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Beste Vrienden,

Zomer 2011, Hans schrijft:

Het afgelopen jaar heb ik mij intensief beziggehouden met de vragen die losgeslagen
werden door de moeilijkheden in Pandipieri. Die kwamen aan het licht door een financiële crisis:
het geld raakte op. En de grote vraag was toen: waardoor?
Het eerste waar men aan dacht was diefstal. In die richting zijn we dan ook meteen gaan
zoeken. Er is natuurlijk wel het een en ander gebeurd, maar het fijne hebben we nog niet te
pakken. Het zoeken gaat door.
De tweede vraag die zich opdrong was: heeft de financiële administratie gefaald? Dit is
een erg belangrijke vraag voor ons, omdat onze financiële kant zo zwaar rustte op giften uit
Europa, waar de mensen graag precies weten hoe hun gave zijn doel bereikt. Daar komt nog bij,
dat de Kenianen met hun analfabetische cultuur van huis uit gewoon slecht zijn in administratie.
Hier zat een punt van flinke culturele wrijving. Gelukkig dacht Frank Boomers, die hier vele jaren
met Kenianen heeft gewerkt in de administratieve wereld, dat hij wel geschikte plaatselijke
mensen zou kunnen vinden om de administratie op peil te brengen. Het Vriendenbestuur heeft
toen een noodfonds gesticht dat dit mogelijk zou maken. Die bekwame mensen zijn nu al enkele
maanden aan het werk, en Frank doet in deze Vriendenbrief verslag van de resultaten die reeds
zichtbaar beginnen te worden.
Er werd echter nog een derde vraag zichtbaar. Het bleek dat de troebelen van Pandipieri
voorkwamen bij meer organisaties die lange tijd in Kenia en Oeganda gewerkt hadden. Erger nog,
in dat hele gebied van Oost Afrika, en misschien wel in heel Afrika, hing zo’n verstikkende
atmosfeer van corruptie, van structureel geweld, van wantrouwen en jaloezie, en van gebrek aan
discipline, dat men zich mocht gaan afvragen of we wel genoeg deden, om ook deze demonen aan
te pakken. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de opbouw van een gezonde gemeenschap.
De ironie van de geschiedenis wordt hier zichtbaar. Pandipieri was juist gesticht met de
opbouw van een gezonde gemeenschap hoog in het vaandel. Er ontwikkelden zich dan ook al gauw
een groot aantal basisgemeenschappen, waar de programma’s op rustten. Dit was zo’n geslaagde
formule, dat de programma’s onstuimig groeiden. De administratie werd steeds ingewikkelder,
zodat die moest worden toevertrouwd aan experts, en daarmee ontstond er een verwijdering
tussen KUAP en de gemeenschappen. De laatste tien jaar hebben de gemeenschappen bijna geen
binding meer gehad met de programma’s, behalve het Gezondheidsprogramma. We sloegen
eigenlijk de weg in van alle andere ontwikkelingsorganisaties, die volop afhingen van Europese
geldelijke ondersteuning. En we kregen het volle pond van hun problemen op ons bord.
De huidige leiding van KUAP is er zich van bewust, dat we hard moeten proberen het
contact met de gemeenschappen te herstellen. Officieel gebeurt dat via de afgevaardigden van
de gemeenschappen, die bij vergaderingen en planning betrokken worden. Verschillende van de
huidige bestuursleden komen voort uit deze kring. Maar we zouden nog veel meer met hen kunnen
doen. We zijn ook doende om vanuit de parochies meer hulp te krijgen. Maar ik zou graag iets
