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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 
info@paterkonings.nl.  
 
 
Situatie in Venezuela 
In het kort schetsen wij hier voor u de situatie in Venezuela. In de media worden geregeld 
nieuwsberichten geplaatst over de situatie aldaar, helaas zijn dit echter doorgaans erg 
verontrustende berichten. Zo zijn er volgens de Verenigde Naties (VN) in de afgelopen vier 
jaar drie miljoen mensen gevlucht uit het Zuid-Amerikaanse land. De VN meldt dat het aantal 
vluchtelingen uit Venezuela vooral het laatste half jaar erg is gestegen. Mensen vluchten het 
land uit door de economische crisis. Door hyperinflatie van de munt de Bolivar kunnen zij bijna 
niks meer kopen. Bij hyperinflatie worden de prijzen letterlijk opgeblazen en wordt alles 
duurder.  
 
De inflatie in Venezuela is in oktober uitgekomen op 833.997 procent op jaarbasis… Dat 
betekent dat de Venezolaanse Bolivar in de afgelopen twaalf maanden elk uur bijna de helft 
minder waard werd. Dat komt doordat president Maduro voortdurend nieuw geld laat 
bijdrukken. Het genoemde cijfer staat in een rapport dat door het door de oppositie 
gecontroleerde parlement van het Zuid-Amerikaanse land is gepubliceerd. De centrale bank 
van Venezuela maakt al drie jaar geen inflatiecijfers meer bekend. Naar verwachting zal de 
inflatie eind 2018 de 1 miljoen procent bereiken, voorspelde het Internationaal Monetair Fonds 
(IMF) eerder al. Het IMF denkt verder dat de hyperinflatie in 2019 de 10 miljoen procent 
bereikt. 
 
Venezuela verkeert al vijf jaar in een zware economische crisis. In een poging om de inflatie te 
remmen schrapte president Nicolas Maduro in augustus vijf nullen van de Bolivar. Ook werd 
het minimumsalaris verdertigvoudigd. 
 
Door de economische crisis is er veel onrust in het land. Mensen kunnen geen eten en 
medicijnen kopen, de huur betalen. Laat staan leuke dingen doen. Daarom vluchten ze naar 
buurlanden zoals Colombia en Peru. In Colombia komen er elke dag drieduizend vluchtelingen 
binnen. Hoewel de landen de grenzen helemaal openstelde voor de Venezolanen, raken de 
opvangplekken op. Daar waarschuwt de VN voor en daarom vragen zij de internationale 
gemeenschap om hulp. Ook vanuit o.a. Curaçao komen berichten dat Venezolaanse 
vluchtelingen per boot het eiland bereiken in de hoop op een beter leven. 
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Berichten uit Mérida 
Zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief, zou Jan Leenders vanwege gezondheids-
problemen definitief terugkomen naar Europa. Inmiddels is hij terug in Hamont, waar zijn 
gezondheid mede door de goede kwaliteit van zorg en de beschikbaarheid van medicijnen in 
Europa, weer stabiel is. Wij hebben ook nu nog regelmatig contact met hem over de situatie in 
Mérida. Hij heeft daarbij aangegeven graag betrokken te blijven en is bereid om, indien nodig 
te ondersteunen in de contacten met Venezuela.  
 
De verantwoordelijkheid voor het adoptiekinderen project is door 
Jan overgedragen aan zijn collega Efraín Corona, die al een 
aantal jaren werkzaam is in de dezelfde parochie in Mérida. Hij 
was dan ook al goed bekend met het project en is voor zijn vertrek 
uitvoerig door Jan bijgepraat. Efraín is ook voor de familie 
Slenders geen onbekende. Tijdens hun reis in 2013 hebben zij 
veelvuldig contact met hem gehad en ook nu staan zij direct met 
hem in contact.          Efraín Corona 
 
Zoals u heeft kunnen lezen op de voorgaande pagina, is het een zware tijd voor de 
Venezolanen en dus ook voor de vele arme deelnemers aan het adoptiefonds. Via allerhande 
omwegen proberen wij deze adoptiedeelnemers financieel zo goed mogelijk te ondersteunen. 
Daarbij kunnen wij gelukkig vertrouwen op de jarenlange ervaring en de connecties van de 
Salvatoriaanse collega’s ter plaatse.   
 

