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Van de voorzitter 

Wat een hartverwarmende reacties en acties op mijn woordje in de vorige 
nieuwsbrief! Een hart onder de riem, een spontane extra gift, enthousiasme 
voor de jongeren die we allemaal samen ondersteunen.

Dit jaar gaan Frits en Sandra (in juli) en Ans en ik (in april) naar de Filipijnen. 

Beeldvorming
Ans en ik zullen vele ex-studenten ontmoeten om te kijken hoe het hen en hun 
gezinnen en families vergaat. Dit keer hebben we gekozen voor de ontmoeting 
middels een leuke activiteit: bezoek aan een pretpark, aan een dierentuin of 
gewoon lekker de natuur in. De contacten met de kinderen van onze voormalige 
studenten verlopen dan veel ongedwongener. De kinderen zien ons als rijke 
mensen uit het westen en zijn daarom zeer verlegen en onderdanig. Dit is juist 
wat wij niet willen. We willen naast serieuze momenten ook heel veel plezier 
maken en geven. Wat we eigenlijk willen is dat zij een ander beeld van ons 
krijgen. Beeldvorming, dus, daar gaan we wat aan doen.

De bijgaande foto is schokkend en vertederend tegelijk. 

Wat zien we eerst? 
Het katje, het meisje, de grauwe muur, 
haar ogen, haar leeftijd, armoede, 
de uitzichtloosheid van haar bestaan? 
Ik zie alleen maar dat wat ik ken, 
wat binnen mijn referentiekader past. 

En dat kader moet zo nu en dan eens 
door elkaar geschud worden. 

Geldt voor iedereen…

Hans
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Afgelopen en komende activiteiten

Diverse activiteiten
In de laatste maanden van 2018 zijn er diverse activiteiten geweest. 
We namen deel aan kerstvieringen voor mensen met een beperking. En 
we stonden op kerstmarkten met kerstkaarten, ludieke kerstballen en 
poncho’s. De gezamenlijke opbrengst is maar liefst € 466,65.
Een heel mooi bedrag waarvoor wij iedereen die ons gesteund heeft 
hartelijk bedanken.

Activiteit voor komende periode
Loon op Zand Wereldwijd
Voor de komende periode staat alleen de markt ‘Loon op Zand 
Wereldwijd’ op het programma. Deze markt vindt plaats op 
maandag 10 juni, Tweede Pinksterdag. 

Het is een heel gezellige markt met terrasjes, exotische eettentjes, 
informatie-stands en vele leuke activiteiten. De moeite waard om eens 
te bezoeken!

Op bezoek bij onze studenten
Een andere ‘activiteit’ is de reis naar Manilla en Cebu die Hans en ik dit 
voorjaar gaan maken. Frits en Sandra vertoeven vervolgens in de zomer 
op de Filipijnen. 

In de volgende nieuwsbrief leest u onze bevindingen.

Ans van Beerendonk

Bron: Wikiwand.com
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Afstudeerfoto Jay-ar

Jay-ar met zijn moeder

Jay-ar: “Bedankt!"

Jay-ar stuurde ons na zijn afstuderen onderstaande bedankbrief voor 
de steun van Stichting Kleofas bij zijn studie. Onder de brief volgt een 
vertaling in het Nederlands. 
Sinds 2010 steunt Stichting Kleofas de studie van Jar-ar Balbuena. 
Stichting Kleofas werkt in Manilla samen met de Augustijnse zusters. 
Jay-ar was indertijd een bewoner van TMMR, het tehuis waar de 
zusters kinderen opvangen voor wie de thuissituatie gevaarlijk is. 
Tijdens het verblijf in TMMR gaan de kinderen naar school en tegelijk 
proberen de zusters de thuissituatie van het gezin te verbeteren, zodat 
de kinderen weer naar huis kunnen. Zodra dat gebeurt, houden de 
zusters een oogje in het zeil dat onder meer de kinderen naar school 
blijven gaan. Ook het zusje van Jay-ar, Maureen, werd door de zusters 
opgevangen in TMMR en Stichting Kleofas hielp ook met haar 
studiekosten.

