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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.  
 
 
Berichten uit Mérida 
In het voorjaar hebben onze contactpersonen ter plekke, aan de kinderen die deel uitmaken 
van het adoptiefonds, gevraagd of zij een briefje wilden schrijven aan hun adoptieouders in 
Nederland. Wij waren dan ook verheugd toen we in de zomer een dikke envelop ontvingen 
met ongeveer 75 briefjes erin, van ongeveer de helft van de Venezolaanse kindjes die wij in de 
regio Mérida ondersteunen. Deze envelop is naar Europa meegenomen door 1 van de 
Belgische paters uit Venezuela toen hij voor een korte periode terugkwam naar Hamont. 
 
Wij hebben deze briefjes vertaald en inmiddels zijn ze digitaal 
naar de desbetreffende adoptieouders verstuurd (scan van 
het briefje + vertaling). Wilt u het originele briefje ontvangen, 
laat u het ons dan gerust weten! 
 
9 jongeren zullen worden vervangen door nieuwe kinderen, 
omdat zij geslaagd zijn voor het middelbaar onderwijs. De 
adoptieouders die dit betreft, zullen de gegevens ontvangen 
van het kind dat de vrijgekomen plaats in het adoptiefonds 
overneemt. Wilt u ook een berichtje sturen naar Venezuela? 
Dat kan! Stuur het naar info@paterkonings.nl en wij zorgen 
voor verzending naar Mérida (desgewenst incl. vertaling) 
 
 
 
 

 
 
Hiernaast ziet u foto’s van een 
informatiebijeenkomst  
die in juli is georganiseerd voor 
ouders/vertegenwoordigers 
van kinderen die door het 
adoptiefonds worden 
ondersteund.  
 
Linksboven ziet u zittend 
Francisca en Yanira, die de 
contacten onderhouden met 
de kinderen en hun 
vertegenwoordigers. 
Rechtsboven heeft Efraín 
Corona het woord.   
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Eind augustus ontvingen wij onderstaande foto’s, bij de uitgifte van de schoolbenodigdheden 
voor het nieuwe schooljaar. 
 

 
 
 
Op donderdag 10 oktober jl. waren er festiviteiten in het kader van de patroonheilige San 
Rafael Arcángel. Vanuit onze donaties is er op die dag een donatie in de vorm van 
voedingswaren, gedaan aan de basisschool Dr. Ramón Parra Picón waar veel van onze 
adoptiekinderen naar school gaan.   
 
Scholen krijgen vanuit de overheid een aantal ‘droge kruidenierswaren’ voor de schoolmaaltijd, 
zoals granen, bonen en soms rijst. Vanuit onze bijdrage zijn aardappels, fruit en groenten 
gekocht, om de maaltijden op smaak te brengen.  
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Berichten uit overige gebieden in Venezuela 
 

San Felix (Ondersteund vanuit de extra giften) 
Van Oscar Anaya hebben wij in juni nog de volgende terugkoppeling gekregen: In deze week 
zijn we begonnen met het programma om ontbijt te brengen naar de kinderen van de 
nabijgelegen school en van de sectoren van onze parochie ter ere van het bezoek dat de 
Maagd Carmen zal brengen voor de verschillende sectoren en kapellen. Zij zijn de kinderen 
van de sector en van alle kapellen waar wij de Salvatorianos zijn in San Felix, Guayana. Hier 
op de foto's staat een voorbeeld van wat we hebben gedaan met de Salvatoriaanse leken. 

 
 
Op 1 september zijn ze daarnaast ook in een andere wijk van de parochie begonnen met 
vergelijkbare voedselhulp aan kinderen, waarvan u hieronder een aantal foto’s ziet. 

 
In december wordt er een kerstontbijt verzorgd en krijgen de kinderen een klein cadeautje. 
Verder worden de bureaus op school opgeknapt en shirts gekocht voor de schooluniformen.  
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Projecten Caracas (Ondersteund vanuit de extra giften) 
Luis Dias heeft van ons een bijdrage ontvangen ten behoeve van 3 lopende projecten in 
Caracas. Onderstaand leest u welke projecten het betreft en hoe onze bijdragen zijn besteed: 
 

1. Huis straatkinderen 
In de wijk el Amparo, in de stad Caracas, worden sinds 2005 kinderen opgevangen die, 
door verschillende omstandigheden, op straat zijn beland. Op dit moment wonen er 12 
kinderen in de leeftijd van 4 tot 15 jaar in het desbetreffende opvanghuis. Zij krijgen 
onderdak, kleding, te eten etc. Kortom, er wordt naar gestreefd een zo ‘normaal 
mogelijke’ thuissituatie te creëren, 
om veilig te kunnen opgroeien.  
 
Van onze bijdrage is voor deze 
kinderen de aankoop bekostigd 
van schoolmaterialen en 
benodigdheden, inclusief de 
benodigde uniformen en schoenen. 
 

