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Van de voorzitter 

Joan is een winkeltje gestart, een kruidenierszaakje naast de stoep. Op een gunstige 
plaats, want er zijn vele scholen in de buurt. Het klopt: het is een komen en gaan van 
scholieren en studenten. Het is voor haar een ‘side line’, een neveninkomst. Haar man 
Simon werkt in een fabriek. Zijn loon is karig, heel karig, vooral gezien de vele uren die 
hij werkt. Vaak twaalf uur op een dag. 

Rodulfo (foto hierboven) is autoverkoper geworden na zijn studie op ICT gebied. Hij is 
recentelijk geswitcht van BMW naar Subaru. BMW’s worden nog nauwelijks verkocht 
op de Filipijnen, alhoewel de cijfers stijgende zijn. Maar de provisie op de verkoop van 
een auto van omgerekend meer dan een ton is hooguit 300 euro. Subaru’s worden er 
veel meer verkocht. 

Rodell is politieagent. Een speciaal getrainde. Hij stelt plaatsen delict veilig en wordt 
ook ingezet bij gevaarlijke arrestaties. Pittige verhalen vertelt-ie. Zijn vrouw zorgt voor 
hun twee kinderen. 

Ton-Ton is ober. Na de middelbare school wilde hij niet verder studeren. Hij kwam in 
contact met foute vrienden en werd gesignaleerd met een pistool. Ton-Ton is gek op 
wapens en munitie. Maar nu praat hij er alleen nog over. Hij heeft een baan gevonden 
in een besloten club van rijkere zakenlui. Hij voldoet aan de eisen die gesteld worden 
aan correct gastheerschap. 

Kurt (foto rechts) heeft dit jaar zijn studie IT afgerond; zijn vrouw ook. Ze zoeken 
beiden werk in het buitenland. De Europese Unie valt af vanwege het protectionistisch 
beleid dat daar gevoerd wordt. Er blijken mogelijkheden te zijn in Canada, Nieuw-
Zeeland en Australië. Uitzendbureaus bieden trainingen en ondersteuning bij het 
regelen van de benodigde documenten aan. Het jonge paar is vol zelfvertrouwen. 

Jesiel (foto rechts met moeder en dochter) is als ingenieur hoofd van de afdeling 
Onderhoud bij een schitterend resort (foto rechts) op het eiland Cebu. Ze geeft leiding 
aan 24 personen. Neem een kijkje op www.plantationbay.com en kom alvast in 
vakantiesferen. 

Hans jr. is een jongen van tien jaar oud (rechts op de foto samen met zijn broertje 
Vincent en moeder Jacky), die door zijn vader en moeder naar mij vernoemd is. Ryan 
werkt in Qatar bij een oliemaatschappij; hij is alleen in de maand december bij vrouw 
en kinderen. Jacky is leerkracht op een basisschool. Toen Ryan vroeg of hij zijn eerste 
kind naar mij mocht vernoemen, heb ik het hem afgeraden. ‘Hans’ is geen Filipijnse of 
Engelse naam, en de uitspraak ‘Hèns’ is weinig poëtisch. Maar toen ik Hans jr. zag, 
voelde ik trots. Het voelde goed bij hem te zijn. Hansje doet het goed. He is cute. 
Zijn leven moet lukken. 

Hans sr.  
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Afgelopen en komende activiteiten

Kerstkaartenactie
De kerstkaartenactie van 2015 heeft € 157,50 opgebracht, een mooi bedrag. 
Wij danken iedereen die bij ons kerstkaarten gekocht heeft. Dit jaar gaan wij 
natuurlijk weer kerstkaarten te koop aanbieden. 

Eerstvolgende activiteit: Loon op Zand Wereldwijd
Onze eerstvolgende activiteit is de markt in Loon op Zand. Loon op Zand 
Wereldwijd, een mondiale en kleurrijke markt met muziek, zang, dans en veel 
activiteiten voor kinderen. De markt wordt gehouden op het scoutingterrein 
aan de Klokkenlaan in Loon op Zand. Aanvang van de markt is 13.00 uur. 
De datum: maandag 16 mei, (2e Pinksterdag). Wij staan er met leuke 
hebbedingetjes en een loterij. Wij hopen u op de markt te ontmoeten. 