doen wat veel ambitieuzer is.
Ik zou graag voorstellen om Gemeenschapsopbouw een officieel onderdeel te maken van
het KUAP-programma. Ik heb dit jaar een cursus Gemeenschapsopbouw samengesteld, die
geschikt is voor mensen op verschillende niveaus. Voor de kinderen, die wij proberen op te voeden
in goede gemeenschapszin. Voor de leden van de staf, opdat zij goed weten dat onze programma’s
mikken op gedragsverandering . En ten slotte voor de leden van de gemeenschap zelf, zodat zij
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KUAP weer gaan zien als een bron van inspiratie voor een rechtvaardige samenleving. Op die
manier zal KUAP terugkeren naar zijn oorspronkelijke bedoeling. Niet alleen leert het de
kinderen hoe ze goede kleren kunnen naaien, goed voedsel koken en veel geld verdienen. Het zal
iedereen ook leren hoe ze de strijd moeten opnemen tegen corruptie en machtsmisbruik, hoe ze
onderling vertrouwen kunnen ontwikkelen, hoe rechtvaardigheid vruchten afwerpt en een vredige
samenleving binnen bereik brengt. Dat zou een weldaad betekenen voor het hele land. Ik zie de
huidige perikelen dan als geboorte-weeën van een nieuw KUAP.
Het nieuwe bestuur van KUAP is veel beter is dan het vorige, alleen al door het feit dat
er vier sterke vrouwen in zitten, die willen laten zien wat ze kunnen. De staf is flink ingekrompen
en vol goede moed. De programma’s draaien naar behoren. De Kunst Academie loopt als een trein,
de Meisjesvakopleiding begint het nieuwe schooljaar met meer dan honderd eerstejaars,
Pandigraphics is weer open; en er komen nog steeds jonge bezoekers uit Nederland een paar
maand met ons mee te draaien. En we bidden om hulp.
Waar ik de laatste tijd veel moeite mee heb is het OMA-project voor AIDS-wezen. Het
draait goed en we zorgen voor 300 gezinnen met ca. 1300 wezen. Het werk wordt gedaan door
een kleine groep vrijwilligers, die beloond worden met een kleine vergoeding. Maar de steun
vanuit Europa loopt niet goed meer. Een Lions Club, die zorgde voor 5000 Euro per jaar, heeft
zich teruggetrokken. En bij de gaven die binnen komen duidt bijna niemand aan, dat ze voor OMA
zijn (code C 1560). De laatste paar maanden heeft het project op mijn AOW gedraaid. Ik doe
een beroep op iedereen van jullie die connecties heeft met Service Clubs als Lions, Rotary, Round
Table, met organisaties die budgetteren voor charitatieve doelen, met scholen en groepen die
acties organiseren; steun het OMA-project! Een van de vrienden, Dr. Ingrid Hoevenaren uit
Nijmegen, heeft zich bereid verklaard om te helpen bij de opbouw van een betere achterban
voor OMA.
Tot slot een klein voorbeeld hoe gebrek aan administratieve routine kan leiden tot
vervelende situaties. Ons parlementslid beloofde mij in april dat hij er voor zou zorgen dat onze
straatkinderen 200 zakken maïs zouden krijgen van de gemeente. Bij het verzorgen van het
noodzakelijke schrijfwerk met de gemeente beging de leidster van het Straatkinderen
programma de fout per abuis te praten over 200 000 zakken. Dat vertroebelde de situatie
zozeer dat, ondanks uitgebreide excuses, de maïs verder dan ooit buiten ons bereik lijkt.
Ik ben op vakantie in Oosterbeek tot oktober, en hoop velen van jullie te zien.

