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Hierbij ontvangt u een nieuwsbrief van het “Stichting Pater Konings Fonds”, waarin wij u 
informeren over de bijzonderheden rondom de projecten die wij ondersteunen en over de 
algemene ontwikkelingen in Venezuela. Eventuele opmerkingen en/of vragen horen wij 
graag, via ons secretariaat (benhouben@gmx.net).  
 
Huidige situatie in Venezuela 
 
De problemen op dit moment in Venezuela op economisch en politiek gebied zijn groot. 
De laatste tijd zijn diverse mensen omgekomen tijdens protesten in het land. De woede 
van de bevolking is begrijpelijk. Arme Venezolanen hebben honger: de schappen van de 
supermarkten zijn leeg. Gewone producten zoals koffie, rijst en wc-papier zijn amper te 
betalen, de inflatie bedroeg vorig jaar 720 procent. In het afgelopen jaar verloor de 
gemiddelde Venezolaan 8 kilo lichaamsgewicht. Onderstaand een korte toelichting hoe het 
zover heeft kunnen komen.  
 
De erfenis van de revolutie - Hugo Chávez was de grondlegger van de Boliviaanse 
Revolutie en sinds 1999 president van Venezuela. Met zijn 'socialisme van de 21ste eeuw' 
wist hij met succes armoede te bestrijden en toegang tot onderwijs en gezondheidszorg te 
verbeteren. Deze bestond onder meer uit sociale programma’s om alfabetisering en 
gezondheidszorg onder de armen te stimuleren. In 1999 leefde 23,4 procent van de 
Venezolanen nog in extreme armoede, in 2011 was dat percentage gedaald naar 8,5. 
Deze programma’s werden bekostigd met de winst uit de olie-export. Het Chavismo, zoals 
zijn politieke stroming in het Spaans heet, had grote steun onder de bevolking. Chávez en 
de zijnen wonnen vijftien jaar lang alle verkiezingen. In deze periode wonnen militaire 
officieren aan invloed: op dit moment hebben zij een derde van de ministeries in handen. 
Zij zijn verantwoordelijk voor de departementen waar corruptie hoogtij viert: de allocatie 
van buitenlandse valuta, havens en voedselverdeling. Het feit dat deze onder militaire 
controle zijn, maakt de situatie nog minder transparant. 
	  
De gekelderde olieprijs - Vlak na de dood van Hugo Chávez in 2013 werd zijn 
partijgenoot en vertrouweling Nicolás Maduro (een voormalig buschauffeur) met een kleine 
meerderheid tot president gekozen. Een jaar daarna begonnen de olieprijzen drastisch te 
dalen, waardoor de bekostiging van sociale programma’s moeilijker werd. Venezuela is 
voor zijn inkomsten vrijwel volledig afhankelijk van oliedollars. De gedaalde prijzen, in 
combinatie met slecht economisch beleid, hebben sindsdien geleid tot grote schaarste, 
honger en armoede. 
	  
Het einde van de democratie - In december 2015 behaalde de oppositie een duidelijke 
overwinning bij de parlementsverkiezingen. De tweederdemeerderheid gaf hen de 
mogelijkheid vergaande hervormingen door te voeren, maar ze kregen de kans niet. 
Maduro begon zich namelijk steeds autoritairder te gedragen. Hij zette met steun van het 
hooggerechtshof het parlement buitenspel. Analisten wijzen begin 2016 aan als het einde 
van de democratie in Venezuela. Lokale verkiezingen, die voor eind vorig jaar op de 
agenda stonden, hebben nog steeds niet plaatsgevonden. 
 
