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Van de voorzitter 

Abelardo Banuag. De foto is genomen bij de diploma-uitreiking. ‘Abby’ heeft de 
opleiding tot psychologie aan de Universiteit van Cebu afgerond. Dit kon alleen 
met de ondersteuning van Kleofas.

Abelardo leefde op straat. Hij had geen ouders meer. Na wat beginstrubbelingen 
hield hij het vol om in Don Bosco’s Boys’ Home te blijven. Daar ontdekte hij 
zichzelf: geïnteresseerd in techniek, enthousiast voor voetbal, druk en hard 
werkend en intelligent. Hij was op de middelbare school een gemotiveerde 
leerling. Zijn opleiding aan de universiteit verliep soepel. Abelardo besefte, zo 
liet hij mij eens weten, dat het gebruik maken van zijn talenten de enige manier 
was om al zijn ellende achter zich te laten. Abelardo werkt als psycholoog bij het 
Magone Centre in Liloan, waar ontspoorde jongeren tools worden gegeven iets 
van hun leven te maken.

Nieuw leven is niet alleen de geboorte van een kind. Het is net zo’n groot feest 
als iemand perspectief geboden wordt en daar gretig gebruik van maakt.

Fijne Kerstdagen!

Hans
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Afgelopen en komende activiteiten

Wereldmissieweekend
Het weekend van 27 en 28 oktober was weer het wereldmissieweekend. 
Zowel zaterdag als zondag werd dit weekend gehouden in 
Woonzorgcentrum De Eikelaar in Udenhout. Er zijn veel mensen langs 
geweest om onze spullen te bewonderen en de verkoop liep goed. Er is 
voor € 157 verkocht, een mooi resultaat. Wij danken iedereen die ons 
gesteund heeft.

Statiegeldactie in Udenhout
De opbrengst van statiegeldbonnen in de PLUS Supermarkt in Udenhout 
was in oktober bestemd voor Kleofas. Mensen die dit wensten, konden 
hun statiegeldbonnen inleveren voor Kleofas. Daar is massaal gehoor 
aan gegeven. Aan het eind van de maand kregen wij het mooie bedrag 
van € 267,20 overhandigd, een fantastisch bedrag waarmee we heel blij 
zijn. In oktober 2019 is de actie weer voor Kleofas.

Activiteit voor komende periode
Kerstmarkt bij Amarant
Op zaterdag 22 en zondag 23 december is er een kerstmarkt bij Amarant 
aan de Bredaseweg in Tilburg. Op beide dagen zal Kleofas aanwezig zijn 
ná de vieringen voor de cliënten. 

Diverse activiteiten
Op dit moment lopen er diverse activiteiten: verkoop van kerstkaarten, 
van poncho’s (afbeelding links) en van kerstballen (afbeelding rechts). 
Wat de kerstballen betreft, zijn we Leo en Annie Beerendonk heel 
erkentelijk voor het maken ervan. Zij kwamen met het idee om dit voor 
ons te doen. De verkoop loopt prima.

Beste wensen
Nu het jaar bijna ten einde is, rest mij nog u allen te danken voor de 
steun aan Kleofas in het afgelopen jaar. Natuurlijk hopen wij dat we op 
uw steun in het komend jaar mogen blijven rekenen. Niet alleen wij 
natuurlijk, maar in het bijzonder onze studenten die afhankelijk zijn van 
u als donateur. 

Ik wens u rustige en warme kerstdagen 
en alle goeds voor 2019. 
Wij hopen u op een van 
deze dagen te ontmoeten.

Ans van Beerendonk
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Hergebruik
Ik drentel verveeld wat door de vertrekhal voor binnenlandse vluchten 
op het vliegveld van Manilla; we zijn op weg naar Cebu. Van die 
verloren tijd: je bent te vroeg om al in te stappen, te lusteloos om iets te 
lezen en die winkeltjes, die op elk vliegveld hetzelfde zijn, heb je ook 
wel gezien. Mijn oog valt op de afvalbakken en ik lees: 'Contenitori per 
la raccolta diffenziata di rifiuti'. Dat klinkt behoorlijk internationaal. 
Daaronder een klein logo van een groen-blauw wereldbolletje met de 
woorden “Clean world”. Dat kunnen ze hier tenminste wel lezen. Bij 
nadere inspectie blijken het afgedankte afvalbakken van de Duitse 
spoorwegen te zijn, bedoeld voor het gescheiden ophalen van afval. In 
Duits, Frans, Engels en Italiaans wordt gevraagd om papier, blik, plastic 
en ander afval gescheiden in de daarvoor bestemde compartimenten te 
gooien. Ik denk: 'Men is hier kennelijk meer begaan met het milieu dan 
ik dacht'. Voor de verdere verwerking blijken de Filipino’s een efficiënte 
oplossing uitgewerkt te hebben. Op een gegeven moment komt er een 
man in een stofjas met een grote kar langssloffen. De afvalbak gaat 
open en blijkt van binnen niet uit gescheiden compartimenten te 
bestaan en de inhoud wordt dan ook in één keer in de grote kar 
gekieperd. Ik vraag mij nog even af of dat stiekem op de Duitse stations 
ook al zo ging, maar realiseer me dan dat men hier anders tegen afval 
aankijkt. Dit gaat regelrecht naar de enorme vuilnisbelten van Manilla. 
De beruchtste heet Payatas in Quezon City. Op Payatas leven naar 
sommige schattingen wel 80.000 mensen die de afvalberg afschuimen 
naar herbruikbare materialen. Dat is nog eens afvalscheiden. Payatas is 
vooral berucht geworden toen begin deze eeuw na langdurige regenval 
de afvalberg begon te schuiven en, volgens officiële cijfers, ruim 200 
mensen onder het puin zijn verdwenen. Hulporganisaties schatten het 
aantal slachtoffers echter op meer dan duizend. Volgens de overheid 
woont er officieel echter niemand op deze vuilnisbelten, omdat het 
gebied geen woonfunctie heeft, zoals dat bij ons heet. Er zijn daarom 
ook geen voorzieningen voor deze mensen, zoals scholen, medische 
hulp, elektra, sanitair en dergelijke. 

