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Frans van Woesik 

Omgeven door graaiende bankiers, Libische opstandelingen,  
door geestelijken seksueel misbruikte kinderen, Arabische lente, 
Occupied squares, een hulpbisschop als pastoor, verregaande 
bezuinigingen, motorbendes als criminele organisaties, de laatste 
seconde van Khadaffi, zelfmoordacties contra nederzettingen bouwen 
op bezet gebied, Koerdische strijders, lekkende olietankers, en 
 
twee kinderen 
van de straat 
slapend op kille betonnen treden 
het broertje beschermt het zusje 
de dagelijkse strijd is terug te zien 
in hun houding 
een zuigflesje 
een plastic bakje om mee uit te gaan bedelen 
een paraplu 
 
 
Twee kinderen 
 
twee kinderen 
van de straat 
zittend slapend op een stuk karton 
het zusje weet zich gekoesterd 
in haar dagelijkse strijd 
broertje heeft een zuigfles geregeld 
een bedelbakje 
en een paraplu 
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als stilleven 
in stilte leven 
in alle stilte 
 
omgeven door graaiende  
  bankiers, hulpbisschoppen, 
  dictators, martelaren,  
  werelddrukte rondom 
kille betonnen treden 
kil als hun leven 
kil leven  
stilleven                                                    Hans Pronk 
 
 

 
 

 

Afgelopen activiteiten 

Unentse mert 
 
Op zondag 11 september jl. was 
weer de Unentse Mert. Het 
bezoekersaantal viel dit jaar 
tegen in vergelijking met voor-
gaande jaren. Toch kunnen wij u 
melden dat de loterij 230,50 euro 
heeft opgebracht en de verkoop 
5,10 euro. Samen 235,60 euro. 
Alle beetjes helpen en met dit 
bedrag zijn wij ook heel blij.  
Wij danken de mensen die 
 ons bezocht hebben. 
 

 
 
 

Wereld Missie weekend 
 
In het weekend van 8 en 9 
oktober jl. was het Wereld Missie 
weekend. Tijdens dit weekend 
hebben wij kerstkaarten 
verkocht. De opbrengst was:  
51,- euro. Dank aan de mensen 
die bij ons hun kerstkaarten 
hebben gekocht. 

 
 

 

 
 

 
 

      
 
   

 
 

Sta even stil….. 
Help de straatkinderen en steun Stichting Kleofas! 
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Recept van het kwartaal 
 

 
 
 

 
 
 

 

Salade met gerookte kipfilet 
Bereidingstijd: 
10-20 minuten 
 
Ingrediënten voor vier personen: 
- vier sneetjes witbrood 
- 100 gram sla blaadjes 
- 250 gram gerookte kipfilet, in dunne plakjes 
- één bakje oliviade kip provencaal 
- 20 zwarte olijven zonder pit, in plakjes 
- 35 gram gezouten boter, op kamertemperatuur 
 
Bereidingswijze 
Snijd de korstjes van het brood en snijd het brood in mooie 
driehoekjes. Leg ze op een bakplaat en rooster ze in een 
voorverwarmde oven (200C) in 7 minuten mooi bruin.  
Keer ze halverwege de oventijd. Verdeel intussen de 
sla blaadjes en de kipfilet over de borden. Schep de oliviade 
in het midden en strooi de olijven er omheen. Serveer met de  
brooddriehoekjes en de gezouten boter. 

 
 
Smakelijk eten,  
Ans van Beerendonk 

 

 

Komende activiteiten 

Fancy Fair Woonzorgcentrum  
De Eikelaar 
 
Op zondag 20 november a.s.  
is er een Fancy Fair in 
Woonzorgcentrum  
De Eikelaar in Udenhout. 
Wij zijn nog aan het 
onderhandelen of Kleofas daar 
ook aan kan deelnemen. 
Wij verkopen dan spullen uit de 
Filippijnen en (kerst)kaarten. 
 
 
 
Kerstmarkt De Rugdijk 
 
Op zaterdag 10 december a.s. is 
weer de jaarlijkse kerstmarkt bij 
Boerderij De Rugdijk in Tilburg 
Noord. Ook Kleofas is hier 
aanwezig met (kerst)kaarten, 
spulletjes uit de Filippijnen en 
kerst artikelen.  
 
De markt begint om 11.00 uur 
en duurt tot 15. 00 uur. 
Wij zien u graag op deze markt 
bij onze kraam. 
 
 

 
Ans van Beerendonk 

 
 
 

 

 

 

3 Kerstkaarten 
 
 
 
U hebt het al in deze 
Nieuwsbrief gelezen, 
ook dit jaar verkopen wij 
weer kerstkaarten.  
U maakt niet alleen uzelf  
en de ontvanger van  
de kaart blij, maar steunt  
ook onze studenten.  
 
Onze prijs hebben wij nog 
steeds niet verhoogd.  
Wij hebben weer kaarten  
van 1 euro en 50 eurocent.  
 
U kunt contact met ons 
opnemen als u ook kaarten 
van Stichting Kleofas  
wilt kopen. 
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   Oproep: onze nieuwsbrief digitaal 
 

 

Brief van onze Kleofas student: 
Junelle Rosales 

  

 
 
 
My name is Junelle Rosales.  
I live in Cebu Philippines. 
I celebrated my 19th birthday  
September 20, 2011.  
 
 
 
I’m studying in the University of San Jose Recoletos a catholic school in Cebu.  
I’m taking up Bachelor of Science Information Technology.  
I take this course because I want to become a web developer someday.  
I'm a shy person but still i have lot of friends; maybe they like my attitude…… 
 
I love reading computer books, surfing in the internet and play different instruments.  
I can play the guitar quite well.  
 
One of my dreams in life is to help my family in crisis;  
that’s why im studying hard to finish this course.  
I hope that someday I can go abroad to get a higher income.  
The status of my studies right now is very nice:  
I’ve got above average grade that makes me motivate to become a professional someday.  
To my uncle Hans and to my family.  
I'm so thankful for all the support that they and the Kleofas organisation give to me. 
 
Hope to meet you some day in your beautiful country!!!!!!!!!! 
 
Kind regards, 
 
Junelle 

 

 

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 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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