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Van de voorzitter 

Het is een literair motief: eerst verafschuw je iets, dan heb je het nodig. Willem 
Frederik Hermans begint zijn roman ‘De Donkere Kamer van Damokles’ met een 
verhaal over schipbreukelingen op een vlot, midden op een wijde zee. Zij hekelen 
het water, omdat het zout is en niet drinkbaar. Als de bliksem inslaat, doven de 
mannen het vuur met het gehate water.

Tijdens de moesson veroorzaakt overmatige regen waterschade, modder- 
stromen, economische tegenslag, ontwrichting van de samenleving, dodelijke 
slachtoffers, verdriet.

De kinderen op de foto zijn zich niet bewust van alle ellende die het klimaat hen 
bezorgt. Dat is maar goed ook. Zij bekommeren zich om spel, zij leren door spel. 
Het element water is sowieso leerzaam. Zijn wij opgegroeid met de Deltawerken, 
op de Filipijnen wordt te weinig geïnvesteerd in oplossingen voor de gevolgen 
van stormen en orkanen. In het Noorse Bergen worden kleuters bekend gemaakt 
met regen door middel van speciale regenliedjes die ze op school leren. 
In Bergen regent het twee derde van de tijd. In Nederland klagen we al over de 
8% van de tijd dat het regent. In Arnhem staat een Watermuseum. In Nederland 
kunnen we water uit de kraan drinken. Op de Filipijnen kunnen westerlingen dat 
niet. 24 juni is de naamdag van de Heilige Johannes de Doper. Kinderen op de 
Filipijnen staan op onverwachte plekken klaar met emmers water om je te 
verrassen. Op de Middellandse zee verdrinken vluchtelingen, jong en oud. 

Zonder water, geen leven. Maar ook geen vijand. En ook geen vriend.

Hans
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Afgelopen en komende activiteiten

Kerstmarkt Amarant
Op 17 en 18 december 2016 heeft Kleofas deelgenomen aan de Kerstmarkt 
bij Amarant. Na de vieringen voor cliënten en hun familie was er gelegenheid 
om leuke spulletjes te kopen. Hiervan werd goed gebruik gemaakt. 
Deze sfeervolle markt heeft Kleofas € 152,45 opgeleverd.
Dank aan ieder die ons gesteund heeft.

Verkoop kerstkaarten
De opbrengst van afgelopen jaar was € 122,50. Dit bedrag is exclusief de 
verkoop van Kerstkaarten die op de Kerstmarkten verkocht zijn. Het is dus 
zeker rendabel om deze actie voort te zetten.
Dank aan iedereen die deze verkoop tot een succes heeft gemaakt.

Verkoop wanten
Afgelopen jaar hebben we voor het eerst zelf gebreide wanten verkocht. 
Ook deze actie liep goed. De verkoop van wanten heeft € 151,-- opgebracht; 
een mooi resultaat waar we heel blij mee zijn.

Activiteit voor komende periode
Loon op Zand Wereldwijd:
De eerste activiteit van 2017 is Loon op Zand Wereldwijd. Deze gezellige en 
sfeervolle markt wordt gehouden op maandag 5 juni (2e Pinksterdag). 
Om 13.00 uur begint de markt. U kunt genieten van muziek, dans en lekkere 
hapjes uit 3e Wereldlanden. Er staan veel kraampjes waar mensen allerhande 
exotische spullen verkopen.
Kleofas staat er met spullen uit de Filipijnen, eigen gemaakte spullen en met 
een loterij waarbij mooie prijzen te winnen zijn. Uiteraard komt de opbrengst 
geheel ten goede aan onze studenten.
Wij hopen u graag te ontmoeten.

Ans van Beerendonk
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Eén van de meisjesslaapzalen.

Onze partners 2 - TMMR
Stichting Kleofas geeft, zoals u weet, 
kinderen uit arme gezinnen op de 
Filipijnen een toekomstperspectief door ze 
naar school te laten gaan. Zonder hulp 
van Kleofas zou dat onbetaalbaar zijn voor 
hun familie. Vooral dankzij onze Filipijnse 
vrijwilligers komen wij in contact met 
families en kinderen die echt steun nodig 
hebben. 
Toch is het lastig om de echt armsten van 
de armen te bereiken. Deze mensen 
wonen vaak in zeer afgelegen gebieden of 
in sloppenwijken van de steden, waar het 
voor buitenstaanders gevaarlijk kan zijn 
om zo maar binnen te lopen. 
Om deze mensen te bereiken, werkt 
Stichting Kleofas samen met Filipijnse 
organisaties die door jarenlange steun 
een vertrouwensband met deze 
gemeenschappen opgebouwd hebben.

