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In deze nieuwsbrief informeren wij u 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 februari hebben wij u in een emailbericht een aantal links gestuurd van nieuwsberichten 
over de situatie in Venezuela op dat moment. De laatste paar weken is Venezuela wederom 
geregeld in het nieuws geweest, aangezien de situatie er ook nu nog erg onrustig en 
gespannen is. Wij hebben dan ook weer een aantal nieuwsberichten voor u verzameld die de 
huidige situatie goed weergeven. U vindt ze onderstaand: 
 
- Maandag 25 maart: Stroomstoringen in Venezuela, regering suggereert sabotage  

 
- Zaterdag 30 maart: Rode Kruis mag Venezuela in met hulpgoederen  

 
- Dinsdag 16 april: Eerste hulpkonvooi Rode Kruis arriveert in Venezuela  

 
- Dinsdag 30 april: Couppoging Venezuela, gespannen situatie in Caracas  

 
- Donderdag 2 mei: Patstelling in Venezuela, wie steunt wie in conflict Maduro-Guaido 

 
- Zaterdag 4 mei: Oppositieleider Guado, pijnlijk dat Venezolaanse leger niet achter me staat 

 
- Vrijdag 23 mei (radioreportage NPO1 – 6 minuten): Olieland Venezuela zit zonder benzine  

 
- Nieuwsberichten NOS: https://nos.nl/zoeken/?q=venezuela 
 
 
 
 

 
 

mailto:info@paterkonings.nl
https://nos.nl/artikel/2277590-opnieuw-stroomstoring-venezuela-regering-suggereert-sabotage.html
https://nos.nl/artikel/2278186-rode-kruis-mag-venezuela-in-met-hulpgoederen.html
https://nos.nl/artikel/2280792-eerste-hulpkonvooi-rode-kruis-arriveert-in-venezuela.html
https://nos.nl/artikel/2282685-couppoging-venezuela-gespannen-situatie-in-caracas.html
https://nos.nl/artikel/2282986-patstelling-in-venezuela-wie-steunt-wie-in-conflict-maduro-guaido.html
https://nos.nl/artikel/2283231-oppositieleider-guaido-pijnlijk-dat-venezolaanse-leger-niet-achter-me-staat.html
https://www.nporadio1.nl/bureau-buitenland/onderwerpen/502201-olieland-venezuela-zit-zonder-benzine
https://nos.nl/zoeken/?q=venezuela
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Berichten uit Mérida 
Vanuit Mérida hebben wij een update ontvangen betreffende de kinderen die middels het 
adoptiekinderenproject financieel worden ondersteund. Een aantal van hen zijn vervangen 
door andere kinderen omdat zij bijv. ofwel afgestudeerd ofwel uit de regio verhuisd zijn. De 
‘adoptie-ouders’ die dit betreft zijn hierover geïnformeerd. Daarnaast hebben een aantal 
andere kinderen uit de regio enige ondersteuning ontvangen, wat is bekostigd vanuit de 
aanvullende giften. Mochten zich nog nieuwe ‘adoptie-ouders’ aanmelden, dan kunnen deze 
kinderen wellicht eveneens volledig in het adoptiekinderenproject worden opgenomen.  
 
Zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief zullen de bijlessen op zaterdag voorlopig komen te 
vervallen, gezien de slechte situatie in het land. Daarentegen zal er aan een nabijgelegen 
lagere school de komende tijd minimaal 1x per maand een ontbijt of lunch worden 
aangeboden aan de kinderen op school (ongeveer 400 kinderen). Onderstaand een tweetal 
foto’s van de uitgifte aan deze school op 15 mei jl. 
 

