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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 Venezuela 
 
Hieronder vindt u een vertaalde weergave van een artikel van eind september. Dit artikel geeft 
een goed beeld van de situatie op dit moment in Venezuela, o.a. in relatie tot corona/Covid-19. 
 
De Covid-19-pandemie verergert de toch al zwakke situatie in Venezuela en verergert een 
rampzalige situatie voor miljoenen mensen. Op 15 september organiseerden het Future of 
Venezuela Initiative en de Humanitaire Agenda van het Centrum voor Strategische en 
Internationale Studies (CSIS) samen een openbaar webinar om de talloze gevolgen van de 
Covid-19-pandemie op de bestaande humanitaire crisis in het land te onderzoeken. 
Deskundigen bespraken kwesties als voedselonzekerheid, gebrek aan toegang tot 
gezondheidszorg en uitdagingen rond migratie, en onderzochten hoe lokale niet-
gouvernementele organisaties omgaan met de complexiteit van hulpverlening onder een 
autoritair regime. Desgewenst kunt u hier dit webinar terugkijken (Engels). 
 
Overzicht 
Venezuela bevestigde zijn eerste geval van Covid-19 op 13 maart 2020. Volgens officiële 
statistieken heeft Venezuela tot op heden meer dan 62.000 bevestigde gevallen van Covid-19 
en ongeveer 500 doden in totaal. Deze officiële statistieken van de overheid weerspiegelen 
echter de testcapaciteit van het land meer dan het werkelijke aantal gevallen. Het Maduro-
regime heeft het testen grotendeels beperkt tot een paar door de overheid gerunde faciliteiten, 
die toegang hebben tot de medische voorraden die het regime heeft geïmporteerd uit 
partnerlanden, zoals China. Dienovereenkomstig heeft Venezuela de slechtste testcapaciteit in 
Latijns-Amerika, in staat om slechts ongeveer 264 tests per week uit te voeren - met grote 
vertragingen bij het ontvangen van resultaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Covid-19 veroorzaakte niet alle huidige problemen van Venezuela. De pandemie verergerde 
eerder een ongekende humanitaire en economische crisis die al bestond, veroorzaakt door 
corruptie, wanbeheer en mislukt beleid. Andere factoren, zoals droogte en internationale 
sancties, hebben reeds bestaande problemen met voedselzekerheid en brandstoftekorten 
verergerd, waardoor de druk op humanitaire organisaties en de particuliere sector is 
toegenomen. 

mailto:info@paterkonings.nl
https://www.csis.org/analysis/covid-19-venezuela-how-pandemic-deepened-humanitarian-crisis
https://www.csis.org/events/online-event-venezuela-brink-famine-impact-covid-19
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Voedselonzekerheid 
Vóór de pandemie ontdekte het Wereldvoedselprogramma dat meer dan 9 miljoen 
Venezolanen, of 32 procent van de bevolking, voedsel onzeker waren en humanitaire hulp 
nodig hadden. De pandemie heeft de handel en voedselproductie teruggedrongen, terwijl 
strikte uitgaansverboden en brandstoftekorten de Venezolanen ervan hebben weerhouden 
hun huizen te verlaten om het weinige voedsel te kopen dat ze kunnen. Hoewel sommige 
cijfers aangeven dat de ondervoeding de afgelopen maanden is afgenomen, weerspiegelt dit 
niet het volledige verhaal. De afname weerspiegelt de trieste realiteit dat er meer kinderen 
thuis sterven dan in klinieken. 
 
Economische crisis 
De economie van Venezuela, die al een puinhoop was vóór de pandemie, is blijven instorten. 
Het minimumloon in het land bedraagt ongeveer $ 4 per maand. De maandelijkse inflatie blijft 
boven de 2.000 procent, terwijl het IMF de inflatie op jaarbasis in 2020 schat op 15.000 
procent. De Venezolaanse economie krimpt naar schatting met ongeveer 26 procent in 2020. 
Internationale geldovermakingen - een van de levenslijnen van de worstelende economie - 
zullen naar verwachting met 50 procent afnemen naarmate kwetsbare Venezolaanse 
migranten hun baan in andere landen blijven verliezen en sommige financiële instellingen 
worden steeds terughoudender om zaken te doen in Venezuela. 
 