Dictatorschap - Onder druk van de economische crisis kondigde het Hooggerechtshof in 
maart 2017 aan dat ze het parlement zouden overnemen. Dit werd gezien als een uiting 
van dictatorschap en duizenden Venezolanen demonstreerden tegen deze beslissing. 
Snel daarna werd deze overname teruggedraaid. De hevige protesten hielden echter aan 
en de rust is sindsdien niet wedergekeerd: de demonstranten eisen het ontslag van 
Maduro. Bij gewelddadige confrontaties tussen voor- en tegenstanders van Maduro 
kwamen dit jaar al meer dan honderd mensen om het leven.  
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Op 16 juli jl. heeft een symbolisch referendum plaatsgevonden tegen de socialistische 
regering van president Nicolás Maduro. Ruim 7 miljoen mensen hebben zich hierbij 
uitgesproken tegen de huidige regering. Dit referendum was georganiseerd door de 
oppositie. Hoewel de uitslag een duidelijk signaal uitzendt, is de uitslag door de regering 
niet erkend. Kort daarna, op 30 juli, is door de regering van Maduro een verkiezing 
georganiseerd van een grondwetscomité, die wetswijzigingen moet doorvoeren om hem 
een ruimer mandaat te geven. Bij deze verkiezing konden enkel regeringsgezinde 
kandidaten worden gekozen. Volgens Maduro kwamen er 8 miljoen mensen stemmen, 
maar volgens de oppositie die de verkiezingen heeft geboycot, is dat onmogelijk en was 
de opkomst vele malen lager. Maduro en zijn regering hebben zich de winst toegeëigend 
met als gevolg dat er een nieuwe grondwet zal worden geschreven waarin de regering 
meer macht zal worden toegekend. Een volgende stap richting dictatuur volgens de 
oppositie, die bij deze claim steun krijgen vanuit diverse andere landen, waaronder de VS 
die een serie sancties hebben afgekondigd.  
 
Hoe nu verder? - Het is onzeker hoe de situatie in Venezuela zich de komende tijd zal 
ontwikkelen. Wij houden de berichtgeving in de gaten en zullen u hier via onze 
nieuwsbrieven over informeren. Onderstaand een link naar een filmpje waarin wordt 
getoond tot welke situatie het socialisme in de praktijk heeft geleid in Venezuela. Het 
filmpje toont de situatie in de wijken (“barrios”) van Caracas, de hoofdstad van het land. 
Het straatkinderenproject dat ondersteund wordt door het Stichting Pater Konings Fonds 
bevindt zich in een dergelijke wijk. N.B.: het filmpje is Engelstalig.	  	  
 
 
	  
	  
 
 
Berichten uit Mérida 
 
Hierbij stellen we u een aantal teamleden voor die in Mérida o.a. de bijlessen verzorgen 
voor kinderen die door het adoptiefonds worden ondersteund. 

 
Francesca (rechts op de foto) is reeds jarenlang een van 
de drijvende krachten achter het adoptiekinderen project 
in Mérida. Zij zoekt nieuwe kinderen als er anderen zijn 
afgevallen (door afstuderen of verhuizing bijv.), 
onderhoudt contact met zowel de kinderen als hun familie, 
en houdt de administratie bij. Sinds een aantal jaren wordt 
Francesca ondersteund door Yanira (links op de foto). De 
verwachting is dat Yanira haar op termijn zal opvolgen.  
 

 
Van links naar rechts ziet u op deze foto: 

Yanira Gonzalez  
Delis Rangel 
Lucía Guerrero 
Yreima Andrade Nuveiz  
Francesca 
 
 
 

 
 

https://www.liveleak.com/view?i=134_1493910957
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Onlangs is María Alejandra Lobo gestart als lerares voor de bijlessen.  
Zij was vroeger zelf ook een adoptiekind. Haar moeder is de hoofd-
catechiste van de parochie Pedregosa Alta, waar de werkzaamheden 
van het adoptiefonds plaatsvinden. Alejandra staat ingeschreven aan 
de universiteit om verpleegkunde te studeren. Zij gaat daarmee starten 
in september 2017. Zij heeft op vrijwillige basis Engels gestudeerd en 
geeft Engelse les aan de kinderen op zaterdagen.  
 

De laatste weken van het schooljaar zijn helaas niet alle kinderen bij de bijlessen geweest. 
Diverse ouders houden hun kind(eren) vaker thuis door de chaotische situatie in het land, 
wat begrijpelijk is. De bijlessen zijn voor dit schooljaar geëindigd op de laatste zaterdag 
van juni. De hoop is dat de situatie zich snel verbetert waardoor de lessen na de vakantie 
als vanouds weer kunnen worden opgepakt.	  
 
