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Hierbij ontvangt u een nieuwsbrief van de 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).  
 
Terugblik informatie avond 25 september 
 
Op 25 september jl. vond de informatie avond plaats, georganiseerd door de Stichting 
Venezuela Werkgroep en het Stichting Pater Konings Fonds vanuit hun gezamenlijke 
doelstelling: het ondersteunen van kansarmen. De avond vond plaats in gemeenschapshuis 
Haaze-hoof en mocht rekenen op een goede opkomst. Onderstaand een kort verslag.  
 
Ben Houben heeft de avond geopend namens de stichting Pater Konings Fonds, dat bij de 
aanwezigen het meest bekend is vanuit het project “financiële adoptie Mérida”. Door dit project 
krijgen kansarme kinderen in Mérida, Venezuela, een zetje naar een betere toekomst door hen 
te ondersteunen in de vorm van bijlessen en benodigdheden voor school. Dit project is 
gebaseerd op de structurele financiële ondersteuning vanuit de zogenoemde “adoptie-ouders”.  
 
Dit is echter niet het enige project dat door het Stichting Pater Konings Fonds financieel wordt 
ondersteund. Gefinancierd uit de ontvangen overige giften en uit de opbrengst van de 
kledinginzameling via de kledingcontainers in de regio worden daarnaast diverse andere 
projecten in Venezuela ondersteund, zoals het straatkinderenproject in Caracas en de 
ondersteuning van arme gezinnen in San Félix door Miguel Grobben en zijn Salvatoriaanse 
collega’s. Onlangs is hieraan toegevoegd het ondersteunen van “culturele lessen” in Mérida en 
Caracas (muziek, schilderen, dans etc). Ook dit is een zeer zinvol project, waarin de kinderen 
de gelegenheid wordt geboden om de opgebouwde spanning kwijt te raken, die wordt 
veroorzaakt door de “bijna oorlogssituatie” waarin zij moeten zien op te groeien. Vanuit de 
overige inkomsten worden eveneens enkele projecten buiten Venezuela ondersteund. Een 
voorbeeld hiervan is A.P.O.I.O in Brazilië wat zijn basis vindt bij de Venezuela Werkgroep. 
Daarnaast is dit jaar een bijdrage naar Nepal gegaan, hierover later meer. 
 
Namens de Venezuela Werkgroep heeft Doortje Linders verteld over de 
projecten die zij ondersteunen, sinds de opstart 28 jaar geleden. De naam 
van de werkgroep is ontstaan omdat het eerste project is opgezet in 
samenwerking met pater Tinus Konings, werkzaam in Venezuela. 
Inmiddels is de Venezuela Werkgroep een begrip in de gemeente 
Nederweert en omstreken. Naast de welbekende projecten in Venezuela 
(adoptiefonds Mérida en het straatkinderenproject in Caracas) heeft 
Doortje o.a. over de volgende projecten verteld: 

• In Argentinië worden de projecten van Zr. Anima Christi 
ondersteund. Zij heeft haar roots in Nederweert. Vele jaren lang 
was ze moeder-overste van een jonge orde van religieuzen. 
Ondertussen hebben de zusters zich in 34 landen gevestigd, verspreid over alle 
werelddelen waar ze zich, naast het verkondigen van het H. Evangelie, richten op de 
allerarmste medemens: daklozen, straatkinderen en gehandicapten. Met name in 
Argentinië worden enkele tehuizen ondersteund voor daklozen ouderen en 
gehandicapte kinderen. Kort geleden heeft de Venezuela Werkgroep nog geld kunnen 
geven voor de bouw van een keuken bij een opvanghuis voor ongehuwde moeders. 

• In Afrika worden diverse projecten ondersteund, zoals het vroedvrouwen project (via 
Nel Derks, afkomstig uit Meijel) en een opleiding voor blinde meisjes om te leren breien, 
beide in Niger. In het Noordoosten van Senegal ondersteunt de Venezuela Werkgroep 
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een boerinnenorganisatie. Zij krijgen ieder jaar een bedrag voor voornamelijk zaad- en 
pootgoed. Zo worden kansarme vrouwen op diverse manieren ondersteund zodat zij 
zelf geld kunnen verdienen om in hun eigen onderhoud te voorzien (ook middels 
naaimachines, kookgerei etc.). In Afrika is daarnaast een kredietfonds opgezet waarbij 
microkredieten worden verstrekt aan Afrikaanse boerinnen. 