 

 
 
 
Onzekerheid over de gezondheid 
Covid-19 brengt gezondheidswerkers in gevaar in een land dat al kampt met ernstige 
braindrain (het wegtrekken van de intellectuele bovenlaag uit arme landen naar rijkere, 
westerse landen). Meer dan 50 procent van de doktoren en verpleegsters heeft Venezuela de 
afgelopen vijf jaar verlaten. Degenen die overblijven, werken aan de frontlinie van de 
pandemie zonder adequate beschermende maatregelen. Als gevolg hiervan bestaat een 
derde van het officiële Covid-19-dodental in Venezuela uit gezondheidswerkers. Volgens 
recente nationale onderzoeken heeft meer dan 60 procent van de ziekenhuizen slechts af en 
toe toegang tot drinkwater. Er is ook een tekort aan handschoenen in 57 procent van de 
gezondheidssector, gezichtsmaskers in 62 procent, zeep in 76 procent en alcohol-
desinfecterende gel in meer dan 90 procent. 
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Belemmeringen voor humanitair werk 
De humanitaire crisis in Venezuela vereist een uitgebreide respons, maar het Venezolaanse 
maatschappelijk middenveld heeft te weinig geld en wordt geconfronteerd met 
wegversperringen van het regime. Naar schatting heeft Venezuela ongeveer $ 760 miljoen 
aan totale hulp nodig in verband met Covid-19, maar tot dusver heeft het slechts ongeveer  
$ 140 miljoen ontvangen, veel minder dan zelfs andere vergelijkbare landen zoals Jemen of de 
Democratische Republiek Congo hebben ontvangen. 
 
Verder is het Maduro-regime doorgegaan met het lastigvallen van humanitaire organisaties, 
terwijl het niet adequaat reageerde op de pandemie. Acción Solidaria bijvoorbeeld, een hiv / 
aids-serviceorganisatie die humanitaire hulp verleent in Venezuela, werd overvallen en acht 
van zijn leden werden willekeurig gearresteerd. Bovendien heeft Maduro de pandemie gebruikt 
om zijn eigen positie te versterken door buitenlandse voorraden toe te wijzen aan door de 
overheid gesteunde ziekenhuizen en de lockdown te gebruiken om de oppositie verder aan te 
pakken. 
 
Een deel van de kwestie is de reputatie van Venezuela en de realiteit ter plaatse. Donorlanden 
zijn zich bewust van de wijdverbreide corruptie in Venezuela, en de staat van dienst op het 
gebied van mensenrechtenschendingen door de regering maakt het sturen van hulp daar 
inherent complex. Maar Venezolaanse maatschappelijke organisaties zijn bereid om meer 
humanitaire hulp te ontvangen en toe te dienen. 
 
Een ander obstakel voor humanitaire organisaties is de complexiteit rond Amerikaanse 
sancties. Financiële instellingen die zich te veel aan de regels hielden, liepen vast in hun 
transacties en het aanvragen van alle vereiste licenties duurde tussen de 18 en 24 maanden, 
waardoor essentiële tijd en geld uit hun dagelijkse activiteiten werd gehaald. 
 
Vóór de uitbraak van Covid-19 worstelden miljoenen Venezolanen met dagelijkse 
voedselzekerheid en toegang tot basisgezondheidsdiensten. Deze situatie is verslechterd 
tijdens de Covid-19-pandemie. Terwijl de Verenigde Staten en andere bondgenoten druk 
blijven uitoefenen op het regime van Maduro, mogen ze de sombere humanitaire situatie ter 
plaatse niet uit het oog verliezen. 
 
Stichting Pater Konings Fonds 
Wij kunnen ons voorstellen dat u, na het lezen van bovenstaande berichten, zorgen heeft over 
onze mogelijkheden om daadwerkelijk iets te kunnen betekenen in Venezuela. De projecten 
die door ons worden ondersteund, worden echter geïnitieerd en gecoördineerd door de 
Salvatoriaanse contactpersonen ter plekke, waarmee wij een goed contact hebben. De 
kanalen die wij gebruiken voor de overdracht van 
gelden zijn vertrouwde kanalen, waar zij reeds 
lange tijd mee samenwerken. Onze 
contactpersonen geven aan dat het niet meevalt om 
voor reële prijzen de benodigde middelen te kunnen 
aankopen. Maar tot nu toe lukt dat nog wel, mede 
doordat zij in de loop van de jaren een breed lokaal 
netwerk hebben opgebouwd. Wij vertrouwen er dan 
ook op dat onze steun via deze directe, korte lijnen, 
op de juiste plek terecht komt. Juist in deze 
onzekere periode is onze hulp er harder nodig dan 
ooit! 
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Berichten uit Mérida 
 
Bericht van Efraín Corona 
Hopelijk heeft het virus u of uw gezinsleden niet heeft bereikt. Hier in de buurt, met veel spanning 
blijven de besmettingen toenemen en wordt de economische situatie steeds krapper. We verkeren 
echter in goede gezondheid. Geen van de religieuzen is getroffen door de Covid-19, noch de Mérida-
adoptiekinderen, noch hun familieleden. Op dit moment is er een sterke uitbraak in onze parochie van 
Mérida, dus we nemen meer voorzorgsmaatregelen. 
 