Ans van Beerendonk 

Pasen in de Filipijnen
De Filipijnen lijken erg veel op Indonesië. De mensen, de cultuur en het 
landschap hebben veel overeenkomsten. De Filipijnen en Indonesië grenzen ook 
aan elkaar. Toch zijn er wel verschillen, die voor een deel te verklaren zijn uit 
het geloof. In de Filipijnen is meer dan 83% van de bevolking Rooms-Katholiek, 
Indonesië is overwegend Mohammedaans. Dagelijks komen in de Filipijnen veel 
mensen tijdens de lunchpauze samen in de vele openluchtkerken om een dienst 
te volgen. Commerciële vooruitgang en zaken doen gaan hand in hand met het 
geloof. Dit heeft ook tot gevolg dat de Christelijke feestdagen (vooral Pasen en 
het Kerstfeest) zeer uitbundig worden gevierd. Rondom Pasen zijn veel 
bedrijven gedurende een hele week gesloten. Er zijn overal festiviteiten. Mocht 
u in de gelegenheid zijn de Filipijnen tijdens deze feestdagen te bezoeken, dan is 
dat zeker aan te raden. 

Bron: www.aquamazingphilippines.nl

Etentje met scholieren en oud-studenten.

Openbaar vervoer in Filipijnen.

Vier straatkinderen kregen maaltijd.
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Charllene heeft haar doel bereikt

Eind november kregen wij het volgende Facebook berichtje:

Beste meneer Frits en mevrouw Sandra, ik heb goed nieuws. 
Ik heb nu een vaste baan als lerares bij een openbare basisschool. 
Ik ben op 10 november met deze baan begonnen. Eindelijk heb ik nu een vaste baan en nog belangrijker in het 
beroep dat ooit alleen maar een droom voor me was. En God heeft gegeven dat ik hier al aan het begin van mijn 
levensreis ben aangekomen. Dank u wel voor uw hulp en steun. Mijn hele familie is zo blij met deze zegen. Dat God 
altijd met ons is. Tot de volgende keer meneer en mevrouw.

Onze ex-student Charllene is niet alleen zo blij omdat het om een vaste aanstelling gaat, maar ook omdat openbare 
scholen op de Filippijnen een goed (naar onze maatstaven redelijk) salaris bieden aan hun leerkrachten.

Onze contactpersoon, mevrouw Lim, in Balamban op het eiland Cebu in het midden van de Filippijnen adviseerde ons 
in 2007 om Charllene financieel te steunen.

Charllene komt uit een arme familie op het buureiland Negros. Toen zij 9 jaar oud was ging zij bij een oom en tante 
wonen in Balamban op Cebu. Haar ouders waren financieel niet in staat om haar naar een goede basisschool te laten 
gaan en deze oom en tante konden dat wel betalen. Zij hebben Charllene ook naar een goede middelbare school 
gestuurd, de school waar mevrouw Lim directeur is, maar dat konden zij eigenlijk niet betalen. Charllene zou vanwege 
financiële problemen niet meer naar de 2e klas mogen.

Mevrouw Lim mailde ons dat dit toch wel heel triest zou zijn voor een serieuze en ijverige leerling als Charllene, die 
bovendien een van de beste leerlingen van haar klas was.

Stichting Kleofas had financiële ruimte en we hebben met mevrouw Lim afgesproken dat wij Charllene zouden 
steunen als de school de schuld uit het eerste schooljaar van oom en tante kwijt zou schelden.

Stichting Kleofas heeft Charllene van 2007 tot 2010 financieel gesteund voor de middelbare school en daarna van 
2010 tot 2014 bij een studie voor lerares basisschool. En als de kers op het toetje hebben wij Charllene gesteund bij 
het behalen van haar LET (Licensure Examination for Teachers), een apart beroepsexamen dat kandidaten af moeten 
leggen om op openbare scholen te mogen werken in de Filippijnen.

Charllene heeft er vanaf het begin plezier in gehad om ons op de hoogte te houden van haar resultaten en hoe het 
met haar ging. Eerst met brieven die mevrouw Lim dan aan ons opstuurde (dat duurde dan maanden voor ze 
aankwamen) maar sinds ze voor lerares studeerde via Facebook. Charllene greep ook altijd elke gelegenheid aan om 
ons te ontmoeten op onze bezoeken aan de Filippijnen en liet daar alles voor vallen.