Aan het eind van zijn brief vraagt Jay-ar steun voor zijn beroeps-
examen. Die steun heeft Stichting Kleofas inmiddels toegezegd.
Dat Sandra en ik apart bedankt worden, komt denk ik doordat Sandra 
en ik door onze bezoeken aan de Filipijnen het gezicht van Kleofas zijn 
voor veel van de studenten die wij steunen. Tita (tante) Nicet is Niceta 
Vargas. Zij is de oprichtster van TMMR en zij is de contactpersoon 
voor Stichting Kleofas bij de Augustijnse zusters in Manilla.

Frits Zwart

Bedankbrief Jay-ar
Dear Kleofas Foundation,

Please accept my deepest and sincerest appreciation for 
your support to my studies. I recently graduated college with 
a degree of Bachelor of Science in Accountancy last 
Dec. 11, 2018.

My learning‐  phase journey was not easy. There's a lot to study, 
lots of books to read, lots of things to memorized, lots of things to 
comprehend. Although I went smoothly for four years of 
schooling, I failed on my 'supposedly' last semester before 
graduation. 
It only composed of 8 accounting and law subjects with 
4 evaluation exams per subjects, a total of 32 exams in a span of 
4 months started on December 2017 and ended on March 2018. 
The result of the exam will dictate if a student is going to 
graduate on May 2018 or not. The attendance, recitation, and 
seatworks are all not counted as part of a student's grade, JUST 
the result of the exam. So, I have to take seriously of my review. 
It was physically and emotionally exhausting plus I was having an 
identity crisis. I was piled up of things to study and was really 
confused on what to do first. Because of lack of focus I only 
passed 3 subjects and the other 5 was left behind and I have to 
repeat it. Jay-ar met zijn medestudenten
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During those times I was almost shattered but I remembered 
that I am a scholar, somebody is funding me from their 
hard‐earned money just to finish my study plus my family is
counting on me. I have to regain my strength and fight again. 
I enrolled the 5 subjects that I failed the next semester and 
repeated the same process but this time I prayed to God to 
help me throughout the review. I learned from my mistakes 
and I focused on my priority, which is to graduate. 

Finally, I was able to complete and passed the 5 subjects, 
and became a candidate for graduation for December 2018. 
It was fulfilling knowing that all my hard work paid off and 
with the guidance of the Lord.

Now I just want to take this moment to realized and appreciate the opportunity that Kleofas Foundation has given me 
and all the other scholars. I am thankful for the financial support you gave me and for believing in me. Thank you to all 
the people/sponsors who contribute to the Kleofas Foundation and making a student's life financial matter more 
bearable. It's very helpful not just for me but also for my mother who doesn't need to worry much on where to get my 
daily allowances, payment for tuition and miscellaneous fees, and for buying of books and other learning materials 
which I needed for my study. I am very much thankful and grateful for your generosity and kindness. 
Thank you so much!

Thank you Tita Sandra and Tito Fritz for being such a beautiful and hardworking instrument that God has given for 
people/children, like me, who are lack of child support. More than the financial support you're giving for our studies, 
you're also giving us hope. Hope for a better future. Knowing that somebody believes in us boosts our morale to 
complete our studies and achieve those dreams that we made. Thank you for being generous and sharing your 
blessings to other people. You are such an inspiration. I pray to God to shower you with abundance of blessings, 
good health, and a happy life so that you could reach for more people that need your help. I would also like to extend 
my gratitude to Tita Nicet. Thank you for being there to all the moments of my family's life especially to the unfortunate 
part. Thank you for helping me, my sister and my family to have a better life by supporting first my sister, then me, 
from the very moment we started schooling. Thank you for giving us home (TMMR) that's full of love and values. My 
family has gone through a lot of worst circumstances in life but you were there and you reach a hand. Thank you for 
sending all the help that you could give so we can surpass those struggles. I and my family are forever grateful for the 
love and support you've given us. Thank you Tita Nicet! We love you!