Hans

Kort maar krachtig
Vriendendag 2011
Hoewel u de uitnodiging reeds eerder hebt ontvangen, toch nog even ter herinnering:
Dit jaar wordt de Vriendendag gehouden op zaterdag 27 augustus in het St. Jozefhuis in
Oosterbeek. Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom.
De dag heeft als thema “Verbondenheid en Verantwoordelijkheid”. Frank Boomers en Hans
Burgman zullen u op de hoogte brengen over de stand van zaken in Kisumu.
We hopen u daar met velen te kunnen begroeten.

Alida Mulder, werkgroep Vriendendag
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Wijzigingen email- en postadressen

Het kan gebeuren dat u de Vriendenbrief of de uitnodiging voor de Vriendendag niet ontvangt.
Toch proberen we dat zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom aan u dit verzoek:
Mocht u veranderen van postadres of van emailadres, wilt u dit dan aan mij doorgeven, zodat ook
u op de hoogte blijft van het werk van Hans Burgman.
Veel dank daarvoor,

Alida Mulder, secretaris
Ellie bedankt

Gedurende vele jaren heeft Ellie Eijkholt geheel belangeloos de postverzending van de
Vriendenbrief verzorgd. Jammer genoeg heeft ze aangegeven, dat ze die activiteit moet
beëindigen. Daarom, vanaf deze plek: Ellie, heel hartelijk bedankt!!

Eugène Burgman

Stand van zaken: Noodhulp aan Pandipieri! (2)
In de vorige Vriendenbrief had ik verteld, dat jullie in december en januari € 50.000 voor het
Noodhulpfonds bijeen hadden gebracht. Nadien is daar niet veel bijgekomen. Daarmee hebben we
als eerste prioriteit gedurende 5 maanden (januari tot en met mei 2011) externe financiële
deskundigheid beschikbaar kunnen stellen (kosten € 17.100 voor 3 maanden 1,5 kracht en twee
maanden 1 kracht). Voor dit geld heeft KUAP personele ondersteuning gekregen die onder andere
de volgende werkzaamheden hebben verricht:
• Reorganisatie van alle financiële administraties vanaf 2009,
• Begeleiding en advisering over de accountantscontroles (vanaf 2008),
• Introductie van nieuw gecomputeriseerd boekhoudsysteem vanaf 2009,
• Actualisering en verbetering van financiële- en personeelshandboeken,
• Herstructurering van de financiële functies, inclusief advies over medewerkers,
• Deelname in de strategische planningvergadering binnen de KUAP organisatie,
• Advisering over de voortzetting en inrichting van de spaar- en kredietbank,
• Ondersteuning bij het vinden van een nieuwe accountant.
Uiteindelijk heeft KUAP de ervaren en goed gekwalificeerde consultant, genaamd Eric Achola,
die de gehele vijf maanden ingehuurd was en dus van alle zaken goed op de hoogte was, de baan
als nieuwe accountant kunnen aanbieden. Dit is in goed overleg met de consultancyfirma gebeurd
en wij als bestuur van onze stichting zijn erg blij met deze capabele persoon.
Vervolgens hebben we uit het Noodfonds op 13 mei een bedrag van € 14.710 overgemaakt aan
KUAP voor het meisjesprogramma, het salaris van een nieuwe accountant voor 5 maanden en de
kosten van de accountantscontrole voor 2009 en 2010. Het merendeel van deze kosten was door
het gezondheidsprogramma voorgeschoten, dat hierdoor een restitutie verkreeg en daarmee
haar werk weer beter kon voortzetten.
Op dit moment zijn we nog in overleg met het KUAP bestuur over de bestemming van de
resterende gelden. Het contract wat we met hen in december hebben gesloten dient daarbij als
uitgangspunt. Ook hebben we specifieke projectaanvragen gekregen voor het meisjesprogramma
en de straatkinderen. De nieuwe manier van werken vergt helaas wel meer tijd.
Uiteraard blijven we u dankbaar voor meer donaties aan het Noodhulpfonds (code KUAP 99).
De rekeningnummers blijven zoals gebruikelijk:
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• 10.66.957
ING-bank, of
• 40.02.36.311 ABN-AMRO,
t.n.v. Missieprocuur Mill Hill, Oosterbeek.
Svp vermelden: H. Burgman, KUAP 99
Tot zover, namens het bestuur,

Frank Boomers, penningmeester

Jaarrekening 2010

Voorwoord van de voorzitter

Namens het Bestuur van de Stichting “Vrienden van Pandipieri” heb ik hierbij het genoegen jullie
voor de tweede keer de jaarrekening te presenteren, nu over het boekjaar 2010.
De cijfers zijn van een korte toelichting voorzien. Als hierover vragen zijn dan kunnen jullie
contact opnemen met de penningmeester van de Stichting, Frank Boomers.

