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Van de voorzitter 

Puer natus est nobis, een kind is ons geboren. 

De Joden verwachtten een leider, een redder. Een man die de vijanden zou 
verdrijven. Een sterke man, een nakomeling van de grote koning David, die 
eeuwen daarvoor vrijheid en welvaart had gebracht. Een leider die Messias zou 
zijn, de verlosser van het Joodse volk, dat leed onder perioden van 
meedogenloze onderdrukking en dat doorheen eeuwen slachtoffer was van 
genocides.

De Christenen theologiseerden het kind naar een verlosser van zonden. God had 
daartoe zijn Zoon gestuurd. Door het sterven van de Heiland zouden zonden 
vergeven worden, waarmee toegang tot een hemelse situatie mogelijk werd.

Nu is de staat Israël een machtig land, dat opkomt voor zichzelf. Het Westen 
beleeft een gecommercialiseerd kerstfeest. Hebben we nog redders nodig?

Kesz leefde als klein kind op de vuilnisbelt van Cavite City. Hij zwierf met de daar 
gevonden spullen door de stad om ze te verkopen. Hij ontmoette een sociaal 
werker, die hem onderdak, eten en vorming bood. Een redder. Als basisschool-
leerling al besloot Kesz zich in te zetten voor straatkinderen: hij leerde hen voor 
zichzelf op te komen, hoe ze zich zelf moesten verzorgen; hij vertelde over 
school en toekomst.

Op 13-jarige leeftijd ontving Kesz de Internationale Kindervredesprijs. Redden is 
gewoon doen.

Hans
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Afgelopen en komende activiteiten

Unentse Mert
Op zondag 11 september was weer de Unentse Mert in het centrum van 
Udenhout. Het was een komen en gaan van mensen die de markt bezochten. 
Ook Kleofas was aanwezig op deze markt en dit keer met meer prijzen bij onze 
loterij. Het weer was goed en de stemming zat er snel in. 
Aan het einde van de dag waren er veel prijzen weg en mochten wij 354 euro 
over maken op onze rekening, daarbij nog 48 euro van de verkoop kwamen we 
op een totaal bedrag van 402 euro. Een prachtig resultaat. Dank aan alle 
mensen die ons gesteund hebben.

Wereld Missieweekend
In het weekend van 28 en 29 oktober was het Wereldmissie weekend. Kleofas 
was alleen op 28 oktober aanwezig. We stonden in Woonzorg- centrum De 
Eikelaar in Udenhout.  
De populatie bewoners van Woonzorgcentrum de Eikelaar is de laatste jaren 
sterk veranderd. Dit is voor ons ook te merken aan de verkoop van onze 
spulletjes. De opbrengst dit jaar was 58,50 euro. 

Activiteit voor komende periode
Lopende activiteit 
Op dit moment loopt nog steeds de verkoop van onze kerstkaarten.
In de nieuwsbrief van maart 2018 zullen we de opbrengst bekend maken.

Aan het einde van het jaar
Wij willen iedereen bedanken voor de steun aan Kleofas. Zonder uw steun 
kunnen wij niets betekenen voor onze studenten en staan we met lege 
handen. Wij wensen u en uw naaste; fijne en rustige feestdagen en alle goeds 
voor 2018. Tevens spreken wij de hoop uit dat wij ook in 2018 op u moge 
rekenen.

Ans van Beerendonk
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Onderwijs helpt onderwijs

Op verzoek van Kleofas heeft het Leerwerkbedrijf van de bouwopleiding in Geldermalsen 
zogenaamde ‘statiegeldbon blokken’ gemaakt. De blokken worden geplaatst bij supermarkten, 
waaronder bij de Jumbo. Bezoekers van de Jumbo kunnen hun statiegeldbonnetje in de blok stoppen. 
Het statiegeld gaat dan naar Kleofas. Het initiatief is niet nieuw, maar de blokken waren zo 
langzamerhand aan vervanging toe.

