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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.  

 
Adoptiefonds Mérida 
     
In de vorige nieuwsbrief schreven wij dat Oscar Anaya en Wilmer Velasco onze nieuwe 
contactpersonen zijn voor het adoptiekinderenproject in Mérida. Zij hebben deze zomer een 
activiteit georganiseerd om de wijken en families en kinderen die er wonen, beter te leren 
kennen. Zij hebben vanuit Stichting Pater Konings Fonds een bijdrage ontvangen om deze 
activiteit te financieren. 
 
Vier weken lang werden diverse activiteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren in de wijk. 
Naast recreatieve activiteiten was er ook aandacht voor kennismaking met het katholieke geloof. 
De nadruk lag echter op ontspanning en recreatie, om de kinderen een glimlach op het gezicht te 
bezorgen na de covid-periode die veel zorgen met zich mee heeft gebracht.  
 
Er waren activiteiten op het gebied van muziek, handwerk, koken, bakken, sporten enz. en ook 
maaltijden en snacks werden op deze dagen verzorgd. Ook kinderen met een beperking (auditief 
en/of verbaal) konden aan de activiteiten meenemen en werden begeleid door mensen die 
hiervoor zijn opgeleid. 
 
In totaal hebben zo’n 140 kinderen en jongeren aan deze activiteiten deelgenomen! Onderstaand 
vindt u een impressie door middel van een fotocollage. 
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Informatieavond 18 oktober 
 
Op 18 oktober heeft er weer een informatieavond plaatsgevonden vanuit Stichting Pater Konings 
Fonds. Mede door corona is dat enige jaren niet mogelijk geweest. Wij waren dan ook blij weer 
een gelegenheid te kunnen bieden om elkaar te ontmoeten en geïnteresseerden persoonlijk te 
kunnen bijpraten over de situatie en projecten in Venezuela. Onderstaand vindt u een impressie 
van deze avond. 
 
Overhandiging opbrengst sponsorloop door Basisschool de Schrank 
De avond werd gestart met de symbolische overhandiging van de opbrengst van de sponsorloop, 
door Fleur, Floor en Wout van basisschool de Schrank. De sponsorloop, waarover u later in deze 
nieuwsbrief meer kunt lezen, heeft een geweldig mooi bedrag van 2.000 euro opgeleverd. Een 
‘cheque’ ter waarde van dit bedrag werd overhandigd aan Stijn van Baelen die er samen met zijn 
Venezolaanse collega’s voor gaat zorgen dat dit geld terecht komt bij de kinderen die het in 
Venezuela het hardst nodig hebben. 
 

 
 
Pieter Cuijpers 
Als eerste spreker namens de Salvatorianen kwam Pieter Cuijpers aan het woord. Pieter is 
geboren en getogen in Ospel en komt hier nog regelmatig om zijn moeder te bezoeken. Hij is 
binnen de Salvatoriaanse organisatie als directeur van het fondsenwervingsbureau SOFIA 
verantwoordelijk voor de fondsenwerving van alle projecten wereldwijd en dus ook voor 
Venezuela. 
 
Pieter feliciteerde Stichting Pater Konings Fonds voor de jarenlange ondersteuning van kinderen 
in Venezuela en benadrukte daarbij hoeveel kinderen gedurende deze jaren al zijn ondersteund, 
generaties lang. Bijzondere aandacht gaf hij daarnaast aan de donateurs van de stichting, die 
met hun bijdrage een onderdeel zijn van de keten van solidariteit. Elke bijdrage, ongeacht hoe 
groot, is méér dan een druppel en is van grote waarde! 
Pieter gaf een toelichting over de werkwijze van de Salvatorianen wereldwijd en in het bijzonder 
in Venezuela, waar zij werkzaam zijn in de drie gebieden die u vaker in onze nieuwsbrieven de 
revue ziet passeren: Mérida, Caracas en San Felix. In deze gebieden zijn zij werkzaam in 
parochies, op scholen en met diverse projecten. Diverse van deze projecten werden door Pieter 
toegelicht. In totaal werken zij in Venezuela aan 19 sociale projecten. 
 