Jaap Meester.
Balans per 31 december 2010:

ACTIVA

31-12-2009

31-12-2010

Mill Hill Oosterbeek Bank
Triodos Bank
Lopende Rekening RABO Bank
Spaarrekening RABO Bank
Totaal Bank Rekeningen

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

Totaal ACTIVA

€

PASSIVA

31-12-2009

31-12-2010

Nog te betalen Projectgelden
Vermogen Stichting

€
€

€
€

Totaal PASSIVA

€

16.216
1.179
68
17.463

17.463

16.200
1.263

17.463

€

€

15.545
1.441
115
1
17.101

17.101

15.000
2.101

17.101

Toelichting Balans:
In 2010 hebben we een nieuwe bankrekening geopend bij de Triodos bank. Het is de bedoeling
dat deze de RABO-rekening gaat vervangen. De boekhouding van de stichting heeft betrekking
op deze 2 bankrekeningen en één (nauwelijks gebruikte) spaarrekening en de veel meer gebruikte
rekening bij de missionarissen van Mill Hill in Oosterbeek. Vanaf deze laatste rekening worden, in
de eerste week van de nieuwe maand, de ontvangsten van de vorige maand afgerond naar beneden
(op honderd euro) naar Kenia overgemaakt. Daarom stond op 31 december nog een bedrag open
van € 15.000, onder vermelding van ‘Nog te betalen Projectgelden’. Dit geld is grotendeels op 26
januari 2010 naar Kenia overgemaakt. Het geringe vermogen van de stichting ad € 2.101 betreft
voornamelijk de gelden die op de Triodos bankrekeningen staan.
-5-

Inkomsten en Uitgaven 2010:

Hieronder presenteren we de inkomsten en uitgaven voor de jaren 2009 en 2010. U zult daar
zien dat de inkomsten in Nederland met 32% gedaald zijn, van € 75.060 naar
€ 51.002. Daarbij moet vermeld worden, dat er in december 2010 voor het Noodfonds in korte
tijd € 15.000 was binnengekomen. De begrotingsdoelstelling voor 2010, die geprognosticeerd was
op het midden tussen het jaar 2008 en 2009 is dan ook niet gehaald. Als gevolg hiervan is de
bijdrage aan de projecten ook verminderd van € 101.600 in 2009 naar € 78.224 in 2010.
De bestuurskosten zijn ook met 33% verminderd ten opzichte van 2009.

2009

Inkomsten
NL vrienden
Duitse vrienden
Verkoop kaarten
Tota al 01 Donaties

2010

Begroting 2010

€ 75.060
€ 30.000
€ 292
€ 105.351

€ 51.002
€ 30.000
€ 110
€ 81.112

€ 95.000
€ 30.000
€ 300
€ 125.300

€ 71

€2

€0

Totaal Inkomsten

€ 105.422

€ 81.113

€ 125.300

Uitgaven

2009

Tota al 02 Rente

Embroidery
OMA/Aids Ophans
KUAP Algemeen
KUAP New Hall
KUAP Girls Domestic
KUAP Streetchildren
KUAP Non-Formal School
KUAP Kleine Projecten
Noodfonds
Hans Burgman
Tota al 10 Projecten
Totaal 11 Personele ondersteuning
Totaal 12 Bestuur
Totaal 13 Secretariaat
Totaal 14 Public Relations kosten
Totaal 15 Bank
Tota al 11 t/m 15 Personeel en bestuur

