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Van de voorzitter 

Vanaf mijn vader en moeder het zich konden veroorloven, huurden ze om de 
twee weken bij de werkgever van mijn vader, de PNEM, een Volkswagen Kever. 
In toerbeurten (we waren met vijf kinderen) bezochten we vanaf 1968 onze 
familie in de Zaanstreek. Voor ons als kinderen was het een wereldreis: de 
route liep door ’s-Hertogenbosch, door Utrecht en door Amsterdam. Mijn 
ouders hadden de A2 in drie stukken verdeeld: de eerste lange weg van 
’s-Hertogenbosch tot de rotonde bij Deil, de tweede lange weg tot de twee 
parallelle viaducten bij Utrecht en de derde lange weg tot het Dominee Martin 
Luther Kingpark in Amsterdam. Zo kreeg je gevoel voor hoe lang de reis nog 
duurde. De route in Amsterdam liep door de IJtunnel. Mijn vader legde mij uit 
dat deze tunnel onder het water doorliep, het IJ, dat de Noordzee met het 
IJsselmeer verbond. Ik geloofde hem niet. Zoiets was onvoorstelbaar. Hoe krijg 
je zoiets gebouwd? Ik was acht… Toen eenmaal de A10, de ringweg rondom 
Amsterdam, klaar was, namen we voortaan de Coentunnel. Op een dag zijn mijn 
vader en ik naar een plek gereden, waar je de ingang, de uitgang én de 
Coenhaven kunt zien. Ik was stomverbaasd, en overtuigd.

Deze week kreeg ik via Facebook een berichtje van Abelardo, onze ex-student 
die nu als psycholoog bij het Magone Centre werkt. Hij begeleidt jongeren die in 
aanraking zijn gekomen met justitie. De tekst van zijn bericht luidde: 
‘Is this true, Hans?’ Hij had foto’s van de Coentunnel meegestuurd. Hij ging uit 
van gefotoshopte foto’s, want zo’n lange tunnel, ónder water, dat kan 
gewoonweg niet. Yes, this is true, Abelardo. Al decennia. Voor ons de gewoonste 
zaak van de wereld. Maar dat is het niet voor iedereen. Je wereldbeeld, 
je mensbeeld, je toekomstbeeld, alle beelden worden in eerste 
instantie bepaald door waar je 
wieg gestaan heeft. 

Verwondering is de basis van 
het openbreken van je eigen 
referentiekaders.

Hans
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Activiteiten

Steun Kleofas - verkoop mondkapjes
Stichting Kleofas heeft zich al meer dan een jaar niet op bijeenkomsten of 
markten kunnen presenteren. De hierdoor gederfde inkomsten vormen een 
essentieel onderdeel op onze balans. Maar de verkoop van mondkapjes kent 
een geweldige en zeer welkome opbrengst: € 836. Dit is een prachtig bedrag, 
waar we heel blij mee zijn. 

We danken allen die zich hiervoor 
hebben ingezet!

Verkoop kerstkaarten en kerstballen
De verkoop van kerstkaarten en kerstballen 
heeft vorig jaar € 111 opgebracht, ook een 
mooi bedrag. Dank aan degenen die bij ons 
gekocht hebben.

---------

Voor komende tijd staan, mede door corona, geen activiteiten op het 
programma. Wij hopen dat we in het najaar weer bij Woonzorgcentrum 
De Eikelaar en de kerstbijeenkomsten van Amarant aanwezig kunnen zijn.

Ans van Beerendonk

Voorbeeld mondkapjes

500 jaar

Vijfhonderd jaar geleden, op 16 maart 1521 bereikte de Portugees Fernão de 
Magalhães (in Nederland beter bekend als Ferdinand Magellaan) met vier 
schepen onder Spaanse vlag het eiland Samar in de Filipijnen. De volgende dag 
landde hij op het nabijgelegen, toen onbewoonde eiland Homonhon.
Dit is het eerste bekende contact tussen mensen uit Europa en de Oost 
Aziatische archipel die nu de Filipijnen is. Een aantal van de gebeurtenissen toen, 
wordt deze maanden in de Filipijnen herdacht.