De financiering van deze projecten komt uit bijdragen vanuit verschillende organisaties uit 
Europa en wereldwijd. In Rome komt alles samen en wordt de verdeling van deze bedragen 
gecoördineerd. Pieter is met een aantal collega’s in Rome verantwoordelijk voor het beheer van 
deze gelden. Hij legde uit dat de salarissen van deze collega’s betaald worden door de 
Salvatoriaanse organisatie en niet uit de ontvangen giften. Elke ontvangen euro komt dan ook 
volledig ten goede aan het project waarvoor deze is gedoneerd.  
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Stijn van Baelen 
Na de pauze kwam Stijn van Baelen aan het woord. Stijn komt van origine uit Belgisch Limburg 
en heeft jarenlang in Venezuela gewerkt en daar o.a. het straatkinderen project opgezet, waar 
Stichting Pater Konings Fonds in het verleden geregeld ondersteuning aan heeft geboden. 
 
Stijn gaf een toelichting over het ontstaan van de werkzaamheden van de Salvatorianen in 
Venezuela, eind jaren 50 in de vorige eeuw. Tinus Konings is vanaf die periode ook werkzaam in 
Venezuela. In de beginjaren vanuit de hoofdstad Caracas, in de jaren 80 is hij gestart in Mérida 
met het adoptiekinderenproject dat nu nog steeds door ons wordt ondersteund.  
 
De Salvatorianen zijn in de beginjaren gestart met ondersteuning van basisscholen en later 
werden daar ook de middelbare scholen aan toegevoegd, in de overtuiging dat kinderen juist in 
die leeftijd ook extra begeleiding kunnen gebruiken, om op het rechte pad te blijven. De 
afgelopen jaren is er daarnaast ook steeds meer aandacht voor alternatief onderwijs. Luis 
Domingo, met wie wij veelvuldig contact hebben, heeft diverse projecten opgestart gericht op 
culturele-/sportieve vorming. Kinderen die deelnemen aan dit soort activiteiten blijven immers ‘in 
beeld’ en ‘van de straat’.  
 
Tegenwoordig is er ook meer aandacht voor overkoepelende coördinatie van de projecten. Wij 
schreven in de vorige nieuwsbrief over ‘Tejiendo Redes’ (letterlijk vertaald: verweven netwerken), 
het projectbureau in Venezuela dat alle projecten in het land begeleidt. Door dit bureau zijn de 
afzonderlijke projecten verweven in een groter netwerk, waardoor ze niet meer zozeer afhankelijk 
zijn van individuele personen.  
 
Stijn gaf tot slot ook een toelichting op een aantal projecten die door Stichting Pater Konings 
Fonds worden ondersteund. Voor alle projecten geldt: 

• Er wordt niet alleen praktische hulp geboden in de vorm van bijvoorbeeld 
schoolbenodigdheden. Door de ondersteuning in scholing worden kinderen geholpen in 
het groeiproces. Zij leren om voor zichzelf en daarmee ook voor anderen te zorgen. 

• De projecten bieden niet alleen hulp voor de kinderen die worden ondersteund. Er wordt 
ook een salaris geboden voor degenen die werken binnen deze projecten. Vaak zijn dat 
bijvoorbeeld alleenstaande moeders die de hulp ook goed kunnen gebruiken. Ook zij zijn 
gebaat bij een structureel inkomen, waarmee zij hun kinderen weer een betere toekomst 
kunnen bieden. 
 

Stijn benoemde het als volgt: we bieden niet enkel assistentiële hulp (praktisch, direct), maar 
focussen ons vooral op promoverende hulp (helpen groeien). Dan is de geboden ondersteuning 
echt een investering voor de langere termijn. Hij sprak tot slot zijn grote dank en waardering uit 
aan alle donateurs. De invloed van uw steun is niet te onderschatten en van grote waarde voor 
anderen!  
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Vragen 
Na de uitleg van Stijn was er de gelegenheid om vragen te stellen. Deze vragen en de gegeven 
antwoorden willen wij u niet onthouden: 
 

• Hindert de politieke situatie in Venezuela de voortgang van de projecten?  
De politieke situatie in het land heeft daarop inderdaad wel degelijk invloed. Als we 1.000 
euro zouden storten naar een rekeningnummer in Venezuela, zou daarvan bijvoorbeeld 
slechts 10 euro aankomen. Gelukkig hebben de Salvatorianen diverse andere kanalen 
waarlangs zij geld kunnen overmaken, via zakelijke tussenpersonen. Deze werkwijze 
functioneert goed en geeft de garantie dat elke euro goed aankomt.  
 

• Hoe kunnen zij de continuïteit waarborgen van de projecten in Venezuela? 
Dat doen zij door lokaal medewerkers op te leiden om de projecten te begeleiden. Op dit 
moment zijn er in Venezuela 21 Salvatoriaanse priesters werkzaam, veelal jonge mensen. 
De verwachting is dat dit in aantal in de toekomst nog groeit. Daarnaast zijn de projecten 
door de coördinatie vanuit Tejiendo Redes niet meer afhankelijk van individuele personen. 

