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Van de voorzitter
Er heerst onvrede.
De gewone mens voelt zich niet gehoord. Hij voelt zich bedreigd. Hij vindt
bestuurders onbetrouwbaar. Dat wat regering en parlement beslissen, voelt als
onrechtvaardig. Wantrouwen heerst jegens de elite. Gevoelens van onvrede en
haat doemen op in de maatschappij. De gewone mens is slachtoffer van beleid,
waardoor armen weliswaar minder arm worden, maar rijken veel rijker.
Daarnaast vindt uitholling van de zorg, van het onderwijs, van sociale
woningbouw en van de arbeidsmarkt plaats. Hooggeplaatsten krijgen exorbitante
bonussen, die alle grenzen overschrijden en derhalve onaanvaardbaar zijn.
Boosheid, jaloezie en onbegrip leiden tot verharding van de maatschappij. Mijns
inziens zijn het deze factoren die ten grondslag liggen aan het geweld tegen
hulpverleners. De boosheid en onvrede uiten zich op deze wijze. Ja, bij het
verkeerde loket, maar toch. Er heerst onvrede in Nederland.

1
2
3
5
5

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

De Filipijnse president Rodrigo Duterte hanteert een keihard beleid jegens
drugsdealers, - koeriers en - gebruikers. Velen zijn zonder proces gedood.
Mensenrechtenorganisaties spreken over 13.500 personen. Zeventig procent van
de bevolking staat achter de president.
Duterte heeft het ouderschapsverlof verruimd, belastingen verhoogd (waardoor
de infrastructuur verbeterd kan worden) en een ziektekostenregeling ingevoerd.
Zijn verkiezingsprogramma was duidelijk: verandering. Het is moeilijk om iemand
op zo’n verkiezingsprogramma af te rekenen. De bevolking is niet kritisch en
houdt ook liever haar mond. Ze wacht op verbeteringen op sociaal en financieel
vlak. Onvrede uit zich latent door middel van klagen, gokken, verslavingen en
drugsgebruik. Een cirkel is rond.
Er heerst onvrede.
Hans
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e o en activiteiten
p ondag ju i werd in isterwij de jaar ar t gehouden. e organisatie
issie ntwi e ing rede
had ons en stichting K
drin water
oor ieningen in ri a uitgenodigd dee te ne en aan hun oterij. atuur ij
he en we daaraan gehoor gege en. et was een dru e ochte en ge e ige
ar t. an eide stichtingen waren ertegenwoordigers aanwe ig o de
er oop an de oten te er orgen. an het einde an de dag hadden we het
ooie edrag an .
opgehaa d en onden we et een te reden ge oe
huiswaarts eren. owe stichting K a s stichting eo as he en dus
op hun re ening ij unnen schrij en. an aan de ensen die ons gesteund
he en aar oo dan aan
die dit oge ij ge aa t hee t.

Komende activiteiten
p en o to er aanstaande wordt het Were d issiewee end gehouden.
tichting eo as staat op aterdag sa en et
in de ha an
woon orgcentru de i e aar in denhout en op ondag ij de otoshow in
het atriu in het e de ge ouw. We staan er weer et erst aarten
erst a en aarten oor e e ge egenheid poncho s en andere eu e
cadeautjes. Wij hopen u aan on e stand te ogen ont oeten.
o dit jaar he en nnie en eo eerendon weer ooie erst a en
ge aa t. e unnen dienen a s erstdecoratie aar oo a s cadeau erpa ing.
et is een eu e decoratie oor erst is aar oo o een cadeautje in te
pa en.
raditiegetrouw er open we oo dit
jaar weer erst aarten in a er ei soorten
en aten. en aartje ont angen et
erst is is a tijd eu en daaro
e e en
we on e aarten speciaa ij u aan.
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et a s orig jaar ogen wij dit jaar weer
eedoen et de statiege dactie ij
super ar t
in denhout.
e statiege d onnen an o to er
ijn oor eo as. Wij ijn daar natuur ij
hee ij ee en hopen dat hee ee
ensen hun statiege d on aan ons schen en.
e eine eetjes he pen.
Weer actie genoeg dit najaar. Wij hopen op uw steun
Ans van Beerendonk
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Onze reis naar de Filipijnen

Afgelopen juli en augustus zijn wij weer naar de
Filipijnen geweest. Frits en ik hebben er de gewoonte
van gemaakt om daar iedere drie jaar in onze
zomervakantie heen te gaan om de Kleofas-studenten
en ex-studenten te zien en om de contactpersonen
te spreken. Omdat ik voor de klas sta, gaan wij
altijd in de grote vakantie. Wij hebben deze keer
heel veel succes van ons werk ervaren.
Jay-ar, Jerlyn en Dina Michelle
Jay-ar is een goed voorbeeld hiervan. Hij werkt
nu als accountant in Manilla.
Een andere ex-studente, Jerlyn (opleiding Education),
heeft nu samen met een vriendin een school opgezet
voor Koreanen die Engels willen leren. De Koreanen
komen dan voor drie weken naar de Filipijnen en
krijgen een cursus Engels inclusief verblijf en
bezoekjes aan de andere eilanden en stranden bij
Cebu. De Koreanen die dat kunnen doen zijn
welgesteld en betalen daar goed voor.
Dina Michelle (opleiding Business Administration),
heeft eerst na haar studie bij een bank gewerkt
maar nu werkt ze al een aantal jaren bij de
Japanse scheepswerf Tsunesi in Toledo, op Cebu.
Dat is een heel goede werkgever. Iedere werknemer
mag na drie jaar dienst op studiereis naar Japan
en daar zien zij hoe Tsunesi daar functioneert.