• In Brazilië wordt sinds 2009 het project A.P.O.I.O. ondersteund; in een krottenwijk van 
de stad Parana wonen veel mensen die werkloos zijn. Met een grote groep van 
vrijwilligers en beroepskrachten biedt deze organisatie een groot aantal verschillende 
beroepsopleidingen aan. Daarna vinden de cursisten meestal werk. Ook worden de 
kinderen en jongeren, die bijna allemaal in een achterstandpositie verkeren, 
opgevangen en bijgeschoold. 

• In Brazilië wordt daarnaast in de stad Lins de Nederlandse Els Koop ondersteund. Zij 
heeft in deze stad een centrum/opvanghuis/school opgericht. Naast de opvang van de 
allerarmsten worden er cursussen gegeven over voeding en hygiëne en over land- en 
tuinbouw, zodat de mensen meer in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.  

• Tot slot worden ook incidentele projecten ondersteund, allen met de doelstelling om 
kansarme vrouwen en kinderen te ondersteunen.  

 
Annemiek Hompes heeft verteld over de reis die zij eerder dit jaar met 
haar partner Franco maakte naar Nepal, waar zij op diverse plekken 
liefdadigheidswerk hebben verricht. Vanuit de extra giften heeft het 
Stichting Pater Konings Fonds hen met een bijdrage ondersteund. 

• In een ziekenhuis hebben zij geholpen met de renovatie. Artsen 
werken hier veelal op vrijwillige basis, de daadwerkelijke 
verzorging van de patiënten vindt veelal noodgedwongen plaats 
door de familie. Dit ziekenhuis is erg primitief en onhygiënisch. 
De ondersteuning bestond hier uit de aankoop van dekens, 
lakens, mondkapjes en handschoenen, om de werk- en verblijfs-
omstandigheid te verbeteren. De volgende projecten die in het 
betreffende ziekenhuis worden opgepakt zijn het opknappen van de kraamkamer en de 
radiotherapie (bestralings-) ruimte, die beide ook erg primitief en onhygiënisch zijn.	  

• Daarnaast is ondersteuning opgezet voor mensen die werken en wonen op een 
vuilnisbelt. Hele gezinnen werken op deze vuilnisbelt, waar men 0,40 euro per zak kan 
verdienen met het uitsorteren van het afval. Veelal wonen deze gezinnen ook op de 
vuilnisbelt. Er zijn contacten opgezet met een school in de buurt, zodat de kinderen die 
op de vuilnisbelt wonen in de toekomst naar deze school kunnen.	  

• Via Katja Staartjes (bergbeklimster) worden zwerfkinderen ondersteund in een regio in 
Nepal. Mede door de ondersteuning van Annemiek en Franco is voor 2 jaar vastgelegd 
dat deze zwerfkinderen bij een plaatselijke school mogen komen eten, zodra de 
schoollunch is afgelopen. Daarnaast is op deze school aandacht nodig voor de keuken 
en het sanitair en worden de kinderen betrokken bij een nieuw opgezet moestuintje om 
hen te betrekken bij voeding en meer zelfvoorzienend te maken. 	  

 
Annemiek en Franco zijn inmiddels weer terug in Nederland en zullen zich ook in de komende 
tijd blijven inspannen om deze projecten in Nepal te volgen en verder te ondersteunen.  
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Tot slot zijn de aanwezigen door Stijn van Baelen bijgepraat  
over de huidige situatie in Venezuela. Stijn was voorheen  
verantwoordelijk voor het straatkinderen project in Caracas en  
is momenteel lid van het Generaal Bestuur van de Salvatorianen,  
gevestigd in Rome.  
 