We zijn al ver gevorderd met beurzen voor het jaar 2020-2021, zodat we niet overrompeld worden als 
ze zeggen dat dingen genormaliseerd zijn. We hebben al de schoolspullen gekocht. We hebben alle 
stoffen voor de uniformen al gekocht en deze worden al afgemaakt, die hebben we stilletjes voorbereid 
aangezien de studenten ze nog niet nodig hadden. Maar de scholen gaan binnenkort open. 
 
We hebben nog steeds voedselhulp voor de school, alleen hadden ze vakantie en zijn de koks in de 
keuken net weer aan het opstarten. De kinderen blijven eten krijgen, ook al zijn er geen persoonlijke 
lessen. Bij ons thuis blijven we ongeveer 10 van de armste scholieren en niet-scholieren voeden. 

Met betrekking tot Covid-19 in Venezuela gaan we de ontspanningsperiode in, een beetje omdat de 
parlementsverkiezingen in aantocht zijn. Allerlei winkels, etc. gaan al open. Maar het is niet het 
Coronavirus dat ons doodt, maar de inflatie. Nu kunnen we zeggen dat je alles kunt krijgen, maar 
niemand het kan kopen. Dat is gek. We hebben uw hulp hard nodig. 

 
Inmiddels hebben wij een bijgewerkte lijst ontvangen van kinderen die ondersteund worden. 
Wij streven ernaar om van alle wijzigingen de desbetreffende adoptieouders te berichten over 
de reden van vervanging en bijzonderheden over de nieuwe kindjes. Degenen wiens 
‘adoptiekind’ is vervangen ontvangen daarvan persoonlijk bericht. 
 
Onderstaand een aantal foto’s van de uitreiking van schoolbenodigdheden voor het nieuwe 
schooljaar 2020-2021. 
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Berichten uit overige gebieden in Venezuela 
 

Wij ontvingen onlangs een nieuwsbrief van de Salvatorianen in Venezuela, met informatie over 
diverse door hen gecoördineerde projecten in het land. Wij hebben enkele artikelen uit deze 
nieuwsbrief die ook voor u interessant zijn, vertaald en voegen deze hierbij toe (u herkent deze 
artikelen aan de groene tekstkleur). Onderstaand vindt u de artikelen over:  

• De opvanghuizen voor straatkinderen in Caracas  
• Het Gezondheidsentrum in Caracas 
• Het zomerproject voor kinderen in San Félix 
• Het gebouw van de Salvatorianen in Mérida 

 

We hebben daarnaast ook een tweetal links ontvangen 
naar hele mooie filmpjes, over projecten die wij ook 
ondersteunen 

• Het gezondheids- centrum in Caracas, waar wij 
periodiek ondersteunen bij de maaltijdvoorziening 
voor de ouderen en die de komende jaren een 

financiële impuls krijgt vanuit een erfenis van een 
van de adoptieouders. Filmpje gezondheidscentrum 

• Het opvanghuis van straatkinderen in Caracas, dat 
ook periodiek ondersteuning vanuit ons ontvangt 
Filmpje opvanghuis straatkinderen 

In deze indrukwekkende filmpjes, die Engels zijn 
ondertiteld, ziet u wat de projecten inhouden en hoeveel 
ze betekenen voor de deelnemers.  
 

El Timón (het roer, straatkinderen Caracas): met aanmoediging en empathie  
P. Luis Dias, sds 

 
Een paar jaar geleden hebben we enkele delen van de Casa Hogar El Timón gerestaureerd. Vooral op de 
eerste en tweede verdieping. De keuken, slaapkamers en badkamer zijn volledig getransformeerd. 
Tegenwoordig huisvest deze Casa Hogar 4 jongeren uit de Casa Hogar El Encuentro. 
 