Totaal Uitgaven

2010

Begroting 2010

€ 1.000
€ 16.660
€ 13.861
€ 13.750
€ 16.400
€ 23.047
€ 6.711
€ 1.694
€0
€ 8.477
€ 101.600

€0
€ 9.314
€ 6.479
€0
€ 600
€ 30.550
€ 2.000
€ 2.440
€ 20.000
€ 6.841
€ 78.224

€ 122.000

€ 1.702
€ 124
€ 389
€ 650
€ 214
€ 3.078

€ 787
€ 176
€0
€ 831
€ 257
€ 2.051

€ 2.000
€ 100
€ 100
€ 900
€ 200
€ 3.300

€ 104.678

€ 80.275

€ 125.300

€ 744
€ 744

€ 838
€ 838

Positief Saldo
Tota al 20 Eindejaarssaldo

Enkele posten verdienen enige uitleg:
01 Donaties
De inkomsten zijn naar herkomst ingedeeld. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de winst uit
de verkoop van kaarten bestemd is voor de Kunstacademie.
10 Projecten
De donateurs vermelden veelal (al of niet aan Hans Burgman) voor welk project zij hun bijdrage
beschikbaar stellen. Doen zei dat niet dan gaat de gift naar ‘KUAP Algemeen’ en wordt het aan
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0
€0

het bestuur van het KUAP programma overgelaten hoe de gelden aangewend kunnen worden. Aan
het eind van 2010, nadat de financiële problemen in Kenia bekend zijn geworden zijn deze
‘onbestemde gelden’ niet maandelijks naar Kenia gestuurd maar vindt in overleg tussen beide
besturen plaats nadat de bestemming overeengekomen is.
Namens het bestuur,

Frank Boomers, penningmeester

Bezoek onze Afrikadag, Bergeijk 4 sept. 2011!

Het is ons een genoegen u van harte uit te nodigen voor de Afrikadag 2011. Deze zal
plaatsvinden op zondag 4 september a.s. op het geheel vernieuwde marktplein bij de oude
Hofkerk in Bergeijk.
Traditiegetrouw beginnen we de Afrikadag om 11.00 uur met een Eucharistieviering in de
Hofkerk. We zullen ons in Kisumu wanen als Hans Burgman, missionaris en grondlegger van de
Pandipieri-projecten, voorganger is in de viering. Het befaamde Afrika Enga koor uit Nistelrode
staat borg voor de muzikale omlijsting.
Om ± 12.00 uur zullen er op de markt koffie en broodjes te koop zijn. Natuurlijk is er nog
veel meer te genieten. De optredende muziekgroepen zullen daar ongetwijfeld aan bijdragen,
evenals de diversiteit aan verrassingen in de kramen. Er zijn mooie dingen te koop, oa. lappen stof
en tekeningen uit Pandipieri. Ook de succesvolle Winkel van Sinkel heeft spulletjes van allerlei
aard te koop, ten bate van Pandipieri.
Kinderen kunnen hun hart ophalen, want naast schminken, haarvlechten en knutselen, zijn er
verrassende nieuwe activiteiten.
U kunt zich laten informeren over de diverse projecten en Afrikaanse hapjes proeven. De
bakkersopleiding van ‘De Rooi Pannen’ in Eindhoven komt weer hun overheerlijke Kisumu-brood te
koop aanbieden, ten bate van Kisumu.
U ziet, voor iedereen is er wat te genieten.
Wij zullen u graag verwelkomen op onze Afrikadag.