Thank you to the TMMR family, all the sisters, the foster parents, sponsors, and all the staffs. Thank you for extending 
your love, for protecting us, for engraving us good character and moral. You've shown us, the children, the real 
essence of a HOME. Lastly, I thank the Lord Jesus Christ for sending me the right people that lead me to the right 
place. The people who helped me, molded me, supported me, cared for me, loved me and brought out the best in me. 
I owe it to you on where I am right now. Now I still need to prepare for the national board exam (CPA Licensure 
Examination) on October 2019 and become a Certified Public Accountant (CPA). I have to enroll to a review center 
and will be needing Php15,000.00. I know that you have helped me a lot but I still need this. May I request for your 
help to extend a little bit more? For starters like me who's credibility as a financial advisor will rise after I passed the 
exam and get the license and is vital in finding a more good‐paying and decent job. I hope that you could still help me 
with this. Thank you in advance! But, I'm ready now to be part of the corporate world and achieve those dreams. I 
promised to always look back to where I came from, be humble and give back by sharing the blessings I received just 
like the people who have helped.

Thank you very much and May God bless us all!
Merry Christmas and a Happy New Year!! ^_^

Loving and Grateful,
Jay‐ar A. Balbuena

Graduate of Bachelor of Science in Accountancy
Polytechnic University of the Philippines

TMMR



Pagina 5 

Beste Stichting Kleofas,

Ik wil u mijn diepste en oprechte waardering tonen voor uw steun bij 
mijn studie. Ik ben 11 december 2018 afgestudeerd als Bachelor in 
Accountancy.

De reis door mijn studie was niet gemakkelijk. Er moet zoveel 
geleerd worden, zoveel boeken gelezen worden, zoveel dingen uit 
het hoofd gekend worden, zoveel dingen begrepen worden. 

De eerste vier jaar van mijn studie gingen zonder problemen, maar 
in wat mijn laatste semester moest worden, ging het mis. Zuster Niceta (2e van rechts)

Ik moest dat semester nog 8 accountancy- en rechtenvakken doen, met elk 4 examens. 32 examens in de 4 maanden 
van december 2017 tot maart 2018. Je aanwezigheid, voordrachten en studie-uren tellen niet, alleen de resultaten van 
die examens bepalen of een student mag afstuderen of niet. Ik moest dus hard studeren. Het was fysiek en 
emotioneel uitputtend en ik kreeg een identiteitscrisis. Er was zoveel te doen en ik kon moeilijk kiezen wat eerst te 
doen. Door dit gebrek aan focus slaagde ik voor maar 3 vakken en moest ik de andere 5 in het volgende semester 
over doen. Ik was toen erg teleurgesteld, maar herinnerde mij dat ik een beursstudent was, dat mensen mij steunden 
met hun zwaar verdiende geld plus dat mijn familie op mij rekende. Ik schreef me het volgende semester dus opnieuw 
in en bad God mij er doorheen te helpen. Ik had geleerd van mijn fouten en concentreerde mij op mijn doel: 
afstuderen. Ik slaagde voor alle vijf de vakken en kon 11 december afstuderen. Het was een geweldige ervaring dat al 
dat harde werk met Gods hulp succes had gehad.

Nu wil ik hier mijn dank uitspreken voor de kans die Stichting Kleofas mij en al die andere studenten heeft gegeven. Ik 
ben dankbaar voor de financiële steun die u mij heeft gegeven en dankbaar voor dat u in mij geloofde. Dank u, alle 
mensen/donateurs die bijdragen aan Stichting Kleofas en daarmee het leven van de studenten financieel dragelijk 
maken. Het was een grote steun, niet alleen voor mij, maar ook voor mijn moeder, die zich daardoor geen zorgen 
hoefde te maken over mijn dagelijkse behoeften, het collegegeld, boeken en andere kosten. Ik ben heel dankbaar 
voor uw vrijgevigheid en vriendelijkheid. Dank u wel!!

Dank je tante Sandra en oom Frits, jullie zijn het mooie en hardwerkende instrument dat God heeft geschapen voor 
mensen/kinderen zoals ik, die als kind tekort kwamen. Meer dan de financiële steun voor onze studie, gaven jullie ons 
hoop. Hoop op een betere toekomst. Weten dat iemand in je gelooft, geeft je moreel de boost om je studie af te 
maken en je dromen te verwezenlijken. Dank jullie voor het delen van jullie zegeningen met anderen. Jullie zijn 
inspirerend. Ik bid God jullie een goede gezondheid en een gelukkig leven te geven, zodat jullie meer mensen, die dat 
nodig hebben, de hand kunt rijken.

