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Hierbij ontvangt u een nieuwsbrief van het 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 (info@paterkonings.nl).  
 
 
Samenwerking met de Schrank 

In december 2017 is op basisschool de Schrank in Ospel het Venezuela project “Taller Art” 
gestart! 
 
Jarenlang heeft de Schrank het adoptieproject van de Ospelse pater Tinus Konings gesteund.  
De Schrank heeft een meisje gedurende haar schooltijd ondersteund, maar in het afgelopen 
jaar heeft zij haar diploma behaald. De ouderraad én leerlingenraad hebben toen samen 
besloten om de kinderen in Venezuela voortaan op een andere manier te gaan steunen. Zij 
willen niet één kind helpen, maar méér! De Schrank gaat dan ook het straatkinderen project 
van de stichting ondersteunen. 

De Schrank ondersteunt het project waarbij “culturele lessen” worden gegeven in Mérida en 
Caracas (muziek, schilderen, dans etc) en noemt dit “Taller Art”, gebaseerd op de 
oorspronkelijke naam van dit project in Venezuela.  Zij doen dit niet alleen door een financiële 
bijdrage te leveren, maar ook door af en toe aandacht te hebben voor het project en de 
kinderen van de Schrank in contact te brengen met de kinderen van ‘Taller Art’. 

De leerlingenraad vond Kerst een mooi thema om als eerste met elkaar te delen. In Venezuela 
maken ze véél werk van hun kerststalletjes. Maar hoe zien kerststallen er bij ons uit!? Dat 
wilden ze hen ook laten zien! Onderstaand de twee collages die inmiddels zijn uitgewisseld 
tussen de kinderen in Ospel en in Venezuela. 

 

 

 

 
   Collage Ospel     Collage Venezuela 
 
Beide collages zijn op school opgehangen op de mededelingenborden, zodat iedereen ze kon 
bekijken. Als vervolg hierop is er aangesloten bij het 'Museum' thema van de kleuters. De 
'kleuter hal' is in maart ingericht als museum met zelfgemaakte kunstwerken aan de muur, 
kassa, museum-route, atelier, noem maar op. Hierbij is ook een kleine 'Venezuela expositie' 
opgenomen, met foto’s en souvenirs vanuit Venezuela. Tijdens de open dag op 29 maart kon 
iedereen deze ‘expositie’ bekijken.  
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Berichten uit Mérida 
 
Pater Jan Leenders (onze contactpersoon voor het project financiële adoptiekinderen in 
Mérida) is de laatste maanden van 2017 in België geweest in verband met een aantal 
medische behandelingen. Inmiddels is hij weer terug in Mérida, Venezuela. 
 
Jan Leenders zal in augustus 2018 definitief naar België (Hamont) terugkeren, vanwege 
gezondheidsredenen. In Venezuela wordt op dit moment bekeken op welke wijze de 
coördinatie ter plekke vanaf dat moment wordt vervolgd en wie de taken van Jan overneemt. 
Het project zal in ieder geval worden voortgezet, in gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 
Salvatorianen in Venezuela en het Pater Konings Fonds in Ospel.  
 
In deze tijden van economische schaarste in Venezuela ontbreekt het veel mensen aan de 
noodzakelijke eerste levensbehoeften. Medegefinancierd vanuit de bijdragen van de 
adoptieouders uit Ospel hebben de adoptiekinderen onlangs nieuwe schoenen ontvangen. 
Onderstaand ziet u een aantal foto’s die wij vanuit Mérida hebben ontvangen. 
 

 
 
 
 
Berichten uit overige gebieden in Venezuela 
 
Hierbij enkele foto’s met toelichting van Oscar Onaya, in Venezuela gevestigd in San Félix. 
 

Te midden van de harde realiteit in Venezuela op dit moment,  
proberen de Salvatorianen een antwoord te geven door middel 
van het aanbieden van etenswaren en medicijnen aan de meest 
armen binnen deze crisis.  
Op de eerste foto is te zien hoe een honderdtal kinderen 
schoolbenodigdheden ontvangen van Michel Grobben en Oscar 
Anaya. Op de tweede foto tonen de kinderen de ontvangen 
schoolbenodigdheden (schriften/pennen). Daarnaast worden 
activiteiten georganiseerd waarbij voedingswaren worden 
verstrekt aan hongerige kinderen en families in hetzelfde gebied. 
Op de volgende foto’s is te zien hoe arme gezinnen in San Félix 
etenswaren ontvangen. Een groep actieve buurtgenoten is 
opgezet om de etenswaren (o.a. rijst) uit te delen in de 
plaatselijke kerk. Wekelijks ontvangen een honderdtal gezinnen 
in San Félix deze hulp. Rechts is te zien hoe soep wordt 
uitgedeeld aan ongeveer 200 arme kinderen uit de buurt.  
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Vanuit het project Taller Art Salvatorianos, waarin culturele en creatieve workshops worden 
gegeven aan kinderen (en waarmee de uitwisseling is opgestart met basisschool de Schrank) 
is onlangs een activiteit georganiseerd in het teken van de in Venezuela bekende zanger en 
acteur Simón Diaz. Deze activiteit vond plaats in Caracas. Er werden diverse presentaties en 
optredens verzorgd door deelnemers aan de verschillende workshops in Caracas, en zelfs ook 
door een aantal groepjes kinderen uit Mérida. Alle presentaties hadden betrekking op het 
leven, werk en de muziek van deze Venzolaanse artiest. Onderstaand een aantal foto’s: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Bovenstaand foto’s van de  
           diverse optredens, hiernaast 
           ziet u een groepsfoto van het  

  team begeleiders dat de   
  workshops verzorgt. Onze   
  contactpersoon Luis Diaz is 
  initiator van het project. 

 
 
 
 
APOIO 
 
Evenals de projecten in San Félix en het Taller Art Salvatorianos-project heeft ook het 
Braziliaanse project APOIO een bijdrage van het Pater Konings Fonds ontvangen, vanuit de 
extra giften. Ook van hen hebben wij enkele foto’s ontvangen. Op de volgende pagina vindt u 
een collage van de activiteiten van APOIO van de maanden maart en april.  
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Overige berichten 
 

• De opbrengst van de kledingcontainers in 2017 is bekend. Vorig jaar hebben deze 
4.580 Euro opgebracht, 300 Euro meer dan in 2016! Deze opbrengst wordt verdeeld 
tussen het Pater Konings Fonds en de Venezuela Werkgroep. 

 
• We zijn sinds kort ook te vinden op  Facebook waar u ons kunt volgen via de 

volgende link: https://www.facebook.com/paterkonings  
 

• Het afgelopen jaar hebben wij ook een 
start gemaakt met de website en 
inmiddels is deze live! De website zal 
wordt nog verder uitgebreid, maar wij 
nodigen u van harte uit om alvast een 
kijkje te nemen op www.paterkonings.nl.  
 

• Sinds de start van de website beschikken wij over een algemeen emailadres, namelijk: 
info@paterkonings.nl. Eventuele vragen kunt u sturen naar dit emailadres.  
Let op, het oude emailadres van Ben Houben is vervallen.  

  
• Tot slot zijn wij verheugd u te melden dat in januari 2018 Marleen van Schaijk is 

toegetreden tot het bestuur van het Pater Konings Fonds. Marleen is eveneens 
bestuurslid van de Venezuela Werkgroep en voelt zich als familielid (nicht) van Tinus 
Konings daarnaast ook persoonlijk betrokken bij de Stichting. Wij zien in haar dan ook 
een goede aanvulling en zijn blij dat zij heeft besloten het Pater Konings Fonds 
voortaan mede te ondersteunen.  