En nog steeds hebben mijn vrouw Sandra en ik contact met haar via Facebook. Wij vonden het bijvoorbeeld erg leuk 
en ook roerend om via Facebook mee te maken hoe zij van haar met invalwerk verdiende geld voor het eerst een 
vliegreis maakte naar Negros om haar ouders, broers en zussen op te zoeken. In de nu 12 jaar dat Charllene op 
Cebu woont, had ze die maar 2 of 3 keer teruggezien.

Wij hebben Charllene namens u allen gefeliciteerd met het verwezenlijken van haar droom.

Frits Zwart.
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RECEPT VAN HET KWARTAAL - Varkensrollade op zijn Paasbest (recept voor 6 personen) 

Benodigdheden:
750 gram varkensfiletrollade  (gekruid), 2 dl kookroom, 3 stengels bleekselderij (in stukje gesneden), 1 teentje 
knoflook (grof gesneden), 1 eetlepel groene kruiden (b.v. peterselie), 
1 bosuitje (in ringen gesneden), 1 eetlepel olijfolie, snufje zout en peper en een braadzak.

Wrijf de rollade rondom in met de olijfolie vermengd met de groene kruiden. Leg de rollade op het groentemengsel in 
de braadzak. Sluit de braadzak goed af en prik 4 á 6 gaatjes in de bovenzijde van de braadzak. 
Leg de rollade ca. 60 minuten in een voorverwarmde oven op 140 graden. Na de bereiding de rollade uit de braadzak 
nemen en warm houden in de oven of afdekken met aluminiumfolie. Doe de vleessappen met het groentemengsel in 
een klein pannetje. Pureer dit met de staafmixer. Laat alles even doorkoken en voeg de kookroom toe. Breng de saus 
op smaak met peper en zout. 

Snijd de rollade in mooie plakken met een scherp mes. Serveer de saus er apart bij. Lekker met verse 
kruidentagliatelle en haricots verts. Smakelijk eten!

Ans van Beerendonk 

Colofon 
Deze nieuwsbrief van  
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5262 GD  Vught 
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IBAN: NL47 INGB 0003422983 
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Stichting Kleofas staat 
ingeschreven bij de Kamer van 
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onder nummer 17104638 

Bezoek aan de Filipijnen

Op 4 februari jl. zijn wij voor een verblijf (foto links onder het Colofon) van 
10 dagen naar de Filipijnen vertrokken. Omdat de tijd maar kort was hebben 
we ons alleen gericht op de stad Cebu en een ontmoeting met oud-studenten. 
Wij werden aangenaam verrast dat veel van hen werk hebben gevonden en 
dus geheel of gedeeltelijk in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 
Natuurlijk geldt voor hen, net zoals hier, dat de een meer verdient dan de 
ander, afhankelijk van de studie, het gevonden werk en de functie. Om u een 
indruk te geven over de functies die zij vervullen: politieagent, autoverkoper, 
ober, manager, onderwijzer, medewerker in een fabriek waar schoon 
drinkwater vervaardigd wordt en kantoormedewerker. 

Tijdens ons verblijf is de moeder van Jippey (oud-student) overleden. 
De ouders van Jippey leven in armoede. De situatie die wij aantroffen was 
schrijnend: moeder lag op een bodem van rotanstokken en een rieten matje. 
Zij was doorgelegen van haar schouders tot haar billen. Gelukkig hebben wij 
voor haar nog iets kunnen betekenen zodat zij op een menswaardige manier 
heeft kunnen sterven. Zeer indrukwekkend was ook de avondwake. Jammer 
genoeg moesten we de begrafenis missen omdat we toen alweer op weg naar 
Nederland waren. 

Het bezoek en de vriendschap van velen heeft ons goed gedaan. Hun 
ontwikkeling en het werk dat zij hebben zijn natuurlijk mede te danken aan u, 
want zonder uw steun zijn wij nergens. 

Het blijft belangrijk dat jongeren zich ontwikkelen door middel van een studie. 
Daarom hebben wij uw hulp hard nodig!

Hans Pronk 
Ans van Beerendonk  
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Onze gastvrouw Lyn-Lyn.