Ze moeten leren het roer van hun leven over te nemen (zoals het werd opgericht tijdens de bouw). In dit 
huis leren ze koken, wassen en de verschillende ruimtes repareren, terwijl ze studeren of werken. Ze zijn 
ook gevormd in waarden en delen als broers, altijd onder begeleiding van een volwassene. 
 
Het is een rijkdom om deze plek aan te bieden aan jonge mensen die nergens heen kunnen. Het is een van 
de Salvatoriaanse sociale werken die grote zorg verdient, aangezien het opleiden van jonge mensen 
tegenwoordig een grote uitdaging is: ontmoediging en 
apathie winnen het van de dagelijkse strijd. 
 
El Timón, dat net 11 jaar geschiedenis heeft afgerond, 
heeft meer dan 25 jonge mensen ontvangen. Velen 
van hen zijn tegenwoordig professionals. Sommigen 
hebben al een gezin gevormd en anderen wonen 
buiten het land om hun leven op te bouwen. 
 
Het feit dat we dit mooie en goed onderhouden huis 
hebben, geeft ons voldoening, want het zal altijd het 
huis zijn van veel kinderen die opgroeien in de Casa 
Hogar El Encuentro. 

https://www.youtube.com/watch?v=lcy7uQt1N6U&feature=share&fbclid=IwAR0bXAexBBENNly1Off6hsfGr21OYkyLAeiDYLSKoie69D3AKken02VsQ_k
https://www.youtube.com/watch?v=xhsCnGKo_zY
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Gezondheid met waardige ruimte 
P. Luis Domingo Diaz, sds 
 

Dankzij projecten georganiseerd door Tejiendo Redes, en door gebruik te maken 
van de stopzetting van activiteiten als gevolg van de Covid-19 pandemie, 
begonnen dit jaar de verbouwings- en herstelwerkzaamheden aan de bouw van 
het Padre Jordán Gezondheidscentrum. 100% van de verf is hersteld, en ook 
muren met vocht en filtratie, evenals kantoren en gemeenschappelijke ruimtes, 
elektriciteit en meubels zijn veranderd. Deze transformatie is bedoeld om de 
gemeenschap een mooie en warme ruimte te bieden voor degenen die medische 
zorg nodig hebben, en vooral ook voor de ouderen die op zoek zijn naar welzijn. 
 
Het is belangrijk op te merken dat het aantal gezondheids- en administratief 
personeel dat daar werkt, is toegenomen. Gordijnen en beveiligingscamera's zijn 
opgehangen. De keuken en badkamers zijn gerenoveerd. Het personeel voelt 
zich gelukkig en hierdoor werken ze in een omgeving waar de persoon 
gewaardeerd wordt en met waardigheid wordt behandeld.  
 
In de eerste week van september is de eerste fase van het project afgerond. Nu 
blijven we werken aan het verkrijgen van meer financiering en gaan we door met 
het herstel van externe gebieden. In twee maanden zijn ze gered: de apotheek, 
de röntgendienst, tandheelkunde, laboratorium, dokterspraktijken, kamer en 
kantoren. In deze tijd waarin gezondheid is geworden tot een van de grootste 
zorgen van Venezolanen, wilden we speciale aandacht besteden aan de zorg 
voor ruimtes om op de best mogelijke manier voor patiënten te kunnen zorgen. 
Godzijdank hebben we veel organisaties gehad die ons steunen in dit 
gezondheidsproject voor onze  mensen. 
 

 
Duizend lieve manieren om te glimlachen 
P. Oscar Anaya Soraá, sds 
 
"Leer alle volkeren, kinderen in het bijzonder, het Woord, passend en ongelegen", was de lapidaire zin van 
onze oprichter, toekomstige gezegende Francisco Jordán, die ons als Salvatoriaanse familie motiveerde om 
een prachtig werk te verrichten: de kinderen van de parochie Nuestra Señora del Carmen laten glimlachen, 
in Vista al Sol, San Félix, staat Bolívar (Venezuela). 
 
De Covid-19 pandemie stopte ons in veel parochieprogrammering, inclusief het Vakantieplan dat in de 
zomer plaatsvindt. Maar het idee om de vreugde mee naar huis te nemen, kwam naar voren toen de 
kinderen werden opgesloten en gestrest door de online opdrachten die ze vanuit hun school stuurden. Het 
was tijd om de afsluiting van het schooljaar te belonen. 
 