Onze partner Virlanie helpt enkele van de gemeenschappen op Payatas met onderwijs, gezondheidszorg 
en gevarieerd voedsel, maar ook met bijvoorbeeld slippers. De kinderen gaan vaak niet naar school, 
omdat ze mee moeten helpen met het zoeken naar bruikbare materialen en spullen in de enorme 
afvalberg. Veel mensen doen dat blootsvoets, omdat ze geen geld voor simpele slippers hebben. Die 
slijten tussen al die scherpe materialen dan ook sneller dan elders. Sandra en ik zijn in 2001 een keer met 
Virlanie meegegaan naar Payatas. 'We hadden geluk' kregen we te horen, want het regende niet, 
waardoor de stank dragelijk was. Nou we zijn er maar één keer geweest en we hebben het uitgehouden, 
maar we zijn erg blij dat het droog was.

Het is ontzettend deprimerend je te realiseren dat zo veel mensen hun hele leven onder dergelijke 
omstandigheden moeten leven. Maar de sfeer van het bezoek was ronduit vrolijk. Filipino’s, en misschien 
wel iedereen, vinden het fijn als je hùn huis wilt bezoeken en waardering hebt voor wat zij van hun leven 
gemaakt hebben. De aanwezige vrouwen van “het dorp” gingen, zoals vrouwen dat doen, met veel gelach 
en gekwetter aan de slag met de verse etenswaren die Virlanie meegenomen had. De kinderen volgden 
met veel enthousiasme Engelse les bij een paar Franse vrijwilligers van Virlanie. De mannen waren aan 
het werk op de vuilnisbelt. Sandra en ik bedachten dat het voor latere sociografen nog wel eens wat 
hoofdbrekens zou kunnen kosten om te verklaren, waarom mensen die op Payatas zijn opgegroeid, 
Engels met een Frans accent spreken. 

Mica Devero

Engelse les op Payatas

Woningen Payatas
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RECEPT VAN HET KWARTAAL - 
Romige “cappuccino” van paddenstoelen

Voor 4 personen (voorgerecht)
Ingrediënten: 
2 eetlepels, sjalotjes fijngesnipperd, 1 bakje paddenstoelenmix (275 gram) fijngesneden
1 aardappel, geschild en in kleine blokjes, 1 tablet kruidenbouillon, 2 eetlepels ketjap 
manis, 1 bekertje slagroom (125 ml), 1 bosje selderij fijngesneden

- Verhit de boter in een hapjes- of soeppan en fruit hierin de sjalotjes
5 minuten, met de paddenstoelen. Doe de aardappelblokjes erbij en giet 6 dl
water in de pan. Breng de soep aan de kook, los de bouillon hierin op. Voeg de
ketjap toe en laat de soep 10 minuten zachtjes koken. Pureer de soep met een
staafmixer en breng op smaak met peper en zout. Klop de slagroom lobbig.
Serveer de paddenstoelensoep in glazen bekers en schep er een flinke dot
slagroom op. Garneer de soep met fijn gesneden selderij. Bij de soep kun je ook
sneetjes ciabattabrood serveren, opgesmeerd met kruidenkaas. Smakelijk eten!

Ans van Beerendonk 
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Eén van de studenten die wij nu via Virlanie steunen, Mica Devero, woont 
met haar familie op Payatas. Zij studeert met goede resultaten voor 
accountant. Wij hopen heel erg dat, wanneer zij volgend jaar afstudeert 
en daarna een baan weet te krijgen, ze haar familie kan helpen naar een 
menswaardiger plek te verhuizen. Het is trouwens niet zo dat de overheid 
niets probeert te doen voor deze mensen. Er zijn alleen wel heel veel 
problemen die de stad het hoofd wil bieden en ze zijn allemaal complex, 
zo ook deze groep mensen. 

Ik heb een keer in de krant gelezen over een project waarin de gemeente 
enkele honderden keurige appartementen voor deze mensen had laten 
bouwen, waar ze voor een relatief lage huur in mochten trekken. Na een 
paar maanden stonden de appartementen echter weer leeg. De gezinnen 
verdienden hun geld namelijk met het verkopen van herbruikbaar afval. 
De appartementen, in een gebied met wel een woonfunctie, stonden veel 
te ver van de vuilnisbelt om er te voet naar toe te gaan en de mensen 
hadden ook geen ander werk. Ze konden daardoor al snel de huur niet 
meer betalen en geen eten meer kopen, dus waren ze teruggegaan naar 
de vuilnishoop. Zelfs wanneer je met gescheiden afvalbakken een kleine 
bijdrage aan het milieu wilt leveren, moet je je dus afvragen of je daarmee 
niet iemands inkomen en bestaanszekerheid afpakt. Maar die Duitse 
afvalbakken worden in Manilla toch maar mooi hergebruikt.

Frits Zwart




