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Van de voorzitter 

We leven in roerige tijden. Bevolkingsgroepen worden tegen elkaar opgezet. 
Tegenstellingen worden groter. Demonstraties. Oorlogen. Aanslagen. 
Terrorisme. Wat doet dit met een kind?

In ben opgegroeid tijdens de Koude Oorlog. De dreiging van oorlog boezemde 
angst in. De Russen wilden Europa veroveren. Ze konden elk moment 
binnenvallen. Als ze dat maar niet deden tijdens de maandelijkse 
luchtalarmoefening. Wat moest ik eigenlijk doen als de oorlog zou beginnen? 
Eerst mama zoeken en met mijn broer en zussen de kelder in. Daar stond toch 
eten voor enkele weken. Papa zou wel begrijpen dat we daar zitten. Hij moest 
van zijn werk komen. Op een moment dat de bombardementen even zouden 
stoppen, zou ik met mijn broer de televisie redden. Ook maar naar de kelder. Ik 
was acht.

Terugvallen op wat van waarde voor je is. Ik wens u bezinningsvolle feestdagen.

Hans
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Afgelopen en komende activiteiten

Unentse Mert
Op zondag 11 september waren we aanwezig op de Unentse Mert. Dit jaar 
stonden we op een andere plaats dan voorgaande jaren en dat bleek een 
goede plaats te zijn. Er kwam veel publiek voorbij dat interesse toonde voor 
onze kraam en de loterij. Tot onze verrassing waren we om 14.00 uur “los” 
voor wat betreft de loterij. De opbrengst van deze markt bedraagt € 244,50. 
Wederom een mooi bedrag waarmee we natuurlijk heel blij zijn.

Wereldmissieweekend
In het weekend van 29 en 30 oktober was weer het jaarlijkse 
Wereldmissieweekend in Woonzorgcentrum De Eikelaar en in de 
Lambertuskerk voor en na de diensten. Nieuw waren de wanten die we te 
koop aanboden en die werden grip verkocht, evenals de kaarten. De 
opbrengst van deze markt was € 93,00. Dank aan ieder die ons gesteund 
heeft.

Wintermarkt
Op zondag 20 november vond de Wintermarkt in Woonzorgcentrum 
De Eikelaar plaats. Deze markt werd voor de laatste keer gehouden, omdat de 
populatie van het wooncentrum verandert als gevolg van de bezuinigingen. 
De markt sluit niet meer aan bij de wensen en mogelijkheden van zijn 
bewoners. Kleofas stond er met kaarten, spullen uit de Filippijnen, wanten, 
mutsen etc. De opbrengst van deze middag bedroeg € 31,60. Ook hiermee zijn 
we blij!

Activiteit voor komende periode
Op 17 en 18 december is er bij Amarant in Tilburg een kerstmarkt rond de 
kerstvieringen voor bewoners en hun familie. Kleofas is ook uitgenodigd om 
de kerstmarkt op te luisteren en dat doen we natuurlijk graag. Dit is tevens de 
laatste activiteit van dit jaar.

Kerst en nieuwjaarswens
Waarschijnlijk bent ook u al druk doende met de kerstperiode en oud en 
nieuw. Het zijn dagen om familie- en vriendencontacten weer aan te trekken 
en samen te zijn. Wij wensen u fijne kerstdagen en natuurlijk alle goeds voor 
het nieuwe jaar. Wij hopen u in 2017 weer bij onze activiteiten te ontmoeten.

Voor uw steun in het afgelopen jaar zeggen wij u hartelijk dank.

Ans van Beerendonk
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Resultaat
Deze zomer zijn mijn vrouw Sandra en ik weer in de Filipijnen geweest. De laatste keer was alweer 3 jaar 
geleden, dus het was wel weer eens tijd om de contacten met onze vrijwilligers en partners daar aan te 
halen. Ook de studenten, zeker de nieuwe, vinden het heel leuk om zo’n foreigner (buitenlander) van die 
stichting te ontmoeten, maar ze zijn er ook altijd wat, of soms erg nerveus voor.

Hoewel de kinderen op school vanaf de 1e klas basisschool (onze groep 3) Engels leren, hoeven ze nooit 
echt helemaal in het Engels met iemand te praten. En nu dan nog wel iemand, waarbij de meesten het 
gevoel hebben dat ze niks verkeerd mogen doen, terwijl ze eigenlijk niet goed weten wat dan wel goed en 
verkeerd is. Vanuit hun standpunt bezien, is zo’n ontmoeting ook wel iets om nerveus voor te zijn.

En daar komt bij dat als Filipino’s je hoger op de sociale ladder inschatten, ze helemaal niet gewend zijn 
om hun mening te geven. Eigenlijk willen ze dan gewoon alleen maar jouw mening bevestigen. En juist de 
mensen die wij helpen staan laag of helemaal onderaan de sociale ladder.

