
  1
      2 

 3  
 4 
 4 

 INHOUD 

Van de voorzitter   
Activiteiten        
Honey afgestudeerd
Recept 
Colofon 

Wilt u reageren, dat kan via: 
Hans Pronk, mobiel: 
06-20730847

Teksten:  
Ans van Beerendonk 
Hans Pronk 
Frits Zwart

Eindredactie en vormgeving: 
Minke de Boer 

Print en verzending:   
Ans van Beerendonk   
Frans van Woesik 

     © Stichting Kleofas 

 Nieuwsbrief september 2018| Stichting Kleofas

Van de voorzitter 

Van de voorzitter… 

De bijgaande foto is vanuit vogelperspectief genomen. Eigenlijk kijken we neer 
op de kleine jongen. Misschien ook wel omdat hij vies is; hij zal wel op een 
vuilnisbelt werken, of iets dergelijks. Hij werkt actief mee aan recycling. Dat 
klinkt al anders. Dat doen wij zelf ook en voelt best goed. We dragen iets bij aan 
het beschermen van het milieu, de omgeving waarin we leven. 

De honden kijken op tegen hun baasje. Zij oordelen niet; zij hebben hem wellicht 
nodig. De honden zien een mens, een jonge mens. Zij zien niet zijn afkomst, noch 
het vuil op zijn lichaam, noch zijn toekomstperspectief. Waarschijnlijk 
gehoorzamen zij hem, hun baasje.

Perspectief. Neerkijken op of opkijken naar.

Hans
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Afgelopen en komende activiteiten

Loon op Zand Wereldwijd
Op maandag 21 mei, 2e pinksterdag,  was weer de markt Loon op Zand 
Wereldwijd. Het weer was prima evenals de sfeer. Het was een komen en 
gaan van artiesten en bezoekers, een bonte mengeling van mensen in 
klederdracht tussen de geur van lekkere hapjes. Onze kraam werd goed 
bezocht en de loterij liep goed. Onze dagopbrengst was 240 euro en heel 
mooi resultaat. Dank aan de mensen die onze kraam bezocht hebben.

Activiteit voor komende periode
Unentse Mert
De Unentse Mert gaat dit jaar niet door, echt een domper want onze jaarlijkse 
loterij bracht altijd een mooi bedrag op. Wij hopen dat we volgend jaar ook 
uitgenodigd worden bij de nieuwe opzet van deze activiteit.

Wereldmissie weekend
Van 27 – 28 oktober wordt het Wereldmissie weekend gehouden. 
Op zaterdag zijn we in Woonzorgcentrum De Eikelaar van 11.00 tot 17.00 uur. 
Op zondag staan we na de kerkdienst in Berkel van 10.30 tot 12.00 uur. 
Kleofas verkoopt kaarten, kerstkaarten en allerlei leuke artikelen.

Wij hopen u op een van deze dagen te ontmoeten.

Ans van Beerendonk



Pagina 3 

Honey afgestudeerd!

Afgelopen maart studeerde onze studente Honey Peregrino af. Ze heeft 
Business Administration gestudeerd aan de University of Cebu in de 
grote stad Cebu City. Haar familie woont op Malapascua, een idyllisch 
eilandje bij de noordpunt van het grote eiland Cebu (tweede foto van 
links Honey en May samen met hun ouders). Vanuit Malapascua ben je 
met openbaar vervoer zo’n 5 uur onderweg naar Cebu City. Eerder 
heeft Stichting Kleofas ook het oudere zusje van Honey, May Peregrino, 
ondersteund; ook een studie Business Administration. May heeft sinds 
haar afstuderen, 4 jaar geleden, administratief werk en ondersteunt van 
haar salaris haar ouders en stuurt er haar broer van naar school. Honey 
kon zo gedurende haar studie bij May in de stad wonen.

In 2013 trok het centrum van de zware orkaan Haynan over Malapascua 
en verwoestte ook het huis van de familie van May en Honey. Met uw 
hulp heeft Stichting Kleofas toen de familie Peregrino financieel kunnen 
helpen bij de wederopbouw van hun huis (foto linksboven). 
Eind april stuurde Honey ons via Facebook de volgende brief om alle 
donateurs van Kleofas te bedanken. Ik heb er een zo goed mogelijke 
vertaling van in het Nederlands gemaakt.