 

• Gaat Stijn nog terug naar Venezuela? 
Stijn is inderdaad voornemens om terug te gaan naar Venezuela en daar weer aan het 
werk te gaan. Voor zijn huidige functie zal hij nog 2 jaar werkzaam zijn in Rome, daarna 
zal hij deze functie overdragen en kan hij iets anders gaan doen. Momenteel worden 
priesters uit het buitenland nog niet toegelaten in Venezuela, er worden geen nieuwe visa 
verstrekt aan buitenlanders. Stijn is echter al een aantal jaren bezig met een naturalisatie-
traject om een Venezolaans paspoort te verkrijgen. Als dat lukt, gaat hij over 2 jaar weer 
daar aan het werk.  

 

• Wat is de huidige functie van het kerkje dat Tinus heeft 
gebouwd in Mérida? 
Het is momenteel een zogenaamde bijkerk, dat veelal 
nevenfuncties heeft, en heeft dus niet meer grotendeels de 
functie van kerk. In het gebouw vinden bijlessen plaats voor 
de adoptiekinderen en ook het gezondheidscentrum dat naar 
Tinus is vernoemd, is gevestigd in het gebouw. Daarnaast 
vinden er diverse andere activiteiten plaats. 
 

• Wie vertaalt tegenwoordig de briefjes vanuit Venezuela? 
De vertalingen worden sinds enige jaren gedaan door Henk Leenders (adoptieouder en 
sinds kort bestuurslid) en Jeannette Slenders (vrijwillige bestuursondersteuning). 
Daarnaast zijn de overige bestuursleden inmiddels ook frequent gebruiker van Google 
Translate, wat ook prima werkt. 
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• Wordt er aan geboortebeperking gedaan in Venezuela? 
De Salvatorianen hebben binnen de parochies vooral aandacht voor verantwoord 
ouderschap, door jongeren en jonge ouders te begeleiden. Vanuit de gezondheidscentra, 
die door de Salvatorianen worden gefaciliteerd, wordt door medische professionals 
(seksuele) voorlichting verzorgd en worden gratis voorbehoedsmiddelen verstrekt.  
 

Tot slot 
Tot slot kwamen nog 2 bezoekers aan het woord met een speciale boodschap: 
 

• Jo Hermans was aanwezig vanuit het Missiecomité Nederweert/Vastenactie. Hij 
kondigde aan dat zij een project voor Pieter Cuijpers gaan ondersteunen en dat zij 
daarnaast 1 kind in Mérida middels financiële adoptie gaan ondersteunen.  
 

• Jef Geuns deelde tot slot nog enkele fijne herinneringen met de aanwezigen, over enkele 
ervaringen met Tinus Konings. Hij kende Tinus vanuit Rolduc, waar zij 3 jaar samen 
hebben gestudeerd. Ze waren gezamenlijk lid van een studentenclub en speelden samen 
toneel, o.a. een missiestuk waarin Tinus een tovenaar speelde en Jef een missionaris. Zij 
zijn in die tijd ook samen op kamp geweest in Baexem, bij de familie Jorissen, waarvan 
een aantal leden ook aanwezig waren bij deze informatieavond. Dit inkijkje in het leven 
van Tinus Konings, die het adoptiefonds heeft opgestart, was een fijne afsluiting van deze 
avond! 

 
Hartelijk dank aan de sprekers en alle aanwezigen. Wij kijken terug op een zeer geslaagde 
avond! 

 
 
Overige berichten 
 

Stichting Pater Konings Fonds in de media 
In het oktobernummer van ‘HALLO MAGAZINE!’ stond een 
artikel over Stichting Pater Konings Fonds. Dit magazine is huis 
aan huis verspreid in o.a. Leudal en Nederweert. Via 
onderstaande link kunt u het artikel en/of het magazine online 
lezen. 
 
https://halloonline.nl/verhalen/bericht/wie-wil-een-kind-nu-geen-
goede-toekomst-bezorgen-het-pater-konings-fonds-uit-ospel 
 
 
Met dank aan Pieter Knippenberg voor de mooie weergave van onze beweegredenen en doelen! 
 
