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Van de voorzitter 

De man kwam naast me zitten en bestelde een biertje. Hij was een keurig 
heerschap, gekamd, stropdas op een witte bloes, pantalon met vouw. 

Hij keek treurig naar de kerstversiering, die wat slordig tussen de vergeelde 
schemerlampjes aan de donkerbruine muur was aangebracht. ‘Wel kleurig’, zei 
hij triest, knikkende in de richting van de kerstlampjes, waarna hij mij aankeek.

‘Laurens’, zei hij en stak een hand naar me uit. Jonge naam voor een oudere 
heer, dacht ik. Ik gaf een hand en bestelde twee biertjes. ‘Er blijven geen tradities 
meer over’, jammerklaagde hij in het niets kijkend. ‘Niet dat we ons christengoed 
verkwanselen, dat is de loop van de tijd. Eigenlijk raakt me dat, nu ik ouder word, 
minder en minder. Maar ik mis mijn Evelien’. ‘Uw vrouw?’ ‘Mijn dochter. 
Afgelopen voorjaar. Kanker.’ 

Ik keek naar de droge groeven in zijn bleke gezicht. ‘Mijn vrouw drie jaar 
geleden’. ‘U kent het klappen van de zweep’, clicheerde ik. ‘U bent alleen met de 
kerst?’ De man keek me plotsklaps vrolijk aan. ‘Nee’, zei hij, ‘ik speel kerstliedjes 
voor demente bejaarden. Ik speel piano. Toen ik Evelien wegbracht, bloeide het 
fleurige, roze bloesem in de magnolia. Het zien ervan bezorgde me op weg naar 
haar graf een intens geluksmoment. Zó wil ik leven, dacht ik. Want u moet 
weten, meneer: je wordt wat je denkt’.

Hans



Pagina 2 

e o en activiteiten

Statiegeldbonnen
In de maand oktober was de opbrengst van de statiegeldbonnen bij Plus 
Ammerlaan in Udenhout voor Stichting Kleofas. Aan deze actie hebben veel 
mensen gehoor gegeven. De opbrengst was € 181,30. Wij danken iedereen die 
ons gesteund heeft. 

De Eikelaar
In het weekend van 26 en 27 oktober was in zorgcentrum De Eikelaar weer de 
jaarlijkse fototentoonstelling. Ook Kleofas was uitgenodigd en stond daar met 
een kraam. Het was gezellig druk en veel mensen hebben onze stand bezocht. De 
opbrengst van deze activiteit was € 247. Een prachtig bedrag waar we heel blij 
mee zijn! Dank namens onze studenten.

Lopende activiteiten
Het is een drukke tijd voor Kleofas. Ook dit jaar verkopen we kerstkaarten, 
poncho’s en andere spulletjes. Leo en Annie Beerendonk hebben dit jaar weer 
mooie kerstballen gemaakt, die zeker de moeite waard zijn. Wij zijn hen daar 
zeer erkentelijk voor. Mocht u interesse hebben, dan houden wij ons aanbevolen.

o ende a tiviteiten 

Kerstdiensten Amarant
In het weekend van 21 en 22 december 2019
staat Kleofas weer bij de kerstdiensten van Amarant. 
Wij verkopen dan kerstspulletjes, 
maar ook leuke andere cadeautjes. 

Kleofas staat beide dagen 
van 11.00 tot 17.30 uur 
in de Plaza van Hooge Veer, 
Bredaseweg 375, Tilburg.

Iedereen mag daar binnenlopen.