Ik wil ook tante Nicet bedanken. Dank je dat je er altijd was voor mijn familie, in het bijzonder in moeilijke tijden. Dank 
je voor de hulp voor mij, mijn zusje en mijn familie. Eerst door zusje te steunen en daarna mij vanaf het moment dat 
we naar school gingen. Je gaf ons ook een thuis (TMMR) vol liefde en waarden. Mijn familie heeft het heel moeilijk 
gehad maar je was er altijd en steunde ons. Dank je voor alle hulp, waarmee we ons uit de moeilijkheden konden 
worstelen. Ik en mijn familie zijn je voor eeuwig dankbaar voor je liefde en hulp. Dank je tante Nicet! 
We houden van je!

Dank je TMMR-familie, alle zusters, de pleegouders, donateurs en staf. Dank jullie voor jullie liefde en bescherming en 
voor het vormen van een goed karakter en een goede moraal. Je liet zien dat kinderen de echte essentie zijn van 
THUIS.

Tot slot dank ik Jezus voor het sturen van de juiste mensen die me naar de juiste plek leidden. De mensen die me 
hielpen, vormden, steunden, die voor me zorgden, van me hielden en het beste in mij naar boven brachten. Aan jullie 
dank ik waar ik nu ben.

Nu moet ik nog mijn beroepsexamen (CPA Licensure Examination) voorbereiden voor oktober 2019 om een Certified 
Public Accountant (CPA) te worden. (De CPA is vergelijkbaar met onze registeraccountant.) Ik heb me daarvoor 
ingeschreven en dat kost 15.000 pesos.



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 - Bladerdeegpakketje met spinazie en Boursin

Tussengerecht voor 4 personen (vegetarisch)
Ingrediënten: 4 plakjes bladerdeeg, 100 gram verse spinazie, 150 gram Boursin, 125 gram champignons 
in plakjes, geraspte kaas, 1 eidooier, peper, zout, olie

- Verwarm de oven voor op 200 graden.
- Leg bakpapier op een bakplaat en daarop de plakjes bladerdeeg.
- Roerbak de spinazie in een beetje olie en voeg peper en zout naar smaak toe.
- Laat de spinazie uitlekken in een zeef of vergiet en druk nog even extra uit zodat er 
  geen vocht meer in zit. Roer de Boursin door de spinazie.
- Bak de champignons in een beetje olie en breng op smaak met peper en zout.
- Leg in het midden van elk plakje bladerdeeg een hoopje spinazie en schik er de 
  champignons over.
- Vouw de vier hoekjes naar het midden maar laat een kleine opening vrij zodat tijdens 
  het bakken het vocht kan ontsnappen. Klop de eidooier los en bestrijk daarmee de 
  pakketjes.
- Strooi de geraspte kaas erover en bak de pakketjes circa 22 minuten in de oven. 

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 6 

Ik weet dat u mij al heel veel geholpen heeft, maar dit heb ik nog nodig. Ik vraag 
daarom uw hulp nog een beetje te verlengen. Voor starters, zoals ik, neemt de 
geloofwaardigheid als financieel adviseur enorm toe wanneer ik dat examen heb 
gehaald en de erkenning erdoor is heel belangrijk om een goede baan te vinden. 
Ik hoop dat u mij hier nog mee helpt. 
Bij voorbaat dank!

Ik ben klaar om het bedrijfsleven in te gaan en mijn dromen te verwezenlijken. 
Ik zal echter altijd terug blijven kijken naar waar ik vandaan ben gekomen, 
bescheiden blijven en iets terug doen door mijn zegeningen te delen, 
net als de mensen die mij hebben geholpen.

Dank u en moge God met ons allen zijn.

Liefhebbend en dankbaar,
Jay-ar A. Balbuena

afgestudeerd Bachelor in Accountancy
Polytechnic University of the Philippines
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