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Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van het “Stichting Pater Konings Fonds”. Wij 
streven er naar om  u enkele keren per jaar te informeren over de bijzonderheden rondom 
de projecten die wij ondersteunen en over de algemene ontwikkelingen in Venezuela.  
 
Wij hopen dat u deze inspanning onzerzijds waardeert. Eventuele opmerkingen en/of 
vragen horen wij graag, via ons secretariaat (benhouben@gmx.net). 
 
Huidige situatie in Venezuela 
 
De afgelopen weken is Venezuela regelmatig in het nieuws geweest. Het Venezolaanse 
hooggerechtshof had namelijk besloten alle taken over te nemen van het parlement, omdat 
de volksvertegenwoordiging volgens de rechters van het hof slecht samenwerkt en regels 
aan zijn laars lapt. Het parlement wordt gedomineerd door tegenstanders van president 
Maduro. Het hooggerechtshof lijkt juist op de hand van de president te zijn. Het besluit 
leidde tot enorme commotie. De oppositie sprak over een "staatsgreep" en in hoofdstad 
Caracas raakten studenten slaags met de politie. Inmiddels is het Venezolaanse 
hooggerechtshof teruggekomen op dit omstreden besluit. 
 
Daarnaast zien wij helaas ook steeds vaker nieuwsberichten over Venezuela waarin wordt 
gesproken over criminaliteit, armoede en schaarste betreffende voedingswaren en 
medicijnen.   
 
Berichten uit Mérida 
 
Onderstaande foto’s zijn gemaakt tijdens een tentoonstelling van handvaardigheden die 
plaatsvond eind 2016. De werkstukken zijn gemaakt tijdens de bijlessen op zaterdagen.  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Eind 2016 heeft eveneens een dans uitvoering plaatsgevonden, ter ere van de Heilige 
Benedictus, een zwarte slaaf uit Sicilië. Op de eerste foto is Yenny Páez te zien, dochter 
van Cheo (koster van het kerkje dat mede door Pater Tinus Konings is ontworpen en is 
gebouwd met ondersteuning vanuit Ospel) en vroeger adoptiekind. Zij heeft 
conservatorium gestudeerd en is nu lerares muziek.	  
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Onderstaand enkele foto’s van de zaterdaglessen. U ziet de lerares Guadalupe Páez, 
nichtje van Cheo en eveneens vroeger adoptiekind. Nu studeert zij aan de universiteit 
boekhouding en geeft zij rekenles en Spaans aan de jongere kinderen.	  	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
In de volgende nieuwsbrief zullen wij het team leraren/begeleiders nader aan u 
voorstellen. Overigens zijn er ook enkele afgestudeerde adoptiekinderen die af en toe op 
vrijwillige basis een zaterdag komen helpen, vooral bij de kleinste kinderen. Het is mooi 
om te zien dat zij die zelf ondersteuning hebben ontvangen van het adoptiefonds zich 
dankbaar en betrokken voelen en daarna zelf ook ondersteuning bieden.  
 
Naast de bijlessen voor de kinderen zijn er in dit schooljaar reeds twee vergaderingen 
georganiseerd met de ouders/wettelijke vertegenwoordigers van de kinderen. Tijdens deze 
vergaderingen is het belang benadrukt dat de kinderen wekelijks de bijlessen bezoeken en 
is daarnaast besproken welke zaken vanuit het fonds worden aangeschaft (bijv. 
schoolspullen). Daarnaast is de mogelijkheid aangegeven om de adoptiekinderen een 
briefje te laten schrijven naar de families die hen vanuit Nederland ondersteunen. Hier 
wordt geregeld gebruik van gemaakt. Deze briefjes worden vertaald en doorgemaild naar 
Nederland. In het najaar komt onze contactpersoon Jan Leenders weer naar Nederland en 
zal hij deze briefjes voor de adoptieouders meebrengen.	  
 
 
Berichten uit Caracas 
 
Het Salvatoriaanse project voor straatkinderen en verwaarloosde jongeren “El Encuentro”  
in Caracas, de hoofdstad van Venezuela, vierde in januari 2017 het prachtige resultaat 
van Abrahán, die zijn diploma als Licentiaat in de rechten (advocaat) behaald heeft. Hij is 
op die manier een buitengewoon voorbeeld voor de andere kinderen en een goede reden 
om trots te zijn voor allen die hem gedurende vele jaren begeleid hebben. Abrahán was 
een van de 1e kinderen die door het project is opgevangen en is gedurende zijn jeugd en 
tienerjaren in de huizen van het project opgevangen en begeleid. De laatste jaren was hij 
naast zijn studie ook actief betrokken bij de begeleiding van de jongere kinderen van het 
straatkinderenproject.  
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Berichten uit overige gebieden in Venezuela 
 
Pater Michel Grobben, die voorheen in Caracas contactpersoon was voor het Stichting 
Pater Konings Fonds en in die hoedanigheid ook enkele malen bij de informatieavonden in 
Ospel aanwezig is geweest, is momenteel gevestigd in San Felix, in een andere regio van 
Venezuela. Mede ondersteund vanuit het Stichting Pater Konings Fonds ondersteunen de 
Salvatorianen in San Felix de meest behoeftige personen in hun parochie met de hoogst 
noodzakelijke voedingswaren (rijst/bonen). Op de foto ziet u Michel Grobben met een van 
de gezinnen die deze hulp ontvangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overige berichten 
 
- Tom Waes is een Belgische programmamaker die indrukwekkende documentaires 

maakt over zijn reizen. Op 31 maart was op NPO 3 een aflevering van “Reizen Waes” 
te zien over zijn reis naar Venezuela. In deze aflevering komt de huidige, zorgelijke 
situatie aan bod maar wordt ook het prachtige natuurschoon getoond die het land 
biedt. U kunt deze uitzending terug kijken door op onderstaande button te drukken. Let 
op: terugkijken van deze uitzending is slechts mogelijk tot 10 april a.s.  
 
 
 

   
- In het najaar wordt er weer een informatie avond gepland in Ospel, die in het teken 

staat van het Stichting Pater Konings Fonds. Deze avond staat gepland op: 
maandag 25 september. Noteert u deze datum alvast? Wij zullen u te zijner tijd nader 
informeren over de invulling van deze avond.  

 
- Zoals vermeld in het jaarverslag over 2016 biedt het huidige digitale tijdperk legio 

mogelijkheden om sneller en directer met elkaar te communiceren dan we tot dusver 
gewend waren. Wij streven er dan ook naar eenieder in de toekomst op meer manieren 
te informeren en te betrekken bij de projecten die het Stichting Pater Konings Fonds 
ondersteunt. De komende periode gaan wij aan de slag met de ontwikkeling van 
nieuwe communicatiemiddelen. Omdat wij niet alle benodigde kennis direct in huis 
hebben en wij openstaan voor tips, doen wij de volgende oproep: 

 
Heeft u kennis over het bouwen van websites (bijv. met behulp van “Joomla”) en 
bent u bereid deze kennis te delen en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling 
van onze website? Dan horen wij graag van u! 

 
Heeft u een grafische achtergrond en vindt u het leuk om ons te helpen bij het 
opfrissen van ons logo en het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl welke wij 
kunnen gebruiken bij onze communicatiemiddelen? Ook dan horen wij graag van u! 

https://www.npo.nl/reizen-waes/31-03-2017/VPWON_1267285