Studenten van ROC Rivor hebben vanuit het zogenaamde leerbedrijf de opdracht gekregen om de 
blokken te maken. Dit betekent dat zij een ontwerptekening moeten maken, vervolgens een 
materiaalkeuze moeten maken en een kostprijs moeten berekenen. Voordat de uitvoering start 
hebben ze hun ontwerp moeten voorleggen aan de opdrachtgever: Kleofas. Twee leerlingen van de 
bouwopleiding hebben onder toezicht van een werkplaatsinstructeur de blokken vervolgens gemaakt. 
Studenten van de schildersopleiding hebben vervolgens de afwerking voor hun rekening genomen. 

De statiegeld blokken zijn vervolgens gesponsord voor Bouwmensen Rivierengebied. Zij hebben niet 
alleen de materiaalkosten, maar ook de loonkosten van de instructeur voor hun rekening genomen. 
Voor mbo-instelling ROC Rivor is dit zeker niet het eerste project wat via het Leerwerkbedrijf is 
uitgevoerd. Het leerwerkbedrijf werkt met name aan beheer- en onderhoudsprojecten langs de 
zogenaamde Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het gaat hierbij voornamelijk om de forten en zogenaamde 
batterijen langs het zuidelijk deel van de Linie. De Nieuwe Hollandse Waterlinie, die loopt van de 
Biesbos tot aan de Stelling van Amsterdam bij Muiden, is onlangs genomineerd voor de Unesco 
Wereld Erfgoedlijst. 

ROC Rivor hanteert voor de studenten het principe van 'omgekeerd leren' en gaat er vanuit dat 
leerlingen beter leren in een realistische praktijksituatie waarbij ze theorie in samenhang met de 
praktijk krijgen aangeboden. Door de opdracht te verstrekken aan het leerwerkbedrijf heeft Kleofas het 
ROC geholpen en heeft het op zijn beurt Kleofas weer geholpen, vandaar Onderwijs helpt Onderwijs.

Frans van Woesik
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RECEPT VAN HET KWARTAAL - 
Mango tiramisu met  witte chocolade likeur
Nagerecht voor 4 personen. 

Ingrediënten:
1 pak lange vingers, 2 mango’s, 125 gram mascarpone, 250 gram kwark, 50 gram witte basterdsuiker,
halve reep witte chocolade (geraspt), witte chocolade likeur

- Bereiding:
- Meng de mascarpone, kwark en basterdsuiker door elkaar.
- Schil de mango’s en pureer deze fijn met de staafmixer.
- Schenk een laagje witte chocolade likeur in een schaaltje en doop de lange vingers hierin zodat zij de

likeur opnemen.
- Neem 4 mooie glaasjes en vul deze met laagjes van het kwarkmengsel, mangopuree en lange vingers.
- Eindig met een laagje kwarkmengsel en mangopuree.
- Zet de glaasjes in de koelkast en laat de vulling opstijven.
- Versier de glaasjes voor het serveren met de geraspte witte chocolade.

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 
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Religie

Het grootste deel van de inwoners van Manilla is rooms-katholiek. De 
oorzaak hiervan is de langdurige aanwezigheid van de Spanjaarden in het 
land. Enkele jaren nadat de Spanjaarden van Manilla de hoofdstad van de 
archipel hadden gemaakt in 1571 werd 
hier ook het eerste bisdom in de Filipijnen 
opgericht. Het bisdom van Manilla werd 
geleid door Domingo de Salazar totdat 
het in 1595 werd verheven tot Aartsbisdom. 
Hoewel het huidige aartsbisdom lang niet 
meer zo groot is als in 1595 omvat het wel 
een veel groter gebied dan alleen de stad Manilla. 

Het aartsbisdom is tegenwoordig nog steeds het belangrijkste aartsbisdom 
van de Filipijnen en de kathedraal van Manilla is de zetel van de primaat 
van de Filipijnen, kardinaal Gaudencio Rosales.

Bron: Wikipedia