Stijn heeft toegelicht dat de situatie in Venezuela op dit moment  
erg slecht is, door de politieke onrust en economische crisis,  
waarover wij reeds eerder een toelichting in de nieuwsbrief hebben opgenomen. Tijdens deze 
avond kwam ter sprake welke concrete gevolgen deze situatie heeft voor de bevolking in het 
land en dus ook voor de Salvatorianen en daarmee voor de projecten die zij uitvoeren met 
steun vanuit Ospel en omgeving. Het is moeilijk om de benodigde materialen, middelen en 
voedingswaren te bemachtigen. Door het socialistische systeem in het land zijn in de 
afgelopen jaren vele bedrijven genationaliseerd. Inmiddels vindt er nauwelijks productie en 
invoer meer plaats, met lege schappen in winkels tot gevolg en lange rijen van mensen voor 
de deur. De gemiddelde Venezolaan is dan ook 8 kilo afgevallen. Ziekenhuizen functioneren 
slecht vanwege de afwezigheid van geld en de benodigde middelen. De kindersterfte is enorm 
toegenomen.  
 
Venezolanen die de mogelijkheid hebben om het land te ontvluchten doen dat in groten getale, 
waardoor veel benodigde kennis en kunde is verdwenen. Door de inflatie is de Venezolaanse 
munt (Bolivar) enorm in waarde gezakt. Ter illustratie: 6 jaar geleden kreeg je voor 1 Euro nog 
90 Bolivares, op het moment van de informatie avond waren er dat 9.000. En de inflatie stijgt 
dagelijks… Tegelijkertijd stijgen ook de prijzen voor voedsel, medicijnen en andere 
boodschappen wekelijks, wat resulteert in minder koopkracht voor de burgers. Gevolg van 
bovenstaande is grote onvrede en veel geweld. In 2016 zijn 28.000 moorden gepleegd in 
Venezuela, het merendeel daarvan in de hoofdstad Caracas, in het type wijken waar ook de 
Salvatorianen gevestigd zijn. Het straatkinderen project bevindt zich ook in een dergelijke, 
gevaarlijke wijk. Maar ook in de rest van het land is een forse toename merkbaar van geweld.  
In deze situatie is vorming door middel van onderwijs uitermate belangrijk. Als kinderen naar 
school en buitenschoolse activiteiten gaan zijn zij relatief veilig en is er afleiding van de 
erbarmelijke situatie waarin zij zich bevinden.  
 
De laatste jaren is er een nieuwe, jongere generatie Venezolaanse priesters opgeleid die de 
reeds lopende projecten overnemen en ook nieuwe projecten hebben opgezet, terwijl de 
ouderen zich langzaamaan terug trekken. Op dit moment zijn circa 25 Salvatoriaanse priesters 
actief in Venezuela. Het komende jaar starten weer 4 nieuwe jongeren met een opleiding tot 
priester. De continuïteit is dus ook voor de toekomst gewaarborgd. Ook het werk dat door 
pater Tinus Konings in het verleden is opgezet zal dus met volle inzet door de nieuwe 
generatie Salvatorianen worden voortgezet. 
 
Een voorbeeld van een project opgezet door de nieuwe organisatie is de introductie van 
culturele vormingslessen in de vorm van workshops, opgezet door Luis Díaz in Caracas, dat 
wordt aangeboden aan ongeveer 500 kinderen. Deze vorm van culturele vorming vindt op dit 
moment plaats in diverse plaatsen in Venezuela. Door iets te maken/creëren wordt het 
zelfvertrouwen van de kinderen vergroot en kunnen zij voor even het geweld uit hun leven 
vergeten. De Salvatorianen bieden hen op dat moment een veilige plek. Hoewel het moeilijk is 
om aan de benodigde materialen/middelen te komen en om geld op de juiste plek te krijgen, 
lukt dat de Salvatorianen nog wel. Zij maken gebruik van vertrouwde kanalen in het buitenland 
waardoor zij optimale waarde voor het geld ontvangen en kunnen ook ter plekke, hoewel soms 
met moeite en tegen een hogere prijs, de benodigde producten nog kopen. 
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“Is onze bijdrage nog wel zinvol, komt het geld nog wel op de juiste plek terecht?” is een 
begrijpelijke vraag naar aanleiding van de uitleg van Stijn over de situatie in Venezuela.  
De ondersteuning vanuit Nederland is echter nu harder nodig dan ooit. Doordat de 
Salvatorianen over de juiste connecties beschikken en de optimale kanalen gebruiken kunnen 
zij garanderen dat de hulp op de juiste plek terecht komt. 
 