De activiteit, genaamd “Duizend lieve manieren om te glimlachen”, werd sinds april georganiseerd. De 
eerste stap was het verzamelen van lege frisdrankflessen; grootste verrassing was de medewerking van de 
bioscoop in het Orinokia Shopping Center in Puerto Ordaz. Daarna werden de flessen overgebracht naar 
het parochiehuis, waar ze werden gesneden en gewassen. Omdat we wisten dat er meer nodig zouden zijn, 
vroegen we er meer in de gemeenschap. Maar dat waren er nog steeds niet genoeg, omdat de wens voor 
een glimlach toenam van duizend 
(1.000) tot maximaal duizend 
vijfhonderd (1.500) kinderen. Niet 
allemaal werden ze in een lijst 
weergegeven. Sommige kinderen 
verschenen zonder in de 
volkstelling aanwezig te zijn, of 
kwamen aan nadat de partijgunsten 
waren uitgedeeld. 
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De organiserende groep wist hoe ze hun ideeën moesten presenteren en wat de mogelijkheden, voor- en 
nadelen waren bij de uitvoering. De berekeningen naar sector, straat, blok, buurt en concentratieplaats 
lieten ons zien dat het aantal kinderen groter was. Zo groot dat de volkstelling van de parochie 
zevenduizend (7.000) kinderen omvatte: Wow!  
We bleven niet hangen in dat aantal. We hebben onze aandacht gevestigd op de behoefte van een selectie: 
de meest kwetsbaren. We werkten samen met meer dan 40 medewerkers om een telling te krijgen van 
kinderen tussen de 2 en 12 jaar.  
Op 12 juli gingen we aan de slag met enkele leken, Salvatorianen, Salvatoriaanse aspiranten en deze 
dienaar. We rustten niet voordat we de feestbenodigdheden hadden samengesteld: gesneden reepjes 
schuim in verschillende kleuren, nietjes, plak en labels met het logo van elke tak van de Salvatoriaanse 
familie (religieuzen en leken). 
 
De situatie in het land was soms een nachtmerrie bij het zoeken naar producten. Bijvoorbeeld geen 
brandstof hebben om te zoeken en te verplaatsen. De aankoop van het snoep was op sommige plaatsen in 
soevereine bolivars, in andere in dollars. Maar ik heb altijd gezegd dat engelen bestaan: er kwamen twee 
engelen, een mooi stel dat me in contact bracht met Nestlé, Pepitos Jack, La Colombina, La Puig 
Inversiones O en B, Inversiones ROXTO. Hiermee konden we tegen goedkopere prijzen inkopen, hoewel de 
inflatie dagelijks opliep en sommige prijzen veranderden. Het werk hield echter niet op. Als we geen auto 
hadden, gingen we met de motor, de fiets en meestal te voet.  
 
16 juli, de dag van de Maagd Carmen, patroonheilige van de parochie, was de eerste dag van levering. In 
overeenstemming met de veiligheidsmaatregelen, werd de bezorging snel en in groepen van 10 of 15 
kinderen uitgevoerd om drukte te vermijden. Maar we slaagden erin hen er altijd aan te herinneren hoe 
belangrijk ze voor ons zijn en 
dat dit gebaar met veel 
genegenheid was. We maakten 
ook van de gelegenheid gebruik 
om hen te attenderen aan de 
campagne "Blijf thuis!" 
Zo verstreken de dagen van 16 
tot 26 juli, van 's morgens tot 's 
avonds laat in de verschillende 
sectoren van de parochie. Dagen waarop de gezichten van de kinderen van kleur veranderden, waar het 
niet hebben van een shirt en/of schoenen, niet in bad gaan, geen belemmering waren. Ze kwamen, ze 
waren, ze schreeuwden, ze huilden, ze wilden ons knuffelen toen ze ons zagen aankomen met de dozen en 
tassen, hun ogen straalden, ze wachtten, ze wisten dat er iets voor hen was. De emotie was zo groot dat ze 
de lekkernijen wilden ontdekken en ze meteen wilden opeten, maar we vroegen ze om dat thuis te doen. 
 
Opgemerkt moet worden dat het feest niet alleen voor hen was: de moeders en families die meewerkten 
aan de lijsten en ruimtes beschikbaar stelden ontvingen hun pakket met etenswaren (mais- en tarwemeel, 
suiker, rijst, spaghetti). Hun woorden waren ontroerend: "Dank u, pater Oscar, ik heb vanavond niet 
gegeten." Met mijn blik en mijn stilte toonde ik mijn troostende omhelzing bij veel moeders die tranen in hun 
ogen kregen en gezinnen die een gebrek hadden aan liefde. Liefde waaraan we geen grenzen stelden, 
omdat we ons openstelden voor het werken met protestantse, evangelische, Jehova's getuigen, 
pinkstervrouwen; Ze weigerden niet, maar waren juist zo dankbaar dat hun halleluja's en glorie aan God lof 
waren voor die God die niet discrimineert. 
 