Klik op onderstaande link om het volledige Hallo Magazine van oktober online te lezen: 
https://issuu.com/aqua_media_adviseurs/docs/hallo_magazine_09_2022_voor_oktober_ 
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Sponsorloop Basisschool de Schrank 
Basisschool de Schrank in Ospel hield donderdag 7 juli j.l. een goede doel sponsorloop. Deze 
vond plaats van 18.30 tot 19.00 uur bij de basisschool in Ospel. Kinderen zetten hun beste 
beentje voor om zo veel mogelijk rondes te lopen, waarbij de opbrengst gedeeltelijk gaat naar de 
ouderraad/school en gedeeltelijk naar het Stichting Pater Konings Fonds. 
 
De sponsorloop was een groot succes! Met veel enthousiasme werden er rondjes gerend door 
de kinderen (en een enkele ouder). Na afloop was het erg gezellig op het schoolplein met een 
drankje en iets lekkers. 
 
Op woensdag 13 juli werd er door leerlingen van 
de leerlingenraad een cheque t.w.v. €2000,- 
uitgereikt aan Stichting Pater Konings Fonds. Piet 
Slenders en Ben Houben namen deze in 
ontvangst. 
 
Wij zijn Basisschool de Schrank dankbaar voor hun 
inzet. Hiermee kunnen wij extra ondersteuning 
bieden aan kansarme kinderen in Venezuela! 
 
 
 
 
 

Wijzigingen binnen Stichting Pater Konings Fonds 
Het bestuur van de Stichting Pater Konings Fonds wordt sinds kort ondersteund door Henk 
Leenders en Annemiek Hompes. Marleen van Schaijk maakt al enkele jaren deel uit van het 
bestuur, maar is nog niet eerder formeel ‘voorgesteld’ in de nieuwsbrief. Onderstaand stellen zij 
zich alle drie aan u voor.  
 
EVEN VOORSTELLEN… 
Mijn naam is Marleen van Schaijk, 62 jaar en ik woon in Ospel.  
Ik ben getrouwd met Henri en samen hebben we een zoon.  
Sinds 4 jaar ben ik bestuurslid van het Adoptiefonds Pater Konings. 
Pater Konings was een oom van mij, mede daardoor voel ik mij 
betrokken bij het Adoptiefonds. Ik herinner me hem als een 
bevlogen man die het liefst zijn laatste cent weggaf aan de mensen 
die het moeilijk hadden.  
 
Tevens ben ik ook bestuurslid van de Venezuela Werkgroep, we 
hebben ongeveer dezelfde doelstelling en werken nauw samen.  
Onze kinderen krijgen de mogelijkheid om te studeren voor een 
goede toekomst, dit gunnen wij de kinderen in Venezuela ook. 
Het doen van vrijwilligerswerk geeft mij veel voldoening, ik hoop 
dan ook iets te kunnen betekenen voor het Adoptiefonds. 
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EVEN VOORSTELLEN… 
Als kersvers bestuurslid van de “Stichting Pater Konings Fonds” wil ik mij graag even aan u 
voorstellen. Mijn naam is Henk Leenders, ik ben 76 jaar oud, en dus gepensioneerd. Ik woon in 
Haelen en ben alweer 52 jaar getrouwd met Truus Hermans, geboren en getogen in Ospel. Dat 
laatste verklaart meteen de connectie die wij hebben 
met de Stichting van pater Konings.  
Wij hebben twee kinderen en vier kleinkinderen. 
Alleen al vanwege het feit dat wij er ons terdege van 
bewust zijn dat onze eigen kinderen en 
kleinkinderen het hier meer dat goed hebben, was 
voor ons een aantal jaren geleden aanleiding om 
deel te nemen aan het adoptiefonds, om zo doende 
kinderen die het vele malen slechter hebben 
getroffen in hun leven te kunnen ondersteunen. 
Als bestuurslid hoop ik, samen met anderen, nog 
een extra steentje te mogen bijdragen aan de 
realisatie van de doelstellingen van de stichting. 
 
 
 
EVEN VOORSTELLEN… 
Mijn naam is Annemiek Hompes ik ben 55 jaar en woon in Maarheeze. Ik heb een relatie met 
Franco en wij reizen veel over de wereld om te kijken waar wij kunnen helpen met het o.a. 
ondersteunen van kinderen die het stukken minder hebben. Dit gaat van straatkinderen tot 
kinderen die in de prostitutie zitten… 

 
Het begon voor mij in Venezuela bij het Pater 
Konings Fonds. Mijn hartsvriendin Maria Konings 
had te horen gekregen dat zij ongeneeslijk ziek was. 
Graag wilde zij nog afscheid nemen van haar oom 
Gerardus Konings en haar adoptiekinderen die wij al 
jaren steunen, en zijn wij naar Venezuela vertrokken. 
Dat was erg bijzonder in vele opzichten. Voor mij viel 
alles op zijn plaats. Ik wilde in het land zelf helpen en 
niet vanuit Nederland. En zo is het reizen voor mij 
begonnen.  
 