Naast Stijn van Baelen was ook Piet Cuijpers aanwezig tijdens deze avond. Piet is opgegroeid 
in Ospel (zijn ouders zijn er nog altijd woonachtig) en is lid van het provinciaal bestuur van de 
Salvatorianen en is gevestigd deels in België (Hamont) en Duitsland en deels in Rome. Onze 
contactpersoon in Mérida, Jan Leenders, is de komende tijd in Europa en heeft de avond 
eveneens bijgewoond. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Links: sfeerimpressie, Midden: Stijn van Baelen en Jan Leenders, Rechts: Piet Cuijpers met zijn ouders 
 
Berichten uit Mérida 
 
Pater Jan Leenders (onze contactpersoon voor het project financiële adoptie kinderen in 
Mérida) is op dit moment in Europa en heeft diverse brieven meegenomen van en over de 
kinderen die financieel worden ondersteund middels het adoptiefonds. Deze brieven worden 
de komende tijd vertaald en verstuurd naar de desbetreffende adoptie-ouders. We hebben via 
Jan ook een brief ontvangen van Francesca, waarin zij ons informeert over de ontwikkelingen 
van het afgelopen (school)jaar. Hierbij een korte samenvatting: 
 
Op 15 oktober 2016 zijn de lessen weer begonnen voor de kinderen die ondersteund worden 
door het adoptiefonds. Het betreft bijlessen op zaterdag namiddag. Deze lessen zijn gegeven 
t/m 1 juli 2017, toen hebben de kinderen een presentatie gegeven van de door hen 
ontwikkelde activiteiten.  
 
Enkele weken eerder, op 24 september 2016 zijn de activiteiten behorend bij het project 
“talleres de arte” begonnen. Dit zijn activiteiten/workshops die te maken hebben met 
handvaardigheid en kunst, die zijn opgezet en gecoördineerd door pater Domingo (Luis Díaz) 
vanuit Caracas en in Mérida worden begeleid door pater Gustavo Carrillo en Francisca Pérez. 
Aan deze workshops nam 90 % van de kinderen, jongeren en vertegenwoordigers van de 
stichting deel. Zij kregen les in verschillende vaardigheden zoals muziek in al zijn vormen, 
tekenen, dansen, folklore, handvaardigheid, knippen van kleding etc. De workshops worden 
geleid door professionals en zij presenteren regelmatig voorbeelden van wat er is gemaakt. 
 
Wat betreft de studiebeurzen, benadrukken wij in het bijzonder dat dit jaar 8 van onze 
jongeren die vanaf de kleuterschool een beurs hebben ontvangen geslaagd zijn voor hun 
bachelors, of te wel hun basis leertraject hebben afgerond met uitzicht op een hogere 
vervolgstudie aan de universiteit; hierbij vermelden wij speciaal Pablo Jess Rivas die met 
gezonde en gepaste trots zijn brief in het Engels schreef, aangezien hij dankzij zijn hoge 
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academische prestatie erin is geslaagd om gedurende twee jaar kosteloos een cursus Engels 
te volgen, op aanbeveling van de bekende en prestigieuze stichting voor academische talen. 
Degenen die hun bachelor hebben behaald, evenals een aantal andere kinderen die niet meer 
deelnemen aan het adoptiefonds, zijn inmiddels vervangen door nieuwe kinderen die 
dankbaar zijn om tot het programma toe te kunnen treden. Hun gegevens heeft Jan Leenders 
meegenomen en zullen worden verstrekt aan de desbetreffende adoptieouders. In geval van 
kinderen die niet meer deelnemen aan het programma gaat het vaak om redenen zoals 
verhuizing. Wij streven ernaar om de desbetreffende adoptieouders waar mogelijk) te 
informeren over de reden van vervanging als daar sprake van is. Verder zijn er ook informatie-
avonden geweest voor de ouders/vertegenwoordigers van de kinderen.  
 