 
 

2. Inclusieproject voor mensen met een handicap  
In de wijk el Amparo, in de stad Caracas, is het afgelopen jaar een project opgestart 
waarbij op dit moment 22 personen met een handicap (in de leeftijd tussen 7 en 50 jaar) 
worden ondersteund. Zij worden actief betrokken bij de kunstworkshops die voor de 
jeugd worden georganiseerd. Daarnaast zijn 
er verschillende familiebijeenkomsten en 
trainingen op scholen georganiseerd over 
handicaps, met als doel een goede 
behandeling en sociale integratie van deze 
personen te bevorderen en mensen ervan 
bewust te maken dat we allemaal gelijk zijn. 

 
 

3. Gezondheidscentrum 
In de wijk Nuevo Horizonte, in de stad 
Caracas, heeft men gedurende de maanden april tot november 2019, 2x per week de 
lunch kunnen verzorgen voor 50 ouderen, in het Gezondheidscentrum Pater Jordán, 
dat vanuit de Salvatorianen wordt gecoördineerd. Hiermee wordt een aanvulling 
geboden op het huidige voedselaanbod dat beperkt is en bovendien erg duur en 
moeilijk verkrijgbaar.  
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Overige berichten 
 
Textiel containers 
 
Zoals gebruikelijk informeren wij u ook over de opbrengst vanuit de textielcontainers die her en 
der in de regio zijn geplaatst. Over 2018 is er gemiddeld 4.000 kilo per kwartaal opgehaald. 
Voor 2019 zien de cijfers er vooralsnog als volgt uit: 
1e kwartaal 4.370 kilo  
2e kwartaal 4.300 kilo 
3e kwartaal 4.250 kilo 
Het 4e kwartaal is nog in volle gang maar al heel goed gestart: alleen in de maand oktober is 
er al 2.600 kilo achtergelaten in de diverse containers in de regio. Een hele mooie opbrengst! 
Wij waarderen het zeer dat u bij het opruimen van uw kleding en textiel aan ons denkt. De 
opbrengst komt mede ten goede aan onze projecten in Venezuela, waar onze hulp hard nodig 
is! De locaties van de textielcontainers vindt u op www.paterkonings.nl/kleding-containers.  
 
Wist u trouwens dat er nog veel meer in de containers mag dan alleen kleding? 
 
Wat mag er in de container? 
 

• Kleding en accessoires (riemen, tassen, schoenen per paar samengebonden) 

• Beddengoed (hoofdkussens, slaapzakken, lakens, dekens en dekbedden) 

• Keuken- en badkamertextiel (hand- en theedoeken, schorten, washandjes) 

• Woningtextiel (tafelkleden, gordijnen, stoelhoezen) 

• Speelgoedknuffels, schone lappen, textiel met kleine defecten 

• Graag alles in een gesloten plastic zak aanbieden 
                                                                                       

 
 
Financiële adoptie Mérida 2020 
 
Het jaarbedrag voor het adoptiefonds in 2020 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 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.  
 
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 
2020 wensen wij u alvast alle gezondheid en geluk! 

 
 Stichting Pater Konings Fonds 
 Ospel, december 2019 

 

http://www.paterkonings.nl/kleding-containers
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Uw gegevens/deelname in 2020 
 
Om onze administratie in orde te houden en een juiste stand van zaken door te kunnen geven 
aan onze contactpersonen in Venezuela, verzoeken wij u om onderstaande strook in te vullen.  
 
Uw gegevens worden door ons gebruikt voor de volgende doeleinden:  

- Uw adresgegevens gebruiken wij om informatie vanuit het Pater Konings Fonds bij u thuis 
te kunnen afleveren, bijvoorbeeld een briefje van het kind dat u ondersteunt.  

- Uw emailadres en telefoonnummer gebruiken wij om met u in contact te treden over uw 
bijdrage aan het Pater Konings Fonds (nieuwsbrief, tussentijdse nieuwsberichten etc.) 

- Uw gegevens worden niet gedeeld met derden. Onze contactpersonen in Venezuela 
ontvangen enkel uw naam. Stichting Pater Konings Fonds verzorgt het doorsturen van 
berichten vanuit Venezuela naar Nederland, en vice versa. 

 
Wij verzoeken u vriendelijk om onderstaande strook ingevuld met uw actuele gegevens, te 
bezorgen bij het secretariaat in Ospel (Wikkestraat 6) of deze te versturen via e-mail naar 
info@paterkonings.nl. 

 
 Vergeet vooral niet uw gegevens volledig in te vullen. 
 
---------------    -------------------------------------    -----------------------------------    -------------------------------------------                                                                                                                        
 
Naam: 
 
Adres: 
 
E-mail: 
 
Telefoon: 

 
   •    vervolgt de adoptie in Mérida voor het jaar 2020 met een bedrag van € 115, = per kind 

•    betaalt in termijnen 
• maakt het bedrag over op IBAN NL67 Rabo 0140 3310 77 t.n.v. Pater Konings o.v.v. "adoptie Mérida 2020” 

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

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

mailto:benhouben@gmx.net