Marijke Schoenmakers, Werkgroep Bergeijk-Kisumu

Haas en de Koeienstaarten

Ik heb het Hans vaak horen zeggen: “Wie niet sterk is moet slim zijn”. Dat maakt “De Waarheid”
voor een Afrikaan heel wat minder strak omlijnd als voor ons. Nood breekt Wet. Dat thema is
terug te vinden in dit verhaal uit Kenia over “Haas en de Koeienstaarten”.
Lang geleden had Luipaard vijftig koeien. Elke ochtend liep Luipaard lange einden met zijn
koeien op zoek naar groen gras. Daardoor waren ze vet en gezond. Maar Haas was lui. Hij lag de
hele dag in de schaduw onder een boom.
Op een dag ging Haas naar Luipaard en zei: Ik heb geen melk om te drinken of te
verkopen. Kan ik niet voor jou komen werken om iets te verdienen? De ene dag zal ik op jouw
koeien passen, dan kan jij in het bos gaan jagen. En de volgende dag kan jij weer op ze passen, en
dan slaap en rust ik. Luipaard hield erg veel van jagen, dus hij stemde toe.
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Een tijd lang ging alles goed. Maar na een poosje had Haas geen zin meer om elke dag zo
ver te lopen op zoek naar groen gras. Toen kreeg hij een idee. Hij liep ver weg met de koeien, en
terwijl ze graasden, bouwde hij een kraal van doorntakken. Hij sloot alle koeien in de kraal op, en
sneed van ieder het eind van zijn staart af. Al die vijftig staarten droeg hij naar een stuk grond
dat droog en door de zon gebakken en gescheurd was. Daar drukte hij de ene na de andere staart
in de barsten zodat nog net de punt eruit stak.
Toen ging hij Luipaard zoeken. “O Luipaard, kom toch kijken wat voor verschrikkelijks er
met jouw koeien gebeurd is!” riep Haas uit. “Toen ik ze over een stuk grond dreef op zoek naar
gras, heeft de grond ze allemaal opgeslokt”.
Toen ze bij de plek aankwamen, was Luipaard helemaal ontsteld. Hij trok aan de staarten
in de hoop zijn koeien eruit te trekken, maar elke keer hield hij alleen een staart in zijn hand.
“Jij trekt te hard” zei Haas. “Daardoor breken de staarten af”. Maar toen Luipaard het
voorzichtiger probeerde, gebeurde er niets. “Al mijn koeien zijn begraven”, jammerde Luipaard,
“ze zijn vast betoverd”. En hij maakte dat hij wegkwam om niet ook nog zelf betoverd te worden.
Toen rende die slimme Haas snel naar zijn takkenkraal en joeg de koeien van Luipaard
eruit. Hij bracht ze ver weg naar een plek met volop gras. Ze hebben Haas veel melk gegeven,
zodat hij rijk werd, en hun staarten zijn spoedig weer aangegroeid. Toen kon Haas herders
betalen om al het werk voor hem te doen, terwijl hij in de schaduw lag en rustte en sliep.

Johan Smorenburg

Internationale vergadering in Bonn
Zoals in de vorige Vriendenbrief al is aangekondigd, hebben onze drie besturen (Stichting
Vrienden van Pandipieri, Stichting Bergeijk-Kisumu, en de Duitse Stichting Kerzell) op 14 mei jl.
een gezamenlijke vergadering gehouden in Bonn (Dld.).
Doel van die vergadering was om elkaar beter te leren kennen, alsmede om de moeilijke situatie
van Pandipieri met elkaar te bespreken.
Hans Burgman kon uiteraard niet aanwezig zijn, maar we hadden Fons Eppink, momenteel
regionaal overste van Mill Hill Nederland en een goede Pandipieri-deskundige, bereid gevonden
om als dagvoorzitter op te treden.
Verder waren aanwezig Jan Laarakker, voormalig docent van de Pandipieri Art-School, en
Alphonce Omolo, voormalig Pandipieri-manager.
Onze penningmeester Frank Boomers, ooit de financiële man in Pandipieri, gaf een uitgebreid
overzicht van de financiële situatie. Hij memoreerde, dat er al veel maatregelen zijn genomen en
verbeteringen doorgevoerd, hetgeen mede mogelijk is gemaakt door ons Noodhulpfonds, waaraan
velen van u zo royaal hebben bijgedragen.
In deze vergadering bleek, dat de drie besturen de problematiek op verschillende wijze, qua
transparantie, hebben gecommuniceerd naar hun achterban toe. Tja, wat is wijsheid.
Na een discussie in groepen werd plenair duidelijk uitgesproken, dat wij als besturen een beter
contact met Pandipieri/KUAP moeten opbouwen. Niet alleen om meer financieel inzicht te krijgen
in hun reilen en zeilen, maar ook om hen beter te kunnen ondersteunen. Want Pandipieri/KUAP is
al meer dan 30 jaar een uniek project. En alle aanwezigen vonden, dat dit nog vele jaren
voortgezet moet worden!