Bij onze contactpersoon in Toledo op het eiland Cebu,
mevrouw Cabiles (een leerkracht) hebben we de huidige
studenten gezien en Aljun, die nu klaar is als teacher
Engels op de middelbare school. Hij heeft ons een
bedankbrief meegegeven voor u.

Lutche, Roberto en John Moore
Het eerste gezin op Cebu dat Frits en ik persoonlijk
steunden (wij leerden hen kennen in 2001 maar
toen betaalden wij al een aantal jaren een bijdrage
via Plan International), is er flink op vooruitgegaan in levenstandaard. De drie kinderen Lutche, Roberto en
John Moore zijn inmiddels rond de dertig en zij hebben allemaal al een kind en een partner. De jongens
werken in Saoedi-Arabië in een fastfood restaurant en Lutche werkte als care giver in Jordanië en nu sinds
kort als nanny in Hongkong. Zij hebben hun ouders goed geholpen met het opknappen van hun huis en nu
verdienen zij geld voor hun eigen gezin.
AnnMelody
AnnMelody werkt bij een bedrijf dat gevestigd is in Cebu City. Haar opleiding was Psychologie en zij werkt
nu als personeelsmanager.

Nehemiah
Nehemiah werkt al jaren als politieman (opleiding Criminologie). Hij verdient goed en betaalt de school voor
het zoontje van zijn zus Naomi en de medicijnen van zijn moeder. Medicijnen zijn in de Filipijnen erg duur
en het is voor velen niet weggelegd om deze te kunnen kopen.
En dit zijn slechts enkele voorbeelden.
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Stichting Virlanie
De laatste week van onze vakantie zaten wij in Manilla en hebben we tijd gemaakt voor Stichting Virlanie
waar Kleofas mee samenwerkt. Daar zijn we naar een project vlakbij de vuilnisbelt Payatas gegaan en we
hebben de huidige studenten ontmoet (een aantal woont daar) en gezien en gehoord wat Virlanie in die
buurt doet. Lange kleding tegen de muggen aangedaan in verband met de dengue-dreiging. En een
lekkere manok adobo-lunch (kipgerecht) gehad. Virlanie geeft trainingen aan de moeders waarmee zij aan
het werk kunnen (als bakker, kleding maken, e.d.) en stuurt een aantal kinderen naar school, waarbij
Kleofas weer ondersteunt.
Augustijnse zusters
Natuurlijk hebben wij ook deze keer de Augustijnse zusters bezocht. Onze contactpersoon daar is Sister
Niceta. Kleofas steunt sinds 2002 een aantal kinderen met studie, die door de zusters opgevangen worden
in hun tehuis. Daar komen kinderen terecht die tijdelijk niet bij hun ouders kunnen wonen vanwege
verwaarlozing, geweld, alcoholmisbruik of ziekte. Vaak kunnen de kinderen met begeleiding later weer
naar hun eigen omgeving terug. Frits en ik werden ontvangen in the Motherhouse, het klooster, met de
huidige studenten en twee ex-studenten (Jay-ar en Louella). Louella is nu kleuterjuf (net als ik). Ik kon
natuurlijk heel goed met haar praten over ons geweldige vak.
Bedankbrief Ruth
Een van de studentes, Ruth, die wij nu steunen gaf ons een bedankbrief mee voor u (zie hieronder).
Lenalyn
In Manilla hebben wij ook Lenalyn en haar man ontmoet (zij werkt al jaren als accountant in Manilla) en zij
is pas getrouwd met een studiegenoot die nu als lawyer werkt. Lenalyn komt uit het noorden van de
Filipijnen, waar de rijstterrassen zijn.
Nieuwe kansen
Deze keer heb ik heel veel vooruitgang gezien door uw steun. Voor veel families is hun arme bestaan
enorm veranderd. Zodra een kind een studie afrondt en werk vindt, spreidt dit succes zich als een olievlek
uit, want dan steunen zij op hun beurt weer een jongere broer of zus. Een afgeronde studie betekent vaak
een baan en dat betekent weer geld en nieuwe kansen.
Frits Zwart en
Sandra van Gulik
8 september 2019
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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
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.
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Bron: www.zuidoostaziemagazine.com
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ngredi nten an a o e e oen aad es as
ro e ekook e en e e de arna en
nijd de e oen in o jes en eg de e op eine schaa tjes. eg op de e oen een
aadje asi icu en stee et een dunne pri er de garnaa recht op de e oen.
ngredi nten oas a r ko en a
edroo de a r ko en r e en verse ak es
et de o en aan op
graden. es eer de toast et een i je a ri o enja snijd de gedroogde a ri oos open u de e
een stu je rie en eg daarop een ta je tij . et de toast e en in het idden an de o en tot de aas egint te s e ten.

et

S
ngredi nten s ok rood kr denkaas erook e a en verse ak es d e
nijd het sto rood in ooie p a en en es eer de e et de ruiden aas.
eg hierop de geroo te a en garneer et een ta je di e
ngredi nten dade a no en ro e e rookkaas k e ne oe e o aa es en s a naar ke e
nijd niet a te di e sneetjes an het dade wa notenro etje en e eg de e et de roo aas.
eg hierop een ein p u je s a. a eer de to aatjes en stee de e et een ooie pri er op het rood.
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