Afgelopen september hebben de ondersteunde kinderen in de regio Mérida de toegezegde 
schooluniformen en overige schoolbenodigdheden ontvangen. De organisatie ter plekke heeft 
echter moeten besluiten om de bijlessen op de zaterdagen voorlopig op te schorten. In 
verband met vervoersproblemen kunnen de kinderen de locatie waar deze lessen worden 
gegeven namelijk vaak niet meer bereiken. Wij zijn op dit moment in overleg met onze 
contactpersonen over hoe we zo optimaal mogelijk hulp kunnen bieden aan de ondersteunde 
kinderen, gezien de huidige omstandigheden. Wat is er überhaupt nog mogelijk, en tegen 
welke kosten? 
 

Het bestuur van het Pater Konings Fonds overweegt dan ook om 
een school in de regio waar de meeste adoptiekinderen wonen, 
voorlopig aanvullend te ondersteunen door het bieden van 
uniformen en maaltijden voor alle leerlingen. Het dragen van een 
schooluniform is immers verplicht in Venezuela (zonder uniform 
geen onderwijs). Daarnaast werden voorheen op scholen 
eenvoudige maaltijden verstrekt aan de leerlingen maar gebeurt dit 
(sinds de toename van de economische problemen) vaak niet meer.  

Voedsel en andere benodigdheden zijn momenteel erg moeilijk verkrijgbaar of (via de zwarte 
markt) relatief duur. Het geld vanuit het adoptiefonds dat vrijkomt door het opschorten van de 
zaterdaglessen in Mérida wordt mogelijk in 2019 dus (deels) op een andere manier ingezet, 
waarbij ook andere kinderen in deze regio geholpen worden met een maaltijd, uniform en 
schoolbenodigdheden. 
 
Wij hopen dat u geen bezwaar heeft tegen dit voorstel. Mochten er deelnemers zijn die hier 
wel bezwaren tegen hebben dan zouden wij dat uiteraard graag van u vernemen. Op de 
kerstfair van de Venezuela Werkgroep op 9 december a.s. zijn wij ook aanwezig en zouden 
we met u over het een en ander even van gedachten kunnen wisselen. Uiteraard kunt u ook 
reageren via: info@paterkonings.nl.   
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Berichten uit overige gebieden in Venezuela 
 
In 2018 hebben er, naast het vertrek van Jan Leenders naar Europa, ook een aantal andere 
wijzigingen plaatsgevonden Bij de Salvatorianen in Venezuela. Zo is Efraín Corona benoemd 
tot overste (leidinggevende) en zijn er een aantal personen van werklocatie gewijzigd.  
 
Projecten Gilberto Vivas (Caracas) 
Gilberto Vivas, voorheen werkzaam in San Félix, is in de afgelopen periode overgeplaatst naar 
Caracas. De bijdrage die hij via ons heeft ontvangen, heeft hij sindsdien in de nieuwe parochie 
in Caracas besteed door te investeren in workshops waarbij jongeren en volwassenen hun 
talenten kunnen ontwikkelen. Op deze manier wil hij hen die enthousiast zijn om te leren, uit 
de wereld van drugs en de gevangenis houden. Er worden workshops georganiseerd op de 
volgende gebieden: koken, kapper, kledingreparatie en naaiwerk, tassen en portemonnees 
maken, cosmetica, handwerken met gerecyclede materialen.  
De workshops vinden plaats in een prettige en vertrouwde sfeer, gebruikmakend van 
eenvoudige middelen. Ze worden door de deelnemers als positief ervaren. Onderstaand een 
aantal foto’s van deze workshops. Linksonder ziet u Gilberto Vivas met een kindje (engeltje) in 
zijn armen. Deze foto is gemaakt op het feest van de HH. Engelbewaarders op 2 oktober jl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projecten Oscar Anaya (San Felix) 
Oscar heeft met behulp van onze ondersteuning voedsel gekocht voor 
de armsten in de regio. Dit tegen hogere kosten dan voorheen, omdat 
voedsel nog maar beperkt, en enkel tegen hoge prijzen beschikbaar 
is. Het gaat dan met name om voedingsmiddelen als rijst en meel. 
Maken van grote ketels soep, zoals ze voorheen deden, kan niet 
meer omdat er geen rundvlees meer te krijgen is. In september zijn 
schoolspullen verstrekt aan arme families (notitieblokken, potloden, 
schooluniformen). Verder zijn andere families geholpen met directe 
hulp op het gebied van medicijnen of medische consulten. Deze hulp 
is verspreid over de parochie aangeboden, dus niet beperkt tot één 
plaats. Zij helpen mensen, ongeacht hun politieke of religieuze 
ideologie. In december willen zij een klein feestje organiseren voor de 
armste kinderen en hen een klein kerstcadeau schenken. 
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Overige berichten  
 
Namasté Event voor Nepal 
Op 29 juli vond het Namasté Event plaats in kasteel 
Cranendonck in Soerendonk. Deze dag was 
georganiseerd door Annemiek Hompes, die zich inzet voor 
diverse goede doelen en ook onze projecten in Venezuela 
een warm hart toedraagt. De opbrengst van deze dag, 
waarbij wij als Pater Konings Fonds ook een kleine 
bijdrage hebben gedoneerd, komt volledig ten goede aan 
de kinderen die door de Ombir Foundation in Nepal 
worden opgevangen in een weeshuis.  
 
