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Van de voorzitter
Bedolven worden onder bedankjes. Dat voelt eigenlijk best ongemakkelijk. Dan
komen daar vaak heftige emoties bij, van de kant van onze scholieren. Heel
geëmotioneerd vertellen ze over hun verleden en heden. Ik luister dan naar
verhalen van jonge mensen met een inhoud die eigenlijk niet bij hun leeftijd
past: armoede, honger, misbruik, geweld, alcohol, drugs. Kinderen zijn dan niet
alleen slachtoffer van de economische situatie van hun land, maar ook van
verkeerde keuzen die volwassenen maken. En dan moeten Stichting Kleofas ook
nog eens bedanken.
Dit confronteert mij met mezelf. Hoe was mijn jeugd? Heb ik alle kansen
gegrepen die zich aandienden? Hoe dankbaar mag ík zijn, voor de keuzen van
mijn ouders, voor het systeem hier in Nederland? Ben ik mij destijds wel bewust
geweest van de onbezorgdheid waarin ik opgroeide?

Wilt u reageren, dat kan via:
Hans Pronk, mobiel:
06-20730847
Teksten:
Ans van Beerendonk
Hans Pronk
Eindredactie en vormgeving:
Minke de Boer
Print en verzending:
Ans van Beerendonk
Frans van Woesik

Nu voel ik het als een morele plicht
kinderen en jongeren zo veel mogelijk
te ontzorgen. Niet dat ze geen zorgen
mogen hebben of een reeds geplaveid
pad moeten bewandelen. Gespreide
bedjes werken niet karaktervormend.
Maar een mislukt leven door een
tekort aan geld……..
Op de foto ziet u een dochter van een
voormalig student van Kleofas. Fris
gedoucht na het zwemmen. Even
lekker onbezorgd.
Hans
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Komende activiteiten
Op maandag juni, e inksterdag, is weer de jaarlijkse mondiale markt
oon op and ereldwijd. Kleofas is ook weer van de partij. ij staan er met
een loterij en andere leuke hebbedingetjes. Deze markt is kleurrijk met muziek,
zang en dans en eettentjes met allerlei lekkers uit verschillende landen. De
markt vindt u op het terrein van de Scouting aan de Klokkenlaan en duurt van
. tot . uur. ij hopen u op deze markt te ontmoeten.

Op zondag juli wordt de jaarmarkt in Oisterwijk gehouden. In het centrum
zijn volop activiteiten te doen en dit jaar staan wij, samen met een andere
organisatie, ook op deze markt in de stand van MO . e houden een loterij.
De markt wordt gehouden van . tot . uur. Natuurlijk hopen we op
goed weer en veel belangstelling.
ns van eerendonk

Marleen, voormalig
Kleofas scholiere, met
de fiets waarmee vanuit
het TMMR de kinderen
naar school gebracht
worden. Met gemak worden
er 8 kinderen vervoerd.
In Bulacan, ten noorden
van Metro Manilla.

Cebu City by night.

ron
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Reisverslag bezoek Filipijnen
Op donderdag 18 april zijn we gearriveerd in Manilla.
Kurt
We werden opgewacht door Kurt die ons begeleid heeft naar ons
hotel. Het is fijn om iemand te kennen die de weg weet en het geeft je
ook een veilig gevoel.
Zuster Niceta
Zaterdag 20 april was onze eerste ontmoeting met studenten en oudstudenten van Kleofas. We zijn die dag opgehaald door zuster Niceta,
onze contactpersoon bij TMMR in Bulacan. Op weg daarnaartoe
hebben we al heel wat bijgepraat met Niceta en onze studenten. Bij
TMMR werden we hartelijk ontvangen door nog meer studenten en het
overige personeel. Er was een meeting georganiseerd waarin de
studenten zich voorstelden en iets over zichzelf vertelden. Tijdens de
bijeenkomst kwamen er veel emoties los, voornamelijk door het
gegeven dat zij ons zeer dankbaar zijn dat ze de mogelijkheid krijgen
om te studeren. Wij hebben geprobeerd dit te reduceren tot een voor
ons normale zaak. Als je iets voor iemand anders kunt betekenen dan
doe je dat. Na de lunch was het fotomoment en daar werd gretig
gebruik van gemaakt. Nog even rond kijken hoe het nu is bij TMMR en
toen was het al weer tijd om terug te gaan naar Manilla.

Hans jr.

Hans met zijn moeder en
broertje Vince.