Mijn moeder zei me altijd: "Zoon, je hebt vijf, vijf vouchers", nou, met die vijf werken we: 

1. Met de gunst van God. 
2. Met de gunst van anderen: AMSALA en het Pater Konings Fonds, die hebben bijgedragen aan het 

hebben van de maskers en shirts. 
3. Met hun gunst: Salvatoriaanse leken en aspiranten, en toegewijde parochianen. 
4. Met de gunst van mijn vijanden, die niet ophielden te mompelen. 
5. Met de gunst van mijn uitgestrekte handen.  

We danken God dat hij ons toestond de structurele kerken te verlaten en de geïncarneerde kerk in de 
mensheid te bereiken, waar het mogelijk is om een andere realiteit te bouwen, zelfs op het punt van een 
glimlach. 
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Onderstaand vindt u een selectie van de foto’s die wij in de zomer ontvingen van Oscar Anaya, betreffende 
het hierboven omschreven zomerproject voor kinderen in San Félix. 

Het mooiste 
P. Efraín Corona, sds 
 
"Volgens de pater Generaal is dit het mooiste huis dat wij Salvatorianen ter wereld hebben", zei pater Jan 

Leenders trots tegen alle medebroeders die op bezoek kwamen. Hij was, en is dat zeker nog steeds, ervan 
overtuigd dat dit zo is. Het kan natuurlijk niet worden geverifieerd, aangezien de generaal in kwestie, pater 
Andrea Urbanski, nu geniet van het Grote Huis dat door onze Heer Jezus Christus is beloofd. 
 
Het huis van de gemeenschap van Mérida biedt u: 15 kamers met badkamers (9 van hen hebben een 
tweede verdieping), twee keukens, twee woonkamers, een eetkamer, twee gemeenschappelijke 
badkamers, drie balkons, een oratorium, een receptie, vijf vergaderruimten met toiletten voor gebruikers en 
een bibliotheek. Het heeft ook prachtige tuinen en een waterval bij de ingang die indruk maakt op iedereen 
die aankomt. Toegevoegd aan dit centrale complex is de Santo Niño de Escuque-kapel, een klein huis (El 
Escondite) en nog een woonruimte onder de kapel. 
 
Maar alle huizen lijden onder hun overeenkomstige achteruitgang, en dit is geen uitzondering. De kamer die 
bekend staat als Cyber (omdat hij daarvoor geconditioneerd was), is verslechterd door de vochtigheid. Na 
studies uitgevoerd door architecten, bleek dat dit te wijten was aan open scheuren tussen de drie balkons 
van de twee keukens en de eetkamer, die zich net boven de woonkamer bevindt. 
 
Daarom werd eerst besloten het kwaad uit te bannen. De 
balkons waren overdekt in de stijl van het huis. De scheuren 
zijn gedicht en de hal is volledig gerestaureerd, waarbij alle 
sporen van Cyber zijn verwijderd. 
 
Gebruikmakend van het feit dat we aan het bouwen waren, 
werd besloten om een ongebruikte trap te ontmantelen die van 
de tweede verdieping naar El Escondite ging, en het werd een 
wenteltrap die directe toegang geeft vanuit de eetkamer op de 
eerste verdieping naar de tuinen. Er werden ook kleine 
reparaties uitgevoerd aan de buitenruimtes van het huis. 
Alles zodat pater Jan blijft zeggen dat het “het mooiste huis 
van de Salvatorianen ter wereld” is, aldus de pater Generaal. 
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Overige berichten 
 
Overlijden Michel Grobben 

In het voorjaar informeerden wij u over het feit dat Michel Grobben vanwege 
gezondheidsproblemen, definitief was teruggekeerd in België. In juli bereikte ons 
het trieste bericht van zijn overlijden. Hij is overleden in Hamont, in zijn 82e 
levensjaar en in het 61e jaar van zijn religieus leven, waarvan hij 55 jaar in Caracas 
heeft gewerkt. Vanuit het adoptiefonds hebben wij jarenlang nauw contact 

onderhouden met Michel over de door ons ondersteunde projecten, met name in Caracas. Wij 
herinneren hem ons als een zeer gewaardeerd pater, die midden in de Venezolaanse 
samenleving stond en door de lokale bevolking op handen werd gedragen. Hij stond er bekend 
als de Padre (Vader) van de armen. 
 