Ferdinand Magellaan

Wat vooraf ging
Op basis van een intensieve studie van de toen 
bekende kaarten van de wereld had Magellaan 
de jonge Spaanse koning Carlos I (bij ons beter 
bekend als de latere keizer Karel V) overgehaald 
een expeditie te steunen (en te financieren 
natuurlijk). Magellaan was ervan overtuigd dat 
er bij het Amerikaanse continent een doorgang 
moest zijn van de Atlantische Oceaan naar de 
Stille Oceaan. Zo zou men west-om de rijke 
Molukse specerijen-eilanden kunnen bereiken. 
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Hoewel Magellaan vooral dacht dat dit een snellere of in ieder geval gemakkelijker route zou zijn dan die om Afrika, 
zou deze route voor de Spanjaarden voorlopig ook politieke problemen voorkomen. In het verdrag van Tordesillas uit 
1494 hadden Spanje en Portugal, kort gezegd, afgesproken dat Spanje de wereld west-om mocht verkennen en 
Portugal oost-om. Op 20 september 1519 vertrok Magellaan met 5 schepen en 2 jaar voorraden voor de 270 
bemanningsleden westwaarts naar Zuid Amerika. Na de tocht over de Atlantische Oceaan volgde een maandenlange 
zoektocht en een overwintering langs de Zuid Amerikaanse kusten. Tijdens die overwintering wist Magellaan 
ternauwernood een muiterij van drie van zijn kapiteins neer te slaan en verloor hij één van zijn schepen in een storm. 
In oktober 1520 vond de expeditie de doorgang tussen het vaste land van Zuid Amerika en Vuurland, die later de 
Straat van Magellaan is genoemd. In november 1520 bereikte de vloot de Stille Oceaan, maar gedurende de 
doorvaart deserteerde één van de schepen terug naar Spanje. Magellaan dacht, op basis van de beperkte kennis van 
de wereld in die tijd, dat hij Azië nu in een dag of drie zou kunnen bereiken. Zijn reis over de Stille Oceaan werd bijna 
vier maanden, een reis die zijn water- en voedselvoorraden volledig uitputte. Negenentwintig van zijn bemannings-
leden kwamen om, vooral door scheurbuik. Op 6 maart 1521 bereikte de vloot het eiland Guam in het westen van 
de Stille Oceaan, waar ze vers water en proviand in konden nemen en op 16 maart 1521 kwamen de Filipijnen dus 
in zicht.

In de Filipijnen
De expeditie bleef ongeveer anderhalve maand in de Filipijnen. Een meegekomen Maleise slaaf, Enrique uit Malakka, 
kon de lokale bevolking verstaan, zodat Magellaan wist dat hij in de buurt van zijn doel, de Molukken, was gekomen. 
Magellaan probeerde zoveel mogelijk inheemsen tot het Christendom te bekeren en vriendschap te sluiten met 
lokale leiders. Op 31 maart dit jaar vieren de Filipino’s dat Magellaan op 31 maart 1521 de eerste katholieke mis in de 
Filipijnen liet houden op het eiland Limasawa. Op Cebu plantte hij een houten kruis, dat men nog steeds kan 
bezoeken in een kleine kapel in Cebu City. Volgens een bordje onder het kruis heeft men het originele kruis van 
Magellaan in een groter nieuw houten kruis opgeborgen, om het te beschermen tegen souvenirjagers. Boze tongen 
beweren echter dat de inwoners van Cebu het kruis na vertrek van de Spanjaarden verbrand hebben. Dat vertrek 
heeft Magellaan niet meer meegemaakt. In een actie voor zijn bondgenoot Rajah Hamabon tegen Datu Lapulapu van 
het naburige eiland Mactan werden de Spanjaarden verslagen en sneuvelde Magellaan op 27 april 1521. De Rajah 
van Cebu had nu ook genoeg van de Spanjaarden en bij een feestelijk diner op 1 mei werden 30 Spanjaarden 
vermoord onder wie de nieuwe gezagvoerders. De rest van de Spanjaarden vertrok nu uit de Filipijnen. Ze 
verbrandden eerst één van hun schepen, omdat ze niet genoeg bemanning voor drie schepen meer hadden.

Wat erna gebeurde
De overgebleven schepen van de expeditie 
bereikten inderdaad de Molukken, maar 
slechts één schip kon met lading terugkeren 
over de Indische Oceaan. 

Op 6 september 1522 kwam de Victoria in 
Spanje aan, waarmee de eerste reis om de 
wereld was voltooid. Slechts 18 bemannings-
leden hadden de gehele tocht overleefd. 
Spanje stuurde later meer expedities uit om 
west-om de Indias, zoals zij de eilanden 
noemden, te verkennen. Meestal vanuit 
Nieuw Spanje, het huidige Mexico. 

In 1543 bereikte Ruy López de Villalobos de eilanden. Hij doopte ze Las Islas Filipinas, naar de toenmalige 
kroonprins van Spanje, de latere koning Filips II. De kolonisatie door de Spanjaarden begint echter pas echt in 
1565 door Miguel López de Legazpi. De Filipijnen zouden daarna ruim 300 jaar een Spaanse kolonie blijven.

