen toekomst op te bouwen. 

Frits Zwart & Sandra van Gulik 
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    Oproep: onze nieuwsbrief digitaal 

 
 

 

                        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

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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Recept van het kwartaal 
 
 

Kipschotel 
Voor vier personen 
 
Benodigdheden: 
* 4 kipfilets in blokjes gesneden 
* 1 ui in stukjes gesneden 
* Kipkruiden 
* 1 klein blikje champignonsoep 
* 1 klein pakje Boursin 
 
- Meng de kipblokjes met de kipkruiden en bak de kip bruin en gaar. 
- Voeg de in stukjes gesneden ui toe en laat deze even meebakken. 
- Het blikje soep en de Boursin toevoegen en goed omroeren. 
- Laat alles even doorkoken. 
 
Deze makkelijk te maken kipschotel is lekker met witte rijst en een frisse 
salade.  
 
Als variatie kunt u deze schotel ook als lunchgerecht gebruiken. 
Neem dan witte bolletjes en hol deze uit, zet ze even in de oven zodat ze 
krokant aan gaan voelen en vul ze met de kipschotel. 
 
 
 
 
Smakelijk eten, 
Ans van Beerendonk  

 
 
     

 
Filipijnse vlag 

 
 

 
Rijstvelden 

 
 

 

 
 

Bedankt voor uw gift! 
Namens Lutchie Maciada 

en alle andere Kleofas 
studenten. 

 