 
 
Onderstaand enkele foto’s van de uitgifte van schoolbenodigdheden/uniformen aan het begin 
van het lopende schooljaar. Onlangs zijn er al schoolbenodigdheden ingekocht en stoffen en 
benodigdheden om de schooluniformen te maken voor het schooljaar 2019-2020. Dit is al 
gedaan omdat ze op dat moment beschikbaar waren en de prijzen erg begonnen te stijgen.  
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Berichten uit overige gebieden in Venezuela 
 

San Felix (Ondersteund vanuit de extra giften) 
Van Oscar Anaya hebben wij nog een terugkoppeling gekregen, over een activiteit die zij eind 
december 2018 met onze bijdrage hebben kunnen realiseren. Met hulp van een groep jonge 
mensen uit de parochie (studenten) hebben zij op 22 december een Kerst-activiteit 
georganiseerd voor 123 arme kinderen in de regio. Er waren spelletjes, cake, sappen en 
snoep, en de kinderen konden geschminkt worden. Tot slot hebben de kinderen een klein 
geschenk met Kerstwens ontvangen. Onderstaand ziet u een foto-impressie van deze middag. 
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In Venezuela wordt veel belang gehecht aan het katholieke geloof en daarmee ook aan 
diverse rituelen en feesten die daarmee samenhangen. Op 6 januari jl. (driekoningen) hebben 
Oscar en zijn collega’s, met de hulp van een aantal medegelovigen in hun parochie, dan ook 
ter ere van deze bijzondere dag een grote ketel soep gemaakt. Deze is verdeeld onder de 
inwoners van een andere wijk in San Felix. Onderstaand enkele foto’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overige berichten 
 
Stichting Adadyia (Ondersteund vanuit de extra giften) 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij vermeld dat het Pater Konings Fonds in 2018 een bijdrage 
heeft gegeven aan Stichting Adadyia. Onderstaande foto ontvingen wij onlangs van 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! 
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APOIO (Ondersteund vanuit de extra giften) 
Ook het project APOIO in Brazilië heeft in 2018 een bijdrage ontvangen van het Pater Konings 
Fonds. Ook van hen hebben wij een terugkoppeling ontvangen, in de vorm van de foto’s op de 
volgende pagina. 

  
 
 
Wisselen winter-zomergarderobe?  
Overbodige kleding kunt u kwijt in de kleding containers! 
Zoals gebruikelijk informeren wij u ook over de opbrengst vanuit de kledingcontainers die her 
en der in de regio zijn geplaatst. Over 2018 is er gemiddeld 4.000 kilo per kwartaal opgehaald. 
In het eerste kwartaal van 2019 is er 4.370 kilo aan kleding achtergelaten in de diverse 
containers in de regio. Een hele mooie opbrengst! Mocht u uw garderobe nog moeten 
opruimen en wisselen van winter naar zomer? Dan waarderen wij het zeer als u aan ons 
denkt. De opbrengst komt mede ten goede aan onze projecten in Venezuela, waar onze hulp 
hard nodig is! De locaties van de kledingcontainers vindt u op www.paterkonings.nl/kleding-
containers.  
 
Adoptie Mérida 
In het afgelopen jaar zijn er een aantal ‘adoptie-ouders’ afgevallen. Het aantal kinderen dat 
met bijdragen vanuit Nederland geholpen kan worden is echter onverminderd hoog. Gezien de 
huidige situatie in Venezuela is de noodzaak voor ondersteuning juist extra groot. Mocht u dan 
ook mensen weten die wellicht ook willen bijdragen aan dit goede doel, 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.  

 
Heeft u uw bijdrage voor 2019 nog niet overgemaakt en wilt u de ondersteuning wel vervolgen. 
Dan ontvangen wij alsnog heel graag uw bijdrage. Indien u uw ondersteuning om wat voor reden 
dan ook (tijdelijk) wilt stopzetten, dan vernemen wij dit graag van u. 
 
Alvast hartelijk dank! 

 
 
 
 
 

http://www.paterkonings.nl/kleding-containers
http://www.paterkonings.nl/kleding-containers
http://www.paterkonings.nl/
mailto:info@paterkonings.nl