 
Berichten uit overige gebieden in Venezuela 
 
Onze contactpersoon Michel Grobben en zijn twee Venezolaanse medebroeders Gilberto 
Vivas en Oscar Anaya ondersteunen kansarme kinderen in San Félix, een andere regio in 
Venezuela.  
 
Michel Grobben voorziet de meest arme families in zijn parochie van de hoogst nodige 
voedingswaren (rijst en sardienen). Twee tot vier keer per jaar krijgen de arme gezinnen 
(van de regering, om daarmee hun stem te krijgen bij de verkiezingen) een eetpakket dat 
ongeveer 2 Euro kost en bestaat uit: 2 liter olie, 2 kilo suiker, twee kilo maïsmeel, 2 kilo 
rijst of spaghetti, 1 of 2 kilo melkpoeder, twee dozen sardienen, 2 dozen margarine, een 
liter fruitsap en nog enkele andere kleinigheden. De meest arme families hebben echter 
niet eens 2 Euro. Zij ontvangen hulp van Michel en zijn medebroeders. 
 
Oscar is bezig met het organiseren van een middageten, vooral voor kinderen, eenmaal 
per week en ontbijt tijdens enkele activiteiten van een kinder- en jeugdorganisatie. Op 
Moederdag hebben zij een kleinigheid gekocht voor de meest arme moeders van de regio 
en ook hij heeft enkele arme families in zijn parochie ondersteund bij de aankoop van het 
eetpakket aangeboden door de regering. 
 
Gilberto heeft een soort bakkerij geopend, die eveneens eten bezorgt aan arme families 
en kinderen. Verder heeft hij enkele zieke mensen kunnen helpen met het kopen van 
medicijnen. Onderstaand enkele foto’s: 

 

Links: Gilberto Vivas en Michel Grobben, Midden: Oscar Anaya, Rechts: maaltijdondersteuning kinderen 
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Overige berichten 
 
Kledingcontainer verhuisd  
Wegens verkoop van de woning van Mw. Anna Vossen-de Win, Vlut 33 zijn we 
genoodzaakt om een andere plek te zoeken voor de kledingcontainers die daar stonden. 
Gelukkig hebben we deze kunnen vinden namelijk: bij HAPPY EI, Kuilstraat 23, rechts van 
de eier- en champignonautomaat. Vanaf woensdag 2 augustus kunt u daar terecht voor 
uw overtollige kleding. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informatie avond 
In het najaar wordt er, in samenwerking met de Venezuela Werkgroep weer een informatie 
avond georganiseerd in Ospel, die o.a. in het teken staat van het Stichting Pater Konings 
Fonds. Deze avond staat gepland op: maandag 25 september, van 19:30 tot circa 22:00 
uur in het gemeenschapshuis Haaze-hoof (Aerthijsplein 3, Ospel). Tijdens deze avond 
komen de volgende onderwerpen aan bod: 

o Namens de Venezuela Werkgroep zal Doortje Linders vertellen over de 
projecten die zij ondersteunen.  

o Annemiek Hompes vertelt over de reis die zij met haar partner onlangs maakte 
naar Nepal, daar hebben zij op diverse plekken liefdadigheidswerk verricht. Het 
Stichting Pater Konings Fonds heeft hen vanuit de extra giften met een bijdrage 
ondersteund. 

o U wordt daarnaast bijgepraat over de situatie in Venezuela op dit moment, en de 
activiteiten die door de nieuwe generatie Salvatorianen ter plekke worden 
ontplooid. Deze lezing wordt verzorgd door:  

 Stijn van Baelen (voorheen verantwoordelijk voor het straatkinderen 
project in Caracas, momenteel lid generaal bestuur Salvatorianen, 
gevestigd in Rome)  

 Piet Cuijpers (lid provinciaal bestuur Salvatorianen, gevestigd in Hamont; 
Piet is opgegroeid in Ospel) 

 
Houdt u deze datum alvast vrij? Wij ontmoeten u graag op 25 september! 


