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Jopie Kouwenberg (met blauw shirt) van de Stichting São Tiago met één van de kinderen in haar armen. Eéns in de vijf à
zes jaar reist ze met haar man, op eigen kosten, naar Belo Horizonte om te checken of het geld goed terecht komt. ©
Jopie Kouwenberg

Padre Theo weet zelfs jaren na zijn
dood nog mensen te beroeren
KERKWERVE - Als Jopie Kouwenberg uit Kerkwerve begint te kletsen over de
kindertjes van de crèche van São Tiago trekken mensen al snel hun portemonnee.
Zo begon het ook vandaag precies 20 jaar geleden. Toen werd op SchouwenDuiveland de stichting São Tiago opgericht
Esme Soesman 06-07-20, 20:36

Maak jij de mooiste
zomerfoto van 2020?
MEEST GELEZEN
Speedgebruik op GoereeOverflakkee groter dan in
5.959 keer gelezen
PREMIUM

Jongeren uit Bruinisse moeten
hun vlot weghalen, maar daar
3.816 keer gelezen

PREMIUM

Daar gaan we weer!
Omwonenden ook in verzet
3.350 keer gelezen

1
De stichting is genoemd naar de Nederlandse pater Theo Leijen die 60 jaar lang in de
meest armetierige omstandigheden zijn best deed het leven van kinderen in de
sloppenwijken van de Braziliaanse stad Belo Horizonte beter te maken. Pater Theo ofwel
padre Tiago is al jaren dood, maar nog altijd wordt in Brazilië vol liefde over hem
gesproken.

Auto op zijn kop in de sloot in
Burgh-Haamstede
2.186 keer gelezen
PREMIUM

Die man heeft wat afgesjouwd
Ook Kouwenberg zelf was onder de indruk van de pater die, lang voor de oprichting van
de stichting, Jopie en haar man Adrie in Kerkwerve bezocht. ,,Gigantisch. Ik heb nog
nooit van mijn leven zo’n man meegemaakt. Hij is rond z’n twintigste naar Brazilië
vertrokken en heeft daar zestig jaar lang rondgedwaald. Je moet rekenen, dat is nu
tachtig jaar terug. Toen ging alles daar nog met paard en wagen. Er was niets. Ik vond
hem niet zozeer een pater, meer een maatschappelijk werker. Die man heeft daar wat
afgesjouwd.”

Aanleg Silly Walk zebrapad in
Zierikzee is secuur werkje
2.123 keer gelezen

WEBWINKEL
Familiepark Drievliet
Van €25,50 voor €19,00
Hotelovernachting bij Fletcher
Van €79,00 voor €34,95
Attractiepark Slagharen
Van €29,90 voor €16,50
Julianatoren
Van €25,00 voor €20,00
Attractiepark Toverland
Van €33,00 voor €27,00
Bekijk onze aanbiedingen

Kerkdiensten op SchouwenDuiveland
MEEST GEDEELD
De kinderen krijgen te eten en worden gedoucht. Eerste levensbehoeften waar ze thuis niet (altijd) op kunnen rekenen ©
Jopie Kouwenberg

Speedgebruik op GoereeOverflakkee groter dan in

Honger, lijm snuiven en bendes

42 keer gedeeld

Padre Tiago probeerde kinderen weg te houden van honger, lijm snuiven, bendes en
andere ellende. Samen met vrijwilligers begon hij een crèche, waar - tot op de dag van
vandaag - kinderen worden opgevangen, waar ze te eten krijgen en worden geschoold.
De Kouwenbergjes leerden de pater kennen via een Braziliaans stel waar ze toevallig
een keer mee in gesprek kwamen en die ook bij die opvang is betrokken. Dat contact
hield stand en na het overlijden van de pater in 1994 reisden Jopie en Adrie zelf naar
Belo Horizonte om een kijkje te nemen bij alles wat de pater had bereikt. ,,Hij had zo veel
gedaan, al was het naar Nederlandse maatstaven wat groezelig.”
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Jongeren uit Bruinisse moeten
hun vlot weghalen, maar daar
28 keer gedeeld
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Gedeputeerde Anita Pijpelink
neemt letterlijk een duik in het
15 keer gedeeld