Aan het einde van dit jaar wil ik u het allerbeste toewensen en hoop u volgend 
jaar weer bij een van onze activiteiten te ontmoeten. 

 ns an n n
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Louelamay Omega
- Dank u wel! - 

Afgelopen mei kregen wij onderstaande bedankbrief van 
Louelamay, een van onze studenten bij TMMR in de provincie 
Bulacan. TMMR is een kindertehuis van de Augustijnse 
zusters in Manilla waarmee wij samenwerken. Het tehuis is 
bedoeld als tijdelijk verblijf voor kinderen voor wie thuis wonen 
te gevaarlijk is door allerlei oorzaken die uiteindelijk allemaal 
met armoede te maken hebben: drugs, alcohol, (seksueel) 
geweld, te weinig en slecht eten, geen medische zorg, 
mishandeling en verwaarlozing. De zusters vangen deze 
kinderen op in TMMR en proberen ondertussen de 
thuissituatie van het gezin te verbeteren, zodat de kinderen 
weer veilig terug naar huis kunnen. Kleofas helpt met de 
studiekosten van een aantal van deze kinderen.

Louelamay is inmiddels afgestudeerd. En studeert nu met 
steun van Kleofas voor haar beroepsexamen. Dat is een apart 
examen, los van de universiteiten, waarmee je bij de overheid 
kunt gaan werken.

Sandra en ik spraken haar begin augustus. Toen hebben wij 
ook de bijgaande foto’s gemaakt.

Wij hebben de brief van Louelamay voor deze nieuwsbrief vertaald en iets ingekort. Voor beter begrip van 
de brief is het goed om in het achterhoofd te houden dat familie heel erg belangrijk is in de Filipijnen. 
Zonder familie ben je onbeschermd en is het heel moeilijk om economisch en sociaal verder te komen. 
Heb je geen familie dan tel je in veel situaties niet mee. Filipino’s vinden het ook heel erg om in het 
openbaar gezichtsverlies te lijden. Je ziet beide in de brief van Louelamay terug als ze verdrietig, maar ook 
wel een beetje boos is, dat haar ouders zich niet met haar bemoeien en dat dat op haar afstuderen maar al 
te pijnlijk blijkt tegenover haar klasgenoten. Wij hebben overigens vooral dit deel van de brief ingekort, 
waardoor deze wel leesbaarder is geworden, maar ook het gewicht van deze situatie voor Louelamay iets 
minder naar voren komt.

Frits en Sandra

-----

Beste oom Frits en tante Sandra,

Ik ben dankbaar dat u mij met een beurs heeft gesteund. Ik wil u graag vertellen dat ik ga afstuderen als 
lerares basisschool met als specialisatie kleuters. Komende juli studeer ik af, maar laat ik, voor ik heel erg 
dank u wel zeg, het stukje van mijn levensverhaal met u delen, dat ik nooit zal vergeten.

Hallo, Ik ben Louelamay Omega. Ik kom uit een verscheurd gezin. Mijn ouders hebben hun eigen gezin en 
ik groeide op in verschillende tehuizen. Eerst de Missionaries of Charity in Tayuman, Manilla, Toen ik 9 
was ging ik naar het Children’s Home of the Immaculate Heart of Mary in Angeles City in de provincie 
Pampanga. Na 10 jaar in Pampanga werd dat tehuis gesloten en we wisten niet waar we naar toe 
moesten. Ik vroeg mezelf: “Hoe gaat het nu met mij? Ik heb geen huis om te wonen. Mijn vader en moeder 
hebben hun eigen gezinnen.”
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Ik ging terug naar Manilla om hulp te vragen aan de zusters van de Missionaries of Charity in Tayuman. 
Ik zat toen op de middelbare school en de zusters betaalden mijn school, de buskosten en zelfs eten. 
Ze vonden een klein huisje voor mij, waar ik kon wonen en ze betaalden mijn huur. Ik moest om 4.00 uur 
’s ochtends opstaan, omdat de school om kwart voor zes begon.

Om wat terug te doen voor hun hulp werd ik vrijwillig catechist. (FZ: iemand die zich bezig houdt met 
godsdienstonderwijs of maatschappelijk werk.) Elke zondag en zaterdag gingen de zusters op medische 
missie in de provincie Bulacan. Ik ging mee naar de medische post om de verschillende medicijnen in te 
pakken die de mensen nodig hadden.