Berichten uit overige gebieden in Venezuela 
 
Vanuit San Félix bereikte ons het volgende bericht van Pater Oscar Anaya:  
 
Nogmaals dank voor jullie hulp bij mijn apostolaat in de kommuniteit van La Victoria in San 
Félix. De rest van het bedrag dat jullie mij gegeven hebben besteedde ik aan het volgende:  

- Verschillende families heb ik geholpen met de aankoop van het etenspakket dat de 
regering aanbiedt aan de armen. 	  

- We organiseerden een grote activiteit met de kinderen tijdens de vakantie waaraan 470 
kinderen deelnamen! Mede dankzij uw hulp konden we de kinderen naast het eten nog 
iets extra geven!	  

- We vierden het feest van onze kerk waar we de kinderen blij konden maken met 
fruitsap en enkele taarten.	  

	  
Oscar Anaya heeft eerder dit jaar, samen met Michel Grobben en Gilberto Vivas een bijdrage 
vanuit het Stichting Pater Konings Fonds ontvangen, gefinancierd vanuit de overige giften. 
 
	  

	  
	  
	  
	  
Overige berichten 
 
Post voor uw adoptiekind 
Jan Leenders is in Europa tot in december. Mocht u een briefje voor het door u ondersteunde 
kind willen laten meenemen naar Venezuela, dan kan dat! Wij verzoeken u vriendelijk het dan 
voor 1 december te bezorgen bij Ben Houben: 

- via email (benhouben@gmx.net)  
- via post naar of door het af te geven bij Wikkestraat 6, 6035 BA Ospel 
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Adoptie 2018 
Het jaarbedrag voor 2018 blijft € 115,00. Uiteraard is iedereen (die de mogelijkheid heeft) vrij om 
meer te geven, want ook dit meerdere komt volledig ten goede aan de adoptiekinderen of aan 
een van onze andere projecten (evt. door u zelf aan te geven). 

 
Mede namens onze Pater Jan Leenders en zijn collega’s in Venezuela, willen wij iedereen heel 
hartelijk danken voor de geldelijke steun van het afgelopen jaar. Ook degenen die hun steun 
wegens omstandigheid toch moeten opzeggen danken wij hartelijk voor de financiële bijdrage. 
 
Wij wensen u een fijne decembermaand met veel warmte en gezelligheid en voor het nieuwe jaar 
2018 wensen wij u alvast alle gezondheid en geluk! 

 
 Stichting Pater Konings Fonds 
 Ospel, november 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om onze administratie in orde te houden en een juiste stand van zaken door te kunnen geven 
aan onze contactpersonen in Venezuela, verzoeken wij eenieder om te reageren via een 
rechtstreekse betaling, via email of via het inleveren van onderstaande strook.  
 
In geval een wijziging heeft plaatsgevonden van (mail-)adres gegevens dan vernemen wij dat 
graag van u.  

 
    S.v.p. onderstaande strook terugbezorgen of sturen via e-mail: benhouben@gmx.net 

 
 Vergeet vooral niet uw naam en adres in te vullen.        
 
 
 
---------------    -------------------------------------    -----------------------------------    -------------------------- 
                                                                                                                             
 
Naam: 
 
Adres: 
 
E-mail: 

 
   0    vervolgt de adoptie voor het jaar 2018 met een bedrag van  € 115, = p.kind 

0    betaalt in termijnen 
0 maakt het bedrag over op IBAN NL67 Rabo 0140 3310 77 t.n.v. Pater Konings  
      o.v.v. "adoptie  2018”. 

           0 betaalt contant op Wikkestraat 6  inz. Adoptie Venezuela.  
       0 ziet af van verdere deelname. 
 

Secretariaat:	  Wikkestraat	  6,	  6035	  BA	  Ospel	  –	  benhouben@gmx.net	  –	  0495	  -	  632691.	   