Frits Zwart

I would like to extended my heart felt gratitude to those people behind 
this success we had right now. To our dear sponsors thank you for 
sharing your blessing to us. 
To our beloved Kleofas Foundation thank thank thank so much for being a God's instrument most 
especially to sir frits and ma'am Sandra who are there to supervise us at all times. This is merely a dream, 
a dream that we never dreamt to come true for my parents can't afford to until you came us to our life and 
brought this changes we had right now. 

Thank you, I never get tired saying this two words to you, thank you , thank you because you've let my 
parents be proud to us especially to my papa. Though he is just a construction worker but still he is proud to 
say to his co workers "I have two professional now". Thank you for this life changing, where ever we go, 
whatever we do and whoever we become we never forget where we came from. 

We never forgot you all, you will be our inspiration to help not just to my family but for other people who 
need it most. May Godbless you with so much love, grace and good health. Thank you for accompanying 
us up to the end. 

We love you all and we are proud say "WE ARE THE PRODUCT OF KLEOFAS FOUNDATION" . 
Thank you

Tijdens de diploma uitreiking samen 
met haar moeder.



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 - 
Frisse Limoenmousse

Nagerecht voor 4 personen
Ingrediënten: 
100 ml kwark, 1 zakje vanillesuiker, 1 eetlepel geraspte limoenschil, 1,5 blaadje gelatine, 
75 ml limoensap en 150 ml slagroom

- Roer in een kom de vanillesuiker en de limoenrasp door de kwark.
- Week de gelatine in koud water.
- Breng in een steelpannetje de limoensap aan de kook.
- Neem de pan van het vuur en roer de uitgeknepen gelatine erdoor.
- Laat dit 5 minuten afkoelen.
- Klop ondertussen de slagroom met 2 eetlepels suiker lobbig.
- Roer de limoensap door de kwark en spatel de slagroom erdoor.
- Verdeel de limoenmousse over 4 glazen en laat alles 3 tot 4 uur opstijven in de

koelkast.
- Stamp wat speculaasjes fijn en verdeel deze over de glazen voor het opdienen.

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 
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vertaling brief Honey:

Ik wil graag de mensen achter ons succes hartelijk bedanken. Wij danken 
onze sponsors, omdat jullie je zegeningen met ons gedeeld hebben; 
Stichting Kleofas dank, dank, dank jullie wel, jullie waren Gods handen en 
voeten en in het bijzonder Sir Frits en Ma’am Sandra voor hun niet 
aflatende zorg.
Dit is een droom die uitkomt, een droom die we niet eens durfden te 
dromen, omdat mijn ouders een studie nooit zouden kunnen betalen tot 
jullie in ons leven kwamen en deze veranderingen teweeg brachten.

Dank je, ik word nooit moe om die twee woorden te zeggen, dank je, dank 
je, omdat onze ouders trots op ons kunnen zijn, vooral mijn vader. Hij is 
maar een ongeschoolde bouwvakker, maar hij is trots om tegen zijn 
collega’s te zeggen: “Ik heb nu twee hoogopgeleide dochters, twee 
professionals.” Dank jullie voor deze verandering in ons leven. Waar we 
ook heen gaan, wat we ook gaan doen, hoe onze carrière er ook uit zal 
zien, we zullen nooit vergeten waar we vandaan komen. 

We zullen jullie nooit vergeten, jullie zullen onze inspiratie zijn om anderen 
te helpen, niet alleen onze familie, maar ook andere mensen die het het 
meest nodig hebben. Moge God jullie zegenen met veel liefde, genade en 
goede gezondheid. Dank jullie dat jullie tot het eind bij ons zijn gebleven. 

We houden van jullie en we zijn er trots op te kunnen zeggen: 
“WIJ ZIJN HET RESULTAAT VAN STICHTING KLEOFAS.” Dank je wel.