Op de dag van mijn diploma-uitreiking was iedereen blij voor mij, maar in mijn hart had ik verdriet dat mijn 
ouders er niet bij zouden zijn, terwijl de ouders van mijn klasgenoten wel allemaal zouden komen. 
Tot mijn grote verrassing was mijn moeder er toch. Het was de eerste keer dat we samen een belangrijk 
moment voor mij vierden. Deze dag was goed met mijn moeder erbij, alleen gingen we na afloop weer 
ieder ons weegs.

Na de middelbare school ging ik bij Jollibee (FZ: een grote Filipijnse hamburgerketen) werken en ging ik bij 
de openbare universiteiten in Manilla op zoek naar een beurs om te studeren. Ik heb mijn moeder verteld 
dat ik geld wilde verdienen om te helpen haar en mijn halfbroers en –zussen te onderhouden. Dat we 
samen konden wonen als ze haar man verliet. Maar mijn moeder zei dat ik mooi kan praten en ik was 
verdrietig dat ze voor haar man koos in plaats van voor mij, maar ik respecteer haar besluit.

Na een maand vroeg een van de zusters of ik wilde studeren? Ik zei natuurlijk meteen JA!

Zo kwam ik bij TMMR. Een plek voor kinderen zoals ik, die in tehuizen zijn opgegroeid. In TMMR hoef je je 
niet te schamen voor wie je bent en wat je kunt. Ze leerden mij om altijd bescheiden te zijn, altijd geduld te 
hebben. Om het verleden te vergeten en de mensen te vergeven die je pijn gedaan hebben. Vroeger zei ik 
tegen mezelf dat ik wel zonder mijn ouders kon, dat ik wel voor mezelf op kon leren komen. Maar TMMR 
leerde me dat we iedereen in deze wereld lief moesten hebben. Zo leerde ik mijn familie en vrienden lief te 
hebben en, belangrijk, mijn vijanden te accepteren.

Dit is nu mijn levensmotto: iedereen die in je leven verschijnt, is de moeite waard en als je ze koestert 
worden ze goud.

En één van die schatten bent u!

Ik had nooit gedroomd op zo’n respectabele universiteit 
te mogen studeren en ik ben trots één van hun studenten te zijn.

Dank u wel, want over twee maanden studeer ik af en 
daarmee wordt één van mijn dromen waar. Ik wil dat mijn ouders 
trots op me zijn en zien dat ik in mijn afstudeertoga het podium oploop. 
En dat zou nooit gebeurd zijn zonder Kleofas. Dank u wel. 
U bent een gift van de hemel.

Hoogachtend,

Louelamay Omega



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.

PASTASALADE MET GEROOKTE FOREL

Hoofdgerecht voor 4 personen
Ingredi nten: 250 gram penne, 50 gram walnoten, 200 gram gerookte forel, 
8 zongedroogde tomaten op olie, 1 rode grapefruit, 15 gram Italiaanse kruiden (vers), 
2 eetlepels groene pesto, 2 eetlepels yoghurt, 75 gram gemengde sla, 50 ram rucola en 
2 takjes verse basilicum. 

- Kook de penne beetgaar volgens de aanwijzingen op de verpakking. 
- Spoel de pasta af met koud water en laat deze in een vergiet uitlekken.
- Hak de walnoten grof en snijd de forel en tomaten in reepjes. 
- Schil de grapefruit dik, zodat er geen wit meer te zien is. 
- Snijd het vruchtvlees tussen de vliezen uit en vang het vocht op. Halveer de parten. 
- Pluk de blaadjes van de Italiaanse kruiden en snijd ze fijn.
- Meng de pesto met de yoghurt en het grapefruitsap en schep de grapefruit, 
  walnoten, forel, tomaat, sla, rucola en de kruiden erdoor.

Verdeel de salade over 4 borden en garneer met basilicum.

Lekker met warme ciabatta broodjes met pesto of kruidenboter.

Een ideaal recept voor 
de feestdagen!
Smakelijk eten.

ns an n n

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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“Denk niet dat liefde, om echt te 
zijn, buitengewoon moet zijn. Wat we 
nodig hebben is liefde waar we niet 
moe van worden.” ~ Moeder Teresa.
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