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Dennis, 14. Twee donkere ogen die tegelijkertijd wantrouwend en berustend 
mijn camera inkijken. Het is de blik van een geharde, ervaren straatjongen. 
Dennis maak je niets meer wijs; hij kent de mores van de straat, hij kent zijn 
plaats. 
 
Als je goed kijkt, zie je onder zijn neus sporen van opgedroogde lijm. Dennis 
snuift al vier jaar lijm, om de honger niet te voelen, om zijn leven te vergeten. 
Dennis betekent niets voor iemand anders. Op straat wordt hij weggejaagd, 
uitgebuit, verstoten. Niemand, al is hij misschien uit liefde geboren, niemand 
die zich zorgen om hem maakt. Vergeten door zijn moeder, vader, broertjes en 
zusjes. 
 
Dennis is niemand. Hij heeft geen identiteit, ook niet bij de burgerlijke stand. Hij 
heeft geen identiteitskaart; hij wordt bij de eerste hulp weggestuurd. Geen geld. 
Dus bedelt hij. 
 
Geen perspectief, geen zicht op verbetering. Slechts het dagelijkse strijden, het 
dagelijkse gevecht om overleven. 

 

Hans, 50. Zijn handen omklemmen behoedzaam zijn camera. Hij heeft er 
voor gespaard. Zijn blik is tegelijkertijd wantrouwend en verheugd. 
Verheugd omdat dit plaatje emoties zal opwekken.  
 
Wantrouwend, want Hans maak je niets meer wijs. Hij kent de gevaren van 
de straat, maar zijn plaats kent hij niet. 
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2 Als je nog een keer goed kijkt, zie je hem 
vragen: 
 
wie en hoe ben jij? 

 

 

 

Hans Pronk 

Mijnheer van Eik 
 
Hans is iemand. Bekend van een film. 
Kinderen spreken hem nog steeds aan in 
de Albert Heyn.  
 
Mijnheer van Eik is nog niet vergeten. 
Hans is zelfs twee iemanden met een 
enkel identiteitsbewijs. 
 
Dennis vervolgt zijn weg, zijn leven 
achterlatend op de gevoelige plaat.  
 
 

 

Afgelopen activiteiten 

Koninginnedag 
 
De eerste activiteit van het jaar was de 
Oranjemarkt in Vught. 
 
Op 30 april was het prachtig weer en 
een hele drukte in het centrum van 
Vught. Allerlei kraampjes en in oranje 
uitgedoste mensen vulden de straten 
en ook diverse bandjes speelden her en 
der op de markt. Al bij al was het een 
kleurig geheel. En een en al 
gezelligheid. 
 
Ook Kleofas was van de partij. 
Wij stonden op de markt met spullen 
uit de Filippijnen, kaarten, ander 
snuisterijen en met onze traditionele 
loterij. Ook dit jaar waren er weer 
mooie prijsjes. 
 
De opbrengst van de markt was:  

 
 

Dank aan de mensen die ons 
gesteund hebben! 

 

           Kleofas maakt er een studie van!  
 

 
 

 
 

           Mijnheer van Eik  
 
   

        Dennis 
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Recept van het kwartaal 
 

 
 
 

 
 
 

 

Mediterrane visschotel (recept voor 4 personen) 
 
Benodigdheden: 

- 200 gram zalmfilet 
- 200 gram tilapiafilet 
- 200 gram roodbaarsfilet 
- 250 ml. Kookroom 
- een handje gesneden bieslook 
- halve fijngesneden rode ui 
- 1 teentje knoflook (geperst) 
- 1 eetlepel olijfolie 
- 1 blikje tomatenpuree 
- 2 eetlepels pesto 
- dunne prei in ringetjes gesneden 

 
Bereidingswijze: 

Snijd de visfilets in gelijke blokjes 
Verhit in een pan de olijfolie en bak de knoflook en rode ui even aan. 
Voeg de tomatenpuree toe en de klein gesneden vis. 
Bak de vis heel even mee en probeer zo weinig mogelijk te roeren. 
Voeg de room, pesto en prei toe en laat alles op een zacht vuurtje ca. 8 
minuten garen. 
Als de saus te dik is voeg dan wat water toe. 
Als laatste het bieslook toevoegen 
Op smaak maken met gemalen zeezout en evt. wat zwarte peper. 
 
Dit gerecht is lekker met pasta maar ook met vers gebakken focaccia brood. 
Serveer en een frisse salade bij. 

 
Smakelijk eten,  
Ans van Beerendonk 

 

 

Komende activiteiten 

Loon op Zand Wereldwijd 
 
Op 13 juni, 2e Pinksterdag, staan wij 
weer op de markt in Loon op Zand. 
Dit is een Mondiale markt. De markt 
wordt altijd gehouden in de periode 
dat Festival Mondiaal plaatsvindt in 
Tilburg. 
 
Ook deze markt is een fleurig en 
geurig geheel met dans, muziek en 
eten uit derde wereldlanden. 
Kleofas staat er met spulletjes uit de 
Filippijnen en een loterij. 
 
De markt begint om 13.00 uur en is 
afgelopen om 18.00 uur. De markt 
wordt gehouden op het scouting-
terrein aan de Klokkenlaan in  
Loon op Zand. 
 
Na deze activiteiten hebben we onze 
zomerstop. 
 
Wij wensen u allen een fijne vakantie 
toe met veel plezier, zon, een goede 
reis en behouden thuiskomst. 
 
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 
 

 

 
Bron: www.columbusmagazine.nl 

 

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.  

 

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 

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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