Ann Melody, personeelsadviseur

Charllene, 
lerares 
basisschoolMarlon, call centre

Lenalyn, accountant



Dat maakt gesprekjes met de studenten vaak tot een hele onderneming, want alle trucks komen uit de 
kast om maar geen eigen mening te geven: “Ik weet het niet, meneer.”, “Ik zal het vragen, meneer.”, 
“Ik ben het vergeten, meneer.”, “Dat is pas volgend jaar, meneer.”, “Dat heeft onze leraar niet verteld, 
meneer.”, “Ik ben verlegen, meneer.” (een standaard Filipijnse manier om geen antwoord te geven) of 
ze mompelen iets of niets heel zachtjes met de hand voor hun mond.
We laten ze daar natuurlijk niet mee wegkomen ;-) en met wat humor en zeker ook dankzij Sandra’s 
ervaring als basisschool lerares zijn het uiteindelijk altijd goede gesprekken, maar het is intensief en 
zo’n 4 studenten op een dag is echt onze taks.

Maar ik dwaal af. Wat wij eigenlijk van deze reis met u willen delen is het gevoel van succes. Wij 
vinden, in mijn woorden, dat alle kinderen de kans moeten krijgen zich te ontwikkelen, zodat ze een 
reële kans krijgen wat van hun leven te maken. Gezinnen die daar de middelen niet voor hebben, 
helpen wij.

Wij spraken deze reis ook veel ex-studenten, die nu allemaal een baan hebben. Mensen die zich 
ontwikkeld hebben van het teruggetrokken/onderdanige kind tot een volwaardig lid van de 
samenleving. Iemand die nu vaak de steunpilaar van de familie is en die die verantwoordelijkheid ook 
neemt, naast soms de vorming van een eigen gezin. Jonge mensen die ons nu graag over hun werk en 
familie vertellen, met wie wij over politiek, economie en culturele verschillen kunnen discussiëren en 
lachen. Leraren, administratief medewerkers, accountants, ingenieurs, makelaars, verpleeg(st)ers, 
beveiligers, etc. De mensen, zeg maar, die wij hoopten dat ze zouden kunnen worden, toen we 
besloten hun studie te steunen.

Ook middenstand is geen vetpot in de Filipijnen. Deze mensen leven heel sober om ook hun familie te 
kunnen steunen, maar dit is wat ze wilden bereiken toen ze aan hun studie begonnen en daar ontlenen 
ze nu heel veel eigenwaarde aan. Ze helpen hun jongere broertjes en zusjes naar school, ze helpen 
hun ouders met een beter huis, ze vangen de financiële gevolgen van medische problemen in de 
familie op en ze zijn inmiddels ook de adviseur op veel vlakken voor hun familie.

Wij kenden deze jonge mensen natuurlijk al van vorige reizen, maar we waren blij verrast door de 
kracht die deze jonge mensen nu opeens uitstralen.
Van ieder van deze ex-studenten moeten wij u nog eens expliciet heel erg bedanken voor uw steun. Zij 
zijn zich er zonder uitzondering heel bewust van, hoe belangrijk uw steun is geweest voor hun 
ontwikkeling.
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Marlyn, verpleegster in Saoedi-Arabië May, administratief medewerkster



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 - Stroopwafelparfait
Nagerecht voor 8-10 personen

Ingrediënten:
6 eidooiers, 125 gram suiker, 1 sinaasappel, 250 gram stroopwafels,
500 ml slagroom, cakevorm van 1,5 liter, huishoudfolie

Bekleed de cakevorm met huishoudfolie en laat stukken folie overhangen zodat je die straks over de parfait kan 
vouwen. Klop de eidooiers met de suiker luchtig en lichtgeel.
Borstel de sinaasappel schoon en rasp de helft van de schil af. Spatel de rasp door de dooiermassa.
Snijd de stroopwafels klein en houd wat reepjes achter voor de garnering. Klop de slagroom stijf en meng met 
de dooiermassa. Spatel de stukjes stroopwafel hier voorzichtig door en schep alles in de cakevorm. 
Zet dit afgedekt met de folie in de diepvries om stevig te worden, minstens 6 uur.
Serveer de parfait in plakken op een bordje, strooi er de reepjes stroopwafel over en geef er karamelsiroop bij 
en eventueel een toef slagroom.

Smakelijk eten!

Ans van Beerendonk 
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Tot slot nog twee relativeringen. ;-) Natuurlijk zijn dit niet de eerste 
studenten met succes na hun studie. De meeste van onze studenten 
zijn over de jaren goed terecht gekomen. Sandra en ik ontmoetten dit 
jaar alleen voor ons gevoel erg veel jonge mensen, die het goed deden. 
Jonge mensen die dat graag met ons wilden delen en ons daarmee 
gewoon een erg goed gevoel gaven over het werk voor Stichting 
Kleofas.

De tweede relativering is dat er natuurlijk 
ook extraverte studenten zijn. Gesprekken 
met die studenten zijn makkelijk en vaak 
verrassend. Vast gegeven daarbij is dat 
deze studenten zich heel scherp bewust 
zijn van de buitengewone kans die zij 
dankzij Stichting Kleofas gekregen hebben. 
Als ik zo nog eens terug denk aan de 
gesprekken met onze ex-studenten, denk 
ik dat ook de minder extraverte studenten 
zich dat heel goed realiseren en daar 
dankbaar voor zijn.

Frits Zwart
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Nehemiah, politieagent
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