Nu, vele moestuin projecten, waterputten, ziekenhuis 

en school renovaties in diverse landen enz verder (mede ook mogelijk gemaakt door de steun die 
het Pater Koningsfonds mij ook vaak heeft geboden…..) Kan ik als bestuurslid hopelijk nog meer 
terug doen voor de kinderen in Venezuela…. 
 
Warme groet, Annemiek 
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Terugkoppeling APOIO 
Eén van de overige projecten 
die met enige regelmaat 
ondersteuning ontvangen 
vanuit het Stichting Pater 
Konings Fonds is APOIO, in 
Brazilië. Van hen ontvingen wij 
onlangs de foto’s hiernaast, 
van de jaarlijkse viering van 
‘de dag van de kinderen’, die 
zij vierden met de kinderen 
van hun zaterdagproject. 
 

 
 

Terugkoppeling Adadyia 
Ook het project Adadyia in Burkina Faso wordt 
periodiek door Stichting Pater Konings Fonds 
ondersteund. Via de contactpersoon van dit 
project, Doortje Linders uit Nederweert Eind, 
ontvingen wij onderstaande terugkoppeling: 
 
De donatie van het Pater Konings Fonds voor 
stg. Adadyia - Burkina Faso - ZijActief Eind is 
besteed aan het adoptiefonds voor 
weeskinderen in Burkina Faso. De Assocation 
Zekoula in de stad Koudougou heeft al 
jarenlang een micro-krediet met ondersteuning 
van ZijActief Nederweert-Eind. Dit loopt al 20 
jaar bijzonder goed. Daarnaast heeft de vrouwengroep een adoptieproject voor weeskinderen. 
Omdat deze kinderen in gezinnen zijn ondergebracht en niet in een weeshuis, worden deze 
gezinnen ook ondersteund met mais, rijst enz. Tegenwoordig komt de gift van het Pater Konings 
Fonds bijzonder goed van pas omdat er heel veel vluchtelingen in het stadje zijn, die op de vlucht 
zijn voor de terreuraanslagen van de IS. Velen blijven permanent, waaronder veel kinderen. Ook 
zij doen nu een beroep op de vrouwengroep. 
 
 

Textiel containers:  
Inmiddels zijn we alweer in het 4e kwartaal van het jaar aanbeland. Hierbij ontvangt u een update 
over de opbrengst van de textielcontainers in de regio: 
 

• 1e kwartaal 2022: 4.800 kg 

• 2e kwartaal 2022: 4.250 kg 

• 3e kwartaal 2022: 4.500 kg 
 
Wederom hele mooie opbrengsten! We zijn er erg blij mee dat de containers nog steeds door 
jullie zo goed gevuld worden. En had u al gezien dat er dit jaar een nieuwe container is 
geplaatst? Ook in Kampershoek kan textiel worden ingeleverd, namelijk op de Edisonlaan 18c! 
Informatie over de textielcontainers is te vinden op: www.paterkonings.nl/kleding-containers.     
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Kerstmarkt Venezuela Werkgroep 
Vorig jaar kon de Kerstmarkt van de Venezuela Werkgroep helaas niet doorgaan, vanwege de 
situatie m.b.t. Covid-19, maar in 2022 gaat de Kerstfair weer door! De Kerstfair vindt plaats op  
zondag 11 december a.s. van 10:30 tot 16:00 uur, als vanouds in Gemeenschapshuis Haaze-
Hoof in Ospel. 
 
Zet u deze datum ook alvast in uw agenda? U bent van harte 
uitgenodigd om even binnen te lopen, voor een lekker kopje koffie 
met wat lekkers. Uiteraard zijn er ook weer mooie (kerst-) 
bloemstukken te koop en is het mogelijk om een gokje te wagen 
bij de enveloppenloterij. 
 
We zijn vanuit Stichting Pater Konings Fonds ook op de Kerstfair aanwezig en gaan dan graag 
met u in gesprek. Dus, mocht u vragen hebben over het adoptiefonds of over de situatie in 
Venezuela in het algemeen? Wij ontmoeten u graag op 11 december!  
 
 
Financiële adoptie Mérida 2023 
Het opgaveformulier voor uw deelname in 2023 ontvangt u via een aparte mail. 
 
 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/paterkonings