PREMIUM

Aanleg Silly Walk zebrapad in
Zierikzee is secuur werkje
11 keer gedeeld

PREMIUM

Gewoon oversteken is er straks
niet meer bij; Zierikzees Plein
10 keer gedeeld

OVERLEDENEN IN DE REGIO

Als ik denk aan de kinderen die daar nu zitten
met een volle maag is dat nog altijd de moeite
waard

Maaike Ista-van Popering (Oosterland)
Maria (Rie) Suurmond-Louwerse
(Vlissingen)
Adriana Johanna de Jong-van Doeselaar
(Middelburg)

- Jopie Kouwenberg, Stichting São Tiago

Magdalena Mathilda Maria (Lenie) van
de Ven-Polderman (Middelburg)

Mensen brachten spontaan geld langs
Eenmaal thuis vertelde Kouwenberg enthousiast over het goede werk wat in Brazilië
werd verricht. Zó enthousiast dat mensen spontaan geld bij haar langs brachten en er
ook in de kerk voor de kinderen uit de sloppenwijken werd gecollecteerd. Om te zorgen
dat elke cent van die giften goed terecht kwam, werd de stichting São Tiago opgericht.
Dankzij al deze hulp is het gebouw inmiddels mooi opgeknapt en uitgebreid. Werden er
eerst rond de zeventig kinderen opgevangen, nu hebben driehonderd kinderen er een
plek.

Madelein Lampert-van Keulen
Gerda Helena Ongenae-Verstaete
(Terneuzen)
Corrie van der Pol-de Lange (Yerseke)
Maria Cornelia (Marietje) GoenseVermue (Ovezande)

Moeders worden geholpen met werk

Familieberichten

Baby’s vanaf zes weken kunnen er tot hun zesde terecht, daarna gaan ze naar een
‘gewone’ school. Ondertussen worden ook hun moeders, veelal jonge meisjes, geholpen
bij het vinden van werk. Hulp vanuit Nederland is nog steeds heel hard nodig, merkt
Jopie Kouwenberg. Zo hoopt ze onder meer het gebouw in de toekomst toegankelijk te
maken voor mensen met een handicap. ,,Als je iets mankeert, ben je in zo'n sloppenwijk
helemaal niet goed af.”

De stichting spaart onvermoeibaar door
Dus spaart de Schouwen-Duivelandse stichting, waar ook Henk Kesteloo en Agaath
Wolthoorn deel van uit maken, onvermoeibaar door. ,,Als ik dan denk aan die kinderen
die daar nu zitten met een lekkere volle maag en dat ze daar ook wat leren, dan is dat
nog altijd heel erg de moeite waard.”
Zie: stichtingsaotiago.nl

De Stichting São Tiago draait op vrijwilligers. © Jopie Kouwenberg
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Streep door drive-in
bioscoop in Renesse

Zwembad Dolfijn in Nieuwerkerk is
in nood

11:55 RENESSE – Jean-Paul
Kotoun, Lennart ‘t Mannetje en
Berry Lindenbergh zijn…

10:24
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Burgemeester doet
beroep op goed
fatsoen en gezond
verstand bezoekers
Zierikzee
6 juli

PREMIUM

Schaken kan prima
online, maar live is
toch veel leuker
6 juli ZIERIKZEE - Als er nou
één sport is, die je coronaproof
veilig vanuit huis kunt doen da…

PREMIUM

Aanleg Silly Walk
zebrapad in
Zierikzee is secuur
werkje
5 juli

Wat is er te doen op
SchouwenDuiveland

PREMIUM

Alarm voor wapen in
Noordgouwe: kind (11)
blijkt te spelen met
balletjespistool
5 juli NOORDGOUWE - De politie is vanmiddag uitgerukt na een
melding dat er in Noordgouwe een man met een wapen zou
rondlopen. Het bleek te gaan om een kind van 11 met een
balletjespistool.

Gedeputeerde Anita
Pijpelink neemt
letterlijk een duik in
het dossier Grevelingen
5 juli
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