Ook over Michel Grobben stond een artikel in de Venezolaanse nieuwsbrief. Deze wilden wij u 
niet onthouden en vindt u dan ook hieronder. 
 

Miguel, bouwer van kansen voor de armen 
P. Luis Gustavo Carrillo CH, sds 
 
We hebben de vreugde gehad een man van God te ontmoeten die ons de horizon heeft laten zien die al 
onze constructies en al onze werken moeten hebben. Miguel, als christen, vond het belangrijk om op God 
afgestemd te zijn en te doen wat Hij doet. Miguel wist dat God 'verheven is over alle naties ... die op de 
hoogten zit ... hij laat zich zakken om de hemelen en de aarde te zien ... hij wekt de hulpelozen op uit het 
stof, uit de mest laat hij de armen opstaan, om bij de vorsten te zitten ”(Ps 113,4-8) Hij ontmoette God die 
hem zei:“ Ik heb een goed beeld van de ellende van mijn volk ... ik heb hun geroep gehoord ... ik ken hun 
lijden ... ik ben naar beneden gekomen om hen te bevrijden ... .om hem uit dit land op te voeden tot een 
goed land '(Ex 3,7-8). En dat zijn uitnodiging hem het gevoel geeft: “Nu dan, ga; Ik zend je ... om mijn volk 
naar buiten te brengen ”(3,10). Dat was het kompas van onze Miguel. 
 
Daarom voelde hij dat het zijn plek was om in Catia te wonen, om in het huis in La Ceiba te wonen, om elke 
dag te zorgen voor al diegenen die naar hem toe kwamen om hulp. Daarom bouwde hij een tempel die, 
naast aanbidding, zoals Guadalupe vroeg, 'een huis zou zijn, zodat iedereen mijn genegenheid erin kan 
ontvangen, en om hen te verdedigen en te helpen ... om naar hen te luisteren en voor hen te zorgen ... tot 
hun kwalen en hun verdriet ”(Nican Mopohua 1), een huis voor de Gemeenschap. Daarom bouwde hij 
ernaast een opvanghuis voor ouderen, een Gezondheidscentrum. Daarom heeft hij bijgedragen aan de 
oprichting van het Support Network for Justice en La Paz. Daarom creëerde hij Rancho Adentro. Daarom 
leefde hij gelukkig onder de armsten van San Félix ... 
 
Ziend dat "deze ellende, als een collectief feit, een onrechtvaardigheid is die naar de hemel roept" (Medellín, 
Justicia, 1) en ontdekte "als de meest verwoestende en vernederende plaag, de situatie van onmenselijke 
armoede" (Puebla 29), verwees hij de wereld van de armen als hun ware plaats. Hij werd geïncarneerd in 
de wereld van de armen. Daarin vond hij de concrete gezichten van de armen waarover Puebla 31-39 ons 
vertelt: “Gezichten van kinderen, getroffen door armoede voordat ze werden geboren ... Gezichten van 
jonge mensen, gedesoriënteerd omdat ze hun plaats in de samenleving niet vonden ... Gezichten van 
arbeiders, vaak slecht betaald en met moeilijkheden om hun rechten te organiseren en te verdedigen ... 
Gezichten van onder- en werklozen, ontslagen door de harde eisen van de economische crisis ... Gezichten 
van gemarginaliseerde en overbevolkte stedelijke gebieden, met de dubbele impact van het gebrek aan 
materiële goederen, in tegenstelling tot het uiterlijk vertoon van rijkdom van andere sociale sectoren ... 
Gezichten van ouderen, steeds talrijker, vaak gemarginaliseerd van de samenleving van vooruitgang die 
afstand doet van mensen die niet produceren ”. 
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Zoals de heilige Romero van Amerika zei toen hij sprak over zijn optie voor de armen: in die wereld zonder 
menselijk gezicht, het huidige sacrament van de lijdende dienaar van Jahweh, probeerde hij te incarneren, 
in een poging om niet voorbij te gaan, niet om de gewonden heen te gaan. Onderweg om hem te benaderen 
als de barmhartige Samaritaan. Hij heeft begrepen en hield van wat Chrysostomos zei in zijn preek 50 bij 
het evangelie van Matteüs: “Wilt u werkelijk het 
lichaam van Christus eren? Sta me niet toe naakt te 
zijn. Eer hem hier niet met zijden kleding en laat hem 
buiten omkomen in kou en naaktheid. Want degene 
die zei: Dit is mijn lichaam ..., zei ook: hoeveel je het 
ook niet deed met een van die kleintjes, je deed het 
ook niet met mij ... Laten we leren Christus te eren 
zoals Hij geëerd wil worden ..., uw rijkdom gebruiken 
om de armen te helpen ... Laat uw broeder dan niet 
in de verdrukking achter als u het huis versiert, want 
hij is een tempel kostbaarder dan de andere ". 
 
