NIEUWSBRIEF MEI 2022
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.

Adoptiefonds Mérida
Eens in de zoveel tijd vinden er wijzigingen plaats in de
personele bezetting van de Salvatoriaanse paters in
Venezuela. Zo is Efraín, die sinds de terugkeer van Jan
Leenders naar België onze contactpersoon was in Mérida,
begin 2022 overgeplaatst naar een andere regio binnen
Venezuela. Zijn taken worden overgenomen door Oscar
Anaya en Wilmer Velasco. Met Oscar hebben we voorheen
prettig contact gehad met betrekking tot enkele incidentele
projecten in San Félix. Oscar en Wilmer zijn in Mérida
gestart met een kennismakingsbijeenkomst met de lokale
projectleiding (Francisca en Yanira) en de ouders van de
adoptiekinderen. De komende tijd gaan zij aan de slag met
de praktische coördinatie van het project ter plekke.

Oscar Anaya, tijdens een eerder door ons
ondersteund project.

Tejiendo Redes
Met de overgang van contactpersonen in Mérida is ook besloten het beheer van het adoptiefonds
vanuit de Salvatorianen anders te organiseren. Zoals bovenstaand benoemd worden Oscar en
Wilmer verantwoordelijk voor de praktische uitvoering, samen met Francisca en Yanira, die al
jaren betrokken zijn bij het project.
De overkoepelende coördinatie, waarin meer lange termijnplannen
worden gemaakt en financiële afspraken worden gemaakt met ons als
donateurs, wordt overgenomen door ‘Tejiendo Redes’ (letterlijk
vertaald: verweven netwerken). Dit is een projectbureau van de
Salvatorianen in Venezuela, onder leiding van Luis Domingo Dias
waarmee wij ook regelmatig contact hebben.
Diverse overige projecten die wij ondersteunen of in het verleden
hebben ondersteund, vallen reeds langere tijd onder beheer van
Tejiendo Redes. De terugkoppeling en verslaglegging vanuit dit projectbureau zijn uitstekend.
Steeds meer projecten van de Salvatorianen in Venezuela worden bij hen neergelegd, om meer
structuur aan te brengen en ook de continuïteit van de projecten beter te kunnen waarborgen. Dit
zijn aspecten die wij als Stichting Pater Konings Fonds uiteraard toejuichen!
Informatieavond
Luis Domingo Dias is voornemens om in het najaar weer naar Europa te komen. Wij hopen dan
weer persoonlijk met hem te kunnen bijpraten over de situatie en projecten in Venezuela. Wij zijn
met hem en Piet Cuijpers (van oorsprong Ospelnaar, coördinator van Sofia, het internationale
projectbureau van de Salvatorianen in Rome) in gesprek, om de mogelijkheden te bekijken voor
de organisatie van een informatieavond in Ospel in die periode. Wij hopen u in het najaar weer te
kunnen ontmoeten om u persoonlijk bij te praten. Mocht dat mogelijk blijken, dan hoort u dat van
ons!
www.paterkonings.nl
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Overige berichten
Wijzigingen binnen Stichting Pater Konings Fonds
Het bestuur van de Stichting Pater Konings Fonds wordt sinds kort ondersteund door Jan
Verboogen. Onderstaand stelt hij zich aan u voor.
EVEN VOORSTELLEN…
Of ik zin had om me even voor te stellen, zo werd mij gevraagd vanuit het Adoptiefonds Pater
Konings, waar ik sinds enkele maanden deel van mag uitmaken.
Mijn naam is Jan Verboogen, 71 jaar oud of jong,
Nederweertenaar van geboorte, en sinds 1976 lid van de
congregatie van de salvatorianen, waartoe pater Konings
ook behoorde. De laatste jaren van mijn actief bestaan
bracht ik in Suriname door, na voorheen vele jaren in
Duitsland en België werkzaam te zijn geweest. Sinds
november 2019 woon ik in Hamont-Lo (B), Collegestraat 25,
spreekwoordelijk nog te jong om ‘achter de geraniums’ te
gaan zitten. Daarom ben ik blij om me nog verdienstelijk te
kunnen maken, daar waar dat mogelijk of nodig is. Eenmaal
salvatoriaan, altijd salvatoriaan; wat dat betreft kennen wij
geen pensioenleeftijd. Zodoende heb ik bovenstaande vraag
positief willen beantwoorden. Vanaf nu zal ik dus ook
meedoen met het Adoptiefonds. Om als zodanig zo’n beetje
te fungeren als contactpersoon tussen het Adoptiefonds en
de salvatorianen. Op hoop van zegen dus - en een groet
aan allen die dit lezen!
Een laatste groet op de luchthaven van Zanderij, Suriname: Begin van de lange vlucht Paramaribo-Amsterdam, op weg naar een
nieuwe levensfase (Hamont)…

Na een oproep via email aan alle donateurs van de stichting, hebben zich daarnaast nog een
paar personen opgegeven die geïnteresseerd zijn om een bijdrage te leveren aan de stichting.
Met hen gaat het bestuur in de komende periode in gesprek. We houden u op de hoogte!

Textiel containers: nieuwe container in Kampershoek

De textielcontainers in de regio hebben in het 1e kwartaal weer een mooie opbrengst behaald:
4.800 kilo is er ingeleverd aan textiel van januari t/m maart 2022! Wist u trouwens al dat er een
nieuwe container is toegevoegd? Ook in Kampershoek kan sinds kort textiel worden ingeleverd,
namelijk op de Edisonlaan 18c. Op onze website vindt u meer informatie over de containers.

Financiële adoptie Mérida 2022
Veel dank aan allen die hun ondersteuning voor 2022 weer hebben vervolgd en de betaling van
het toegezegde bedrag inmiddels hebben overgemaakt. Degenen die dit nog niet hebben gedaan
verzoeken wij hierbij vriendelijk om dit alsnog te doen. Indien u uw ondersteuning om wat voor
reden dan ook (tijdelijk) wilt stopzetten, dan vernemen wij dit ook graag van u.
Wij wensen u een fijne zomer toe!
Stichting Pater Konings Fonds
Ospel, mei 2022
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