Met dank aan Wikipedia,
Frits Zwart

Foto links: Megellaans kruis
Boven: Kapel met Magellaans kruis
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Bericht van onze ex-Kleofasstudente Diana
Diana ging met steun van Kleofas naar de middelbare school en volgde daarna een opleiding aan de hotelschool in 
Manilla. Zij woonde een tijdje bij de zusters in TMMR, het tehuis van de Augustijnse zusters. Kinderen worden daar 
tijdelijk opgevangen als de situatie thuis dat noodzakelijk maakt. Frits en ik hebben haar daar een paar keer gezien. 
In 2019 waren wij in de Filipijnen en zagen wij Diana in het Moederhuis, waar de zusters wonen. Zij werkte daar 
inmiddels  in de keuken. Met het geld dat zij daar verdient, helpt zij haar gehandicapte moeder en de andere 
kinderen in het gezin. Diana is ons ook nu nog niet vergeten, want zij schrijft u deze brief. 

Sandra van Gulik

De vertaling van deze brief kunt u hieronder lezen:

18 maart 2021

Beste familie Kleofas,

Groeten uit de Filipijnen!

Ik ben Diana R. Lakbayo, een van uw ex-studenten hier in de Filipijnen. Ik wil met u delen wat er nadat ik afstudeerde 
in mijn leven is gebeurd. De nonnen huurden mij in om hier in het Moederhuis (La Consolacion Convent) te werken 
als keukenpersoneel. Ik ben een vaste werknemer geworden en goed betaald volgens de arbeidswetgeving in de 
Filipijnen. Omdat ik de oudste in het gezin ben, heb ik de verantwoordelijkheid om te helpen, vooral met voedsel en 
elektriciteit.

In mijn huidige baan pas ik alles toe wat ik in mijn opleiding heb geleerd, zoals koken, bakken, het eten netjes 
opdienen en het goed verwelkomen van gasten. Soms sta ik ook als parttime-begeleider bij de informatie-/
receptiebalie van het klooster om mijn communicatieve vaardigheden te verbeteren. Ik ben blij omdat ik zelfs in 
deze tijd van pandemie nog steeds een baan heb. Maar ik ben van plan om in het buitenland te werken om betere 
kansen te hebben, niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn familie. Ik wil u allemaal bedanken, Stichting Kleofas, 
Holland en de Nonnen voor het mogelijk maken van mijn studie. U werd het instrument dat God mij gaf om mijn 
droom te bereiken. Ik ben erg dankbaar voor uw hulp. Ik hoop dat u meer mensen zoals ik kunt helpen die ook 
dromen van een goed leven en zelf ook klaar staan voor anderen en de samenleving.

Met veel dankzegging, accepteer alstublieft mijn oprechte waardering en gebeden.

Hoogachtend de uwe,

Diana Lakbayo

Diana Lakbayo 
15 jaar oud

2019 groepsfoto 
studenten in Manilla
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Preitaart met gedroogde tomaat en kaas
Vegetarisch recept voor 4 personen

Ingrediënten: 750 gram gesneden prei, 8 gedroogde tomaten op olie, 6 plakjes bladerdeeg (ontdooid), 
150 gram geraspte belegen kaas, 4 eieren, ¼ liter slagroom, zout en (versgemalen) peper

- Kook de prei 3 minuten in ruim kokend water;  laat de prei goed uitlekken in een vergiet.
- Laat de tomaten uitlekken en snijd deze in stukjes.
- Verwarm de oven voor op 200 graden en vet een taartvorm van 24 cm in.
- Leg de plakjes bladerdeeg op elkaar en rol ze op een met bloem bestoven werkblad uit tot een

ronde lap van ca. 27 cm. Bekleed de vorm met het bladerdeeg, prik met een vork enkele gaatjes in
de deegbodem en strooi  1/3 van de kaas over de bodem.

- Klop de eieren los met de room en voeg naar smaak peper en zout toe. De slagroom kan, voor een
mindervette variant, vervangen worden door kookroom.

- Verdeel de prei en de stukjes tomaat over het deeg. Schenk het eimengsel over de vulling en bestrijk
ook de deegrand met het eimengsel. Bestrooi met de rest van de kaas.

- Bak de taart op een rooster in het midden van de oven in circa 45 minuten bruin en gaar.
- Snijd de taart in punten. Lekker met een tomatensalade! 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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In deze moeilijke tijd 
vanwege het coronavirus een 

bemoedigende tekst:
"De mooiste dingen 

in het leven laten zich 
niet vastpakken. 

Je kunt ze enkel voelen 
in je hart." 

Diana nu, als kok
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