Niceta Vargas in het midden, onze contact- 
persoon voor TMMR.

Vier van onze (ex-)studenten. 
Zij wonen inmiddels niet meer in TMMR.

Het nieuwe gebouw met beneden de open ruimte voor 
de kinderen en op de eerste verdieping de administratie.

Overzicht foto van het terrein van TMMR. 
Veel groen. De gebouwen staan aan beide 

kanten opzij achter de bomen.



In de provinicie Bulacan (aan de noordgrens van de hoofdstad Manilla) werken wij samen met 
Tahanan Mapagkalinga ni Madre Rita (TMMR) ofwel, in het Nederlands, het opvangtehuis van moeder 
Rita. TMMR is een initiatief van een Augustijnse zusterorde in Manilla. Het tehuis wordt onder leiding 
van Niceta Vargas door de zusters gerund, ondersteund door enkele professionele sociaal werkers en 
met incidentele hulp van vrijwilligers van over de hele wereld.

Een veilige plek
TMMR is een veilige plek voor kinderen die thuis gevaar lopen, door de gevolgen van uitzichtloze 
armoede. Die gevolgen zijn onder meer drugsproblemen, drank- en gokproblemen, scheidingen, 
frustratie, honger, (seksueel) geweld en dakloosheid. De Augustijnse zusters hebben als missie om 
juist de armsten in de gemeenschap te helpen. Zij komen daarbij veel schrijnende ellende tegen. 
Op initiatief van Niceta Vargas heeft de zusterorde daarom TMMR opgericht om kinderen die thuis 
acuut gevaar lopen een veilig onderkomen te bieden. Kinderen worden altijd met instemming van de 
ouders opgenomen in TMMR en hoewel ze daar soms vele jaren wonen, is hun verblijf daar in principe 
tijdelijk. De zusters proberen ondertussen de thuissituatie zodanig te verbeteren dat de kinderen weer 
terug naar huis kunnen. Zolang de kinderen in TMMR wonen, komt de familie natuurlijk wel op bezoek 
(als ze geld voor de reiskosten hebben) of, als dat veilig genoeg is, gaan de kinderen soms een 
weekend naar huis.

TMMR draait bijna geheel op giften, die speciaal voor TMMR bedoeld zijn. De zusters hoeven natuurlijk 
niet betaald te worden en de sociaal werkers worden door de zusterorde betaald. Sinds 2003 geeft 
Stichting Kleofas steun aan TMMR door de schoolkosten van een aantal kinderen te betalen. Op dit 
moment steunen wij daar 6 studenten. Wanneer kinderen weer naar huis kunnen blijft Stichting Kleofas 
de studenten steunen tot zij op zijn minst de middelbare school hebben afgemaakt. Dit doen wij omdat 
de thuissituatie misschien wel veilig genoeg is geworden om weer thuis te wonen, maar meestal is het 
voor deze gezinnen nog steeds onbetaalbaar om hun kinderen naar de middelbare school te sturen.
Als de kinderen daar de capaciteiten voor hebben steunt Stichting Kleofas ook een HBO opleiding. 
Wanneer de kinderen na de middelbare school liever snel aan het werk gaan, helpen we met een 
lagere of middelbare beroepsopleiding, die meestal niet langer dan een jaar duurt.