Mogen we van deze medebroeder leren om de 
keuzes van God en van zijn Zoon Jezus Christus te 
maken. 

 
APOIO 
Onlangs hebben we contact gehad met APOIO in Brazilië, één van de projecten buiten 
Venezuela die op onze periodieke steun mogen rekenen. Zij geven aan dat de situatie ook 
daar erg moeilijk is op dit moment. Sinds april liggen diverse projecten stil, maar de vaste 
rekeningen lopen helaas door. In plaats van de reguliere projecten ondersteunen zij 
momenteel met de verstrekking van voedselpakketten voor mensen in nood.  
 
Ook de scholen zijn nog steeds dicht, dus voor kinderen is de situatie eveneens erg moeilijk.  
Aangezien de meeste APOIO-vrijwilligers ouder zijn dan 65 jaar, komen ze zo min mogelijk bij 
elkaar, maar ze doen hun best om zoveel mogelijk mensen in de omgeving te helpen, in de 
hoop dat de situatie snel verbetert! 
 
Textiel containers 
Zoals gebruikelijk informeren wij u ook over de opbrengst vanuit de textielcontainers die op 
diverse plaatsen staan in de regio. Gemiddeld is er in de 1e drie kwartalen ven 2020 ruim 
4.700 kilo opgehaald per kwartaal. Nu de donkere (en koudere) dagen weer naderen kunnen 
wij ons voorstellen dat de garderobe in veel huishoudens weer wordt gewisseld van zomer 
naar winterkleding. Denkt u a.u.b. bij kleding (en overige textiel) die u niet gebruikt aan ‘onze’ 
containers. Wij zijn u zeer dankbaar voor uw hulp! U vindt de locaties van de textielcontainers 
en bijzonderheden over wat er wel/niet in mag, op www.paterkonings.nl/kleding-containers.                                                                                     
 
Kerstfair Venezuela Werkgroep geannuleerd 

Normaliter attenderen wij u in het najaar op de Kerstmarkt van de Venezuela 
Werkgroep, die jaarlijks in december plaatsvindt in Haaze-hoof in Ospel. 
Vanwege de situatie rondom Covid-19 heeft de Venezuela Werkgroep 
helaas moeten besluiten om de Kerstfair 2020 te annuleren. 
 
Voor ons is de Kerstfair elk jaar een mooie gelegenheid om met u in gesprek 
te gaan en eventuele vragen te beantwoorden over het adoptiefonds en/of 

de situatie in Venezuela. Helaas is dat dit jaar dus ook niet mogelijk. Mocht u vragen hebben 
over het adoptiefonds of de andere ondersteunde projecten, of vragen over de situatie in 
Venezuela in het algemeen? Stelt u deze dan via info@paterkonings.nl. Wij zijn graag bereid 
om u aanvullend te informeren.  

http://www.paterkonings.nl/kleding-containers
mailto:info@paterkonings.nl
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Financiële adoptie Mérida 2021 
In het afgelopen jaar zijn er een aantal ‘adoptieouders’ 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.   
 
Indien u uw ondersteuning om wat voor reden dan ook (tijdelijk) wilt stopzetten, dan vernemen wij 
dit ook graag van u. 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 omstandigheden toch moeten opzeggen danken wij hartelijk voor de financiële bijdrage. 
 
Wij wensen u, ondanks de onzekerheden van de huidige omstandigheden, een fijne 
decembermaand met veel warmte en gezelligheid en voor het nieuwe jaar 2021 wensen wij u 
alvast alle gezondheid en geluk! 

 
 Stichting Pater Konings Fonds 

 
 Ospel, november 2020 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blijf gezond, en zorg goed voor uzelf en elkaar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.paterkonings.nl/
mailto:info@paterkonings.nl
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Uw gegevens/deelname in 2021 
 
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 2021 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 2021” 

 • 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:info@paterkonings.nl
mailto:benhouben@gmx.net
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