Cebu

Zondag 21 april zijn we naar Cebu vertrokken. Daar werden we van
het vliegveld opgehaald door een oud-student, Rodulfo Hermoso, en
zijn vriendin. Rodulfo is autoverkoper bij Mitsubishi en had
vrijgenomen om met ons op pad te gaan. De dag daarna zijn we op
bezoek geweest bij zijn moeder, stiefvader en broers en zus en bij zijn
oma in Liloan. De broer van Rodulfo, Arnold en zijn zoon Christopher
zijn met ons meegegaan naar Cebu en zijn de rest van ons verblijf bij
ons gebleven. We hebben samen met hen een mooie tijd gehad.
Tijdens ons verblijf in Cebu en omgeving hebben we ontmoetingen
gehad met scholieren en (oud-)studenten. De meesten van hen
hebben werk. Het is geweldig om dit te zien.
Met twee gezinnen van oud-studenten zijn we naar een dierentuin
geweest, want ook voor ontspanning hebben we gezorgd. Het was
goed om dat te doen; iedereen heeft genoten.
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Ann Goc-ong, voormalige
student van Kleofas, nu
contactpersoon in Cebu
en Liloan.

Een van onze oud-studenten, Abelardo Banuag, heeft
het Magone rehabilitatie centrum opgericht voor
jongeren die in aanraking zijn geweest met justitie. Het
centrum vangt jeugdigen op en proberen hen via een
speciaal programma te begeleiden naar terugkeer in de
maatschappij. Dit in samenwerking met hun ouders.
We zijn zeer onder de indruk geraakt van dit werk.
Abelardo heeft zelf het programma opgesteld en had
zichzelf als voorbeeld genomen. In de tijd dat hij zelf in
een opvanghuis woonde, miste hij een aantal dingen
die essentieel zijn voor je verdere leven. Juist deze
zaken heeft hij in het programma voor de jeugdigen van
Magone centrum verwerkt en het lijkt zijn vruchten af te
werpen.

Uitzicht vanuit het hotel op
Mandaue, stad in het
conglomeraat Cebu City.

De tijd gaat snel, dus een laatste ontmoeting met oud-studenten en hun familie stond op het programma.
Afscheid
We hebben samen gepraat, gegeten en gedachten uitgewisseld alvorens wij de terugreis naar Manilla
hebben aanvaard. Afscheid nemen van Arnold en zijn zoon, van Rodulfo en familie, dat geeft een leegte.
Tegelijk is het ook; back to reality.
Via Manilla weer terug naar Amsterdam met een waardevol en warm gevoel.
Hans & Ans

Arnold (die Hans in 1990
als 13-jarige dakloos en
zwervend op straat in
Cebu City ontmoette) en
zoon Christopher nicknamed
Prince Ablot.
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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

Foto links het huis waarin
Patricia en Roque wonen.
Foto hierboven: Roque en
Patricia, twee scholieren van
Kleofas, met hun jongere
zusjes, ouders en Hans en Ans.

Stichting Kleofas staat
ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel Oost-Brabant
onder nummer 17104638
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 - Asperge-zalm schotel (voor 4 personen)
n redi n en 500 gram asperges, 1 blikje zalm, 4 zalmmootjes, 1 pakje MonChou, 400 gram pasta
(penne), 200 gram geraspte kaas, dille, zout, peper, suiker en boter
Verwarm de oven voor op 200 graden.
Schil de asperges van het topje naar beneden en snijd van de onderkant 2 á 3 cm af.
Leg de asperges in ruim water en voeg zout, een beetje suiker en een klontje boter toe.
Als het water kookt draai dan het vuur laag en houd de asperges ongeveer 7 minuten
tegen de kook aan (dit is afhankelijk van de dikte van de asperges).
Haal de pan van het vuur en laat de asperges nagaren in de pan.
Giet de asperges af en laat ze goed uitlekken.
Kook ondertussen de pasta volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
Vet een ovenschaal in en snijd de verse zalm in stukjes.
Leg de zalmstukjes en de pasta in de ovenschaal en strooi hier peper, dille en een
beetje zout over.
Leg hier de uitgelekte asperges op.
Verwijder de graadjes en velletjes van de zalm uit blik en meng dit met de MonChou.
Strijk het mengsel voorzichtig over de asperges en strooi er geraspte kaas over.
Bak de schotel 25 á 30 minuten in de voorverwarmde oven op 200 graden.
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makelijk eten
ns van eerendonk