Rust en bezinning
Wanneer Sandra en ik in de Filipijnen zijn brengen wij altijd een kort bezoek met een overnachting aan 
TMMR. Ondanks tegenslagen van orkanen en overstromingen (dat hoort er bij in de Filipijnen) zijn de 
faciliteiten, vooral door de hulp van vrijwilligers, enorm verbeterd. In het begin moest ik nog in het 
kantoor slapen, vergeven van de muggen (je moet wat over hebben voor je missie), maar nu is er een 
gastenkamer. Belangrijker natuurlijk is dat er meer kinderen opgevangen kunnen worden en afgelopen 
jaar werden wij verrast door een grote overdekte maar open gemeenschapsruimte, waar de kinderen 
elke avond bij elkaar komen voor een half uur rust en bezinning. Bepaald geen overbodige luxe voor 
kinderen die veel meegemaakt hebben en zich goed bewust zijn van de problemen thuis. Het valt ons 
altijd weer op hoe blij deze kinderen aan de ene kant zijn, maar dat ze aan de andere kant ook bijna 
allemaal het liefst weer naar huis zouden kunnen gaan. Dit nieuwe gebouw heeft een eerste 
verdieping, waar onder meer de administratie is gehuisvest. Die hoeft nu bij de eerstvolgende 
overstroming niet meer direct gered te worden. :) Bovendien kunnen alle bewoners zich nu snel op de 
eerste verdieping in veiligheid brengen. Op de bovenste verdieping komt een activiteitenruimte voor de 
kinderen, maar die wordt pas afgebouwd wanneer er weer voldoende geld is.

Pagina 4 



NIEUWSBRIEF: DIGITAAL 
   Om kosten te besparen sturen     
   wij u graag onze nieuwsbrief  
   digitaal. Wilt u de nieuwsbrief per 

e-mail willen ontvangen, geef
dit dan door aan: Hans Pronk.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPT VAN HET KWARTAAL - Salade Tropical à la Paco

Ingrediënten:
2 avocado’s, 2 tomaten ontveld en ontdaan van de pitjes, ¼ krop ijsbergsla, 200 gram Noorse garnalen, 
1 pakje surimi-sticks, klein gesneden, 3 perziken, 2 handperen, 1 handsinaasappel in partjes 
die ontveld zijn, 1 ½  flesje whisky-cocktailsaus, kerriepoeder, peper, Tabasco, sinaasappelsap, 
gebakken uitjes, granaatappel pitjes

- Snijd de avocado’s, tomaten, perziken, handperen, surimi-sticks in kleine blokjes.
- Snijd de ijsbergsla in fijne reepjes en meng alles door elkaar.
- Voeg de garnalen en de klein gesneden surimu-sticks toe.
- Meng de whisky-cocktailsaus met wat kerriepoeder, peper, een paar druppels tabasco en een scheutje     
  sinaasappelsap, voeg deze saus toe en schep voorzichtig door de salade.

Doe alles in een mooie schaal en strooi hierover, vlak voor het opdienen van de salade,  gebakken uitjes en de 
granaatappelpitjes.
Garneer met de ontvelde sinaasappel partjes.
p.s  In de winter is het moeilijk om rijpe handperen en perziken te kopen. In plaats hiervan kun je perziken en 
peren uit blik nemen. Belangrijk is dat deze van een goede kwaliteit zijn!

Smakelijk eten! Ans van Beerendonk 

Colofon 
Deze nieuwsbrief van  
Stichting Kleofas verschijnt  
3 à 4 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 

IBAN: NL47 INGB 0003422983 
Castricum 

Stichting Kleofas staat 
ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel Oost-Brabant 
onder nummer 17104638 

Pagina 5 

Uiteraard werken de zusters vanuit een religieuze inspiratie. In een land 
waar de mensen overwegend zeer katholiek zijn, past dat goed en geeft 
dat vertrouwen. De zusters geven echter hulp aan iedereen, ongeacht hun 
religieuze achtergrond. 
Sinds 2003 hebben wij een goede band opgebouwd met onze contact- 
persoon Niceta Vargas. Omdat deze Augustijnse orde een grote 
organisatie is (ziekenhuizen, scholen, kloosters, kerken, etc. in het hele 
land) hebben wij voor de bijdragen van Stichting Kleofas aan TMMR een 
aparte bankrekening geopend, met behulp waarvan makkelijk en direct 
verantwoording voor de besteding van onze bijdragen kan worden 
afgelegd.

De Augustijnse zusters of TMMR hebben geen website. Als u bij een 
donatie aan Kleofas aangeeft dat deze voor TMMR bestemd is, zorgen wij 
ervoor dat die gift in zijn geheel zo snel mogelijk bij TMMR terecht komt.

Frits Zwart

P.S.: Op uitdrukkelijk verzoek van TMMR publiceren wij geen foto’s van de 
kinderen die in TMMR wonen.
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