 
 
Stichting Adadyia  
Stichting Adadyia is in 1998 ontstaan vanuit vrouwenvereniging ZijActief afdeling Nederweert 
Eind. Zij zetten zich in voor betere levensomstandigheden en toekomstmogelijkheden voor 
vrouwen en hun gezinnen in Burkina Faso. In 2018 heeft het Pater Konings Fonds een 
bijdrage gegeven aan Stichting Adadyia, welke zij als volgt gaan besteden, aldus onze 
contactpersoon Doortje Linders-Lijen:  
“Wij hebben besloten om jullie gift ten goede laten komen aan ook een Adoptieproject in 
Burkina Faso, nl. het adoptiefonds voor Jocelyne Tarnagda in Koudougou. Wij kennen en 
ondersteunen haar al jaren. Met haar vrouwengroep, die ook al jarenlang heel goed werkt met 
ons micro-krediet, heeft zij de zorg voor 25-30 kinderen wezen en halfwezen. Deze kinderen 
krijgen, voor zover er geld is, onderwijs, kleding en voedsel.”  
Deze besteding sluit heel mooi aan bij onze doelstellingen! 
 
Opbrengst kledingcontainers 
Zoals gebruikelijk informeren wij u ook over de opbrengst vanuit de kledingcontainers die her 
en der in de regio zijn geplaats. In 2018 is er tot nu toe opgehaald: 
Kwartaal 1: 3.900 kilo 
Kwartaal 2: 4.000 kilo 
Kwartaal 3: 4.200 kilo 
Wij zijn dankbaar dat zovelen deze containers weten te vinden en daar hun gebruikte kleding 
achterlaten. Daarmee kan deze nog worden ingezet voor een goed doel! De opbrengst in 
euro’s wordt wederom verdeeld onder de Venezuela Werkgroep en het Pater Konings Fonds.  
Wilt u weten waar de containers staan? De locaties vindt u op www.paterkonings.nl/kleding-
containers.  
 
Kerstfair 9 december 
Op 9 december a.s. vindt wederom de Kerstfair plaats in Haaze-hoof in Ospel, vanaf 10.30 tot 
16.00 uur. Naast een gezellige dag, met koffie/thee en zelfgebakken vlaaien en wafels, 
worden er diverse artikelen verkocht, zoals kerststukjes, kaarten, honing, jam en sieraden 
gemaakt in Burkina Faso.  
 
Ook wij zijn op de Kerstfair aanwezig en gaan dan graag met u in gesprek. Dus, mocht u 
vragen hebben over het adoptiefonds of de andere ondersteunde projecten. Of vragen over de 
situatie in Venezuela in het algemeen? Wij ontmoeten u graag op 9 december! 
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Adoptie Mérida 2019 
Het jaarbedrag voor het adoptiefonds in 2019 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). 
 
In het afgelopen jaar zijn er overigens een aantal adoptieouders afgevallen. Mocht u nog 
mensen kennen die mogelijk het adoptiefonds of de andere projecten in Venezuela mede 
willen ondersteunen, dan komen wij graag met hen in contact. Wijst u hen gerust op onze 
website www.paterkonings.nl en/of ons emailadres info@paterkonings.nl.  

 
Mede namens onze contactpersonen 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 
2019 wensen wij u alvast alle gezondheid en 
geluk! 

 
 Stichting Pater Konings Fonds 
 Ospel, november 2018 
 
 
 
 

 
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-)adresgegevens dan vernemen wij dat 
graag van u.  

 
    S.v.p. onderstaande strook terugbezorgen of sturen via e-mail: info@paterkonings.nl 

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

 
   0    vervolgt de adoptie in Mérida voor het jaar 2019 met een bedrag van € 115, = per 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 Mérida 2019”. 

           0 betaalt contant op Wikkestraat 6 inzake Adoptie Mérida,Venezuela.  
       0 ziet af van verdere deelname. 
 

Secretariaat: Wikkestraat 6, 6035 BA Ospel – info@paterkonings.nl – 0495 - 632691 
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