
AFSCHEIDSCADEAU PASTOOR WINFRIED KUIPERS 

Alle kerkgangers die bij één van mijn afscheidsvieringen komen, krijgen van mij als afscheidscadeau het boek “40 

Jaar in dienst van God en de mensen”. 

Als u mij een afscheidsgeschenk wilt geven, dan vraag ik u een gift voor het 

PAG-ASA SOCIAL CENTER in Tagaytay op de Filippijnen.  

Dit Social Center Pag-asa ( = hoop) doet veel voor kinderen uit arme gezinnen: 

ze krijgen daar gratis tandverzorging van een tandarts; er is kinderopvang 

zodat moeders kunnen werken; er is aanvullend onderwijs voor kinderen met leermoeilijkheden; kinderen 

kunnen daar huiswerk maken als dat thuis in de overvolle krotwoningen niet mogelijk is; bij de veelvoorkomende 

natuurrampen zoals vulkaanuitbarstingen, aardbevingen of orkanen, deelt dit centrum ook voedselpakketten uit. 

Het Centrum heeft een sponsorprogramma en onderhoudt de contacten tussen kinderen en hun adoptieouders. 

 

  

 

 

 

 

 

Kinderen maken huiswerk op nieuwe pc’s,  

geschonken door Kringloopwinkel de Paardenstal in Berkel. 

 

Ik heb daar ook een adoptiekindje, Nathalie Sesma, nu 8 jaar. Zie: 

www.adoptieopfstand.nl. Tijdens mijn sabbatverlof aan de Filippijnen voor 

studie van de Oosterse godsdiensten heb ik mijn adoptiekindje enkele malen 

kunnen bezoeken. (‘Kleinkind’ moet ik zeggen, want ze noemt mij 

“Grandfather”) Zie mijn verslag op www.internetpastoor.nl. En enkele 

ervaringen achter op deze folder. 

Uw giften stort ik op een Anbi-rekening zodat het voor de belasting aftrekbaar 

is.  

Als u zelf dat belastingvoordeel wilt hebben, kunt u uw gift daar ook rechtstreeks op storten: 

NL35INGB0006932756  Stichting Nieuwe Gezinnen, Abdijlaan 8 A, 5253VP Nieuwkuijk,  

 ANBI:  RSIN 816126069  KvK:  41190223 

Heel hartelijk dank voor uw gift, namens het Social Center Pag-asa. 

. 

 

 

 

Nathalie met oudere zus Sophie. 

http://www.adoptieopfstand.nl/
http://www.internetpastoor.nl/


UIT MIJN REISVERSLAG:  

Na terugkomst van de evacuatie voor de vulkaanuitbarsting heb ik mijn sponsorkindje kunnen bezoeken. Eerst 

haar ouders, later haarzelf op haar basisschool. Hun woning is niet meer dan een schuur, aangebouwd aan het 

huis van haar grootvader. Het dak lekt. Geen vloer. Donker. Vader en moeder slapen met de twee dochters van 9 

en 6 jaar op een tweepersoonsmatras op de grond. Dit krot ligt aan het eind van een modderig weggetje 

waarlangs nog veel meer familie woont en die allemaal bij elkaar zitten rond een tuintafel, waaraan de kinderen 

ook hun huiswerk moeten maken. Geen sanitair gezien.  

De vader spreekt een paar woorden engels. Hij is “taxichauffeur” van een tricycle, 

een motor met zijspan. Maar sinds de vulkaaneruptie komen er geen toeristen 

meer en zit hij zonder werk en inkomen. Ze worden net als honderden andere 

gezinnen nu geholpen met voedselpakketten van het sociaal centrum dat ook de 

sponsoring van de kinderen regelt.  

Aansluitend mijn sponsorkind bezocht op haar 

school. Ze is ontzettend verlegen. Ze wilde nog 

wel op de foto, maar kroop daarna weg achter 

haar klasgenootjes. Vanmiddag ga ik met dat 

gezin naar een pretpark. Ik ben benieuwd of ik 

daar wat contact krijg. 

Met Nathalie in de tricycle-taxi van haar opa. 

Vanmiddag ben ik met mijn sponsorkind en haar zus en ouders naar een 

pretpark geweest. Wat was ik blij dat ze me voor vertrek tegemoet kwam lopen 

en niet zo verlegen was als de eerste keer op haar school. Ze heeft van het 

uitstapje genoten. En de moeder was heel blij met een paar prijsjes die ze won 

op de toegangsbewijzen.  

Ik heb het Social Center Pag-asa geld aangeboden om hun huis wat op te 

knappen. Maar ze willen het geld daarvoor niet gebruiken, want het huis staat op 

grond van de gemeente en het gezin heeft al jaren de huur niet meer betaald. Als 

er een rijke komt die de grond van de gemeente koopt, kunnen ze er van de ene 

op de andere dag uitgezet worden.  

Eerste tekening die ik van Nathalie kreeg. 

 

Ik ga in de toekomst ook nog een priesterstudent sponsoren, 

John Paul Mariveles Esplana. Wegens de coronapandemie is het 

seminarie echter gesloten en ligt zijn studie stil.  

 

 

 

 

 

Op de ene foto met zijn moeder en bisschop en op de andere met 

zijn moeder en tante in de krotwoning op eiland Romblon. 