Eugène Burgman.
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Interessante discussie op de Vriendendag 2010

De motivatie om deel uit te maken van de Stichting Vrienden van Pandipieri is zeer divers.
Om dit duidelijker in beeld te krijgen stonden wij tijdens de Vriendendag 2010 stil bij wat
mensen aan deze vriendengroep bindt. Voelen mensen zich betrokken omdat zij een band hebben
met Hans, of is er ook sprake van betrokkenheid bij de Pandipieri-filosofie, zonder dat de
persoon van Hans daar onlosmakelijk onderdeel van uitmaakt? Daar Hans niet het eeuwige leven
heeft en al behoorlijk op leeftijd is, zijn dit uiterst actuele en relevante vragen. Zullen er
mensen afhaken wanneer Hans wegvalt, of blijven wij zijn goede werk trouw voortzetten?
De zojuist weergegeven vragen werden groepsgewijs met elkaar besproken. Uit de
antwoorden bleek, dat de vriendschapsband met Hans voor velen van groot belang is. Daarnaast
speelt het feit, dat veel vrienden in Kisumu zijn geweest en daar de projecten bezocht hebben,
een grote rol. De basisfilosofie en het gedachtegoed van Hans waren ook een motief, evenals de
gevoelde plicht om zorg te dragen voor het minder bedeelde “Zuiden”. Tot slot werden het unieke
karakter en de ontstaansgeschiedenis (de nauwe betrokkenheid op het leven van de armsten in
de sloppenwijken) genoemd.
Eveneens stonden wij stil bij wat onze binding is met Pandipieri als Hans niet meer onder
ons is. Enerzijds werd benadrukt, dat de mensen in Kisumu onze medemensen zijn en dat een
zekere interesse moet blijven bestaan. De geestelijke band die wij hebben opgebouwd dient niet
te verwateren. Financieel moet de band echter zodanig veranderen dat de mensen niet meer van
giften en donaties afhankelijk zijn. Dit is immers ook de oorspronkelijke doelstelling van de
projecten. Contacten tussen Kisumu en de vriendengroep moeten geïntensiveerd worden ter
ondersteuning en blijvende motivatie.
Tot slot stonden wij stil bij het nu en de toekomst van de Vriendendag. Naar voren kwam
dat de Vriendendag belangrijk blijft voor het onderlinge contact. Het geeft inspiratie en
motivatie om door te gaan.
Tijdens de groepsgesprekken kwamen nog een aantal suggesties naar voren.
In de Vriendenbrief verhalen opnemen van mensen aan de basis in Kisumu,
dit kan de brief ten goede komen.
Verjonging van de vriendengroep, niet alleen met familie van Hans.
Een kennismakingsfolder maken, waarin kort de ontstaansgeschiedenis, het
gedachtegoed van Hans en de projecten worden beschreven.
Eventueel ambassadeurs aanstellen vanuit de wat oudere vrienden.

Alida Mulder en Thijs Caspers

Bezoekersrecord 12e „Hoffest“ in Kerzell !

Het jaarlijkse „Hoffest“ van het Weihnachtsbaumteam in Kerzell (Duitsland) vond op 31
juli al weer voor de 12e keer plaats!
Father Hans Burgman opende de dag met een feestelijke viering in de St. Sebastian-kerk, die
met meer dan 300 zonnebloemen feestelijk versierd was.
Daarna werden de feestelijkheden voortgezet; dit jaar voor het eerst op een andere, nog
geschiktere locatie. Dagenlang had de Kerzeller-bevolking thuis kosteloos allerlei heerlijkheden
bereid, zoals soepen, vleesgerechten, salades, pasta's, maar ook vele overheerlijke taarten. Dat
alles werd nu voor het goede doel verkocht aan een recordaantal bezoekers, die niet alleen
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afkomstig waren uit Kerzell, maar ook uit de verre omgeving. Zelfs mochten we gasten uit
Nederland verwelkomen, bestuursleden van de stichtingen in Oosterbeek en Bergeijk.
Het feest werd muzikaal opgeluisterd door de “Musikverein Lyra” uit Kerzell en de band “Cool
Country” uit Fulda, die de gasten begeesterde met countrysongs en line-dancing.
Zoals gezegd is de opbrengst weer bestemd voor de straatkinderen van father Hans, die
zich in Kenia over hun ontfermt en hen huisvesting, scholing en opleiding weet te bieden.
Het werk van het Weinachtsbaumteam-Kerzell wordt niet alleen breed gedragen door de
bevolking, maar ook ondersteund door talrijke firma’s uit de regio.
Father Burgman noemde het Hoffest een uiting van grote hulpvaardigheid; in zijn ogen
was het resultaat een wonder, wat slechts mogelijk was geworden door de inzet van zovelen!

Barbara Reith

Colofon

Eindredactie: Eugène Burgman
Redactie en overige medewerkers: Hans Burgman, Frank Boomers, Thijs Caspers, Jaap Meester,
Alida Mulder, Barbara Reith, Marijke Schoenmakers, Johan Smorenburg.
Engelse vertaling: Hans Burgman, Duitse vertaling: Barbara Reith.
Redactie-adres: Eugène Burgman, van Egmondlaan 7, 5583 VA Waalre, tel.: 040-2213102;

e-mail: eburgman@kpnplanet.nl
Secretariaat (opgave adreswijzigingen en nieuwe Vrienden): Alida Mulder, Lijsterbeslaan 11,
1702 LW Heerhugowaard, tel.: 072-5741025; e-mail:

alida.mulder@quicknet.nl

Onze website: www.pandipierivrienden.nl, Kisumu-website: www.pandipieri.org
Adres Hans Burgman:
Tot medio oktober 2011:
Mill Hill St. Jozefhuis, Johannahoeve 4, 6861 WJ Oosterbeek
tel.: 0657142224; e-mail: hansburgman@jozefmhm.nl
Na medio oktober 2011:
Mill Hill House, P.O. Box 2011, 40100 Kisumu, Kenia.
tel.: 00254.723.344.553(Kenia); e-mail: hburgman@millhillear.com
Bijdragen: ING-bank, rekeningnummer 1066957, of ABN-AMRO, rekeningnummer 40.02.36311
t.n.v. Missieprocuur Mill Hill, Oosterbeek.
s.v.p. vermelden: H. Burgman, plus de projectcode (bv. H. Burgman, KUAP 01).
Je kunt kiezen uit de volgende projectcodes:
KUAP 01 (=Algemeen, projectkeuze door ‘t KUAP-bestuur),
KUAP 02 (=Kunstacademie),
KUAP 11 (=Huishoudschool),
KUAP 16 (=Pandigraphics),
KUAP 34 (=Straatkinderen),
KUAP 39 (=Informele School),
KUAP 99 (=Noodhulpfonds),
C 1108 (= Borduur Atelier),
C 1560 (=OMA-project),
W 148 (=Hans Burgman).
Als je een code niet weet, informeer dan bij Hans Burgman, of bij penningmeester Frank
Boomers.
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