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STICHTING. 
Stichting Vriendschapsband Haarlemmermeer Cebu is in 1992 begonnen als een Vereniging. In 2014 
is de Vereniging Haarlemmermeer Cebu omgezet naar de Stichting Vriendschapsband 
Haarlemmermeer  Cebu. (VHC) In dit jaarverslag geeft Vriendschapsband Haarlemmermeer Cebu 
een overzicht van haar activiteiten en projecten. 
 
NOODHULP WEDEROPBOUW. 
In 2015 was er in het kader van de actie die door VHC in samenwerking met de Gemeente 
Haarlemmermeer en enkele media waaronder HCNieuws.nl nog € 60.500 te besteden. 
 

Van dit bedrag is € 11.000 euro gegaan naar ANCE (Action for Nurturing Children and Environment) 
de Stichting van Father Max die zich o.a. voor kinderen die wonen op verschillende begraafplaatsen, 
de zgn. Kerkhofkinderen. Dit geld is besteed aan het educatieprogramma die Father Max op diverse 
locaties in Metro Cebu voert. 
 

Het overige deel € 49.500 is aangewend voor het bouwen van een nieuw Multipurpose center in 
barangay Pakna-ang, waar mensen door de gemeente een nieuwe woning kregen omdat zij hun huis 
dat in de zgn. “Danger Zone” stond moesten verlaten. Dit gebeurt in samenwerking met Habitat for 
Humanity. Met deze instelling is afgesproken dat de laatste  10 % van de bouwsom wordt 
gereserveerd voor de laatste aanneemtermijn. 
 
RAFI. (Ramon Aboitiz Foundation Inc) 
RAFI is een NGO in Cebu City waarmee VHC nauwe kontakten onderhoud. In september 2015 heeft 
het bestuur van VHC overleg gehad met RAFI en beide instellingen zijn tot het inzicht gekomen dat 
het goed zou zijn om een nieuwe MOU op te stellen. Het bestuur van VHC heeft zich de laatste 
maanden van 2015 bezig gehouden met het ontwikkelen van deze overeenkomst en hoopt deze in 
2016 vast te kunnen stellen. 
 
ERUF. (Emergengy Rescue Unit Foundation) 
ERUF is vanaf het begin van onze vriendschapsband met Cebu een belangrijke partner. Met haar 
brandweer en ambulancedienst heeft deze partner een belangrijke rol gespeeld met het verlenen van 
noodhulp in de eerste dagen in het rampgebied. 
In Haarlemmermeer werken Stichting Vriendschapsband Haarlemmermeer Cebu (VHC) samen met 
de Veiligheids Regio Kennemerland (VRK) samen aan dit project 
In 2015 deed zich opeens de mogelijkheid voor om een fourwheeldrive brandweerauto naar Cebu te 
verschepen. Hoewel zowel VHC als VRK op het standpunt staan dat we voorlopig geen materieel 
meer naar ERUF moeten sturen, was het sturen van deze bijzondere brandweerauto een buitenkans 
en is in juni 2015 deze auto naar Cebu verscheept. 
Een paar maanden later zijn 4 leden van de brandweer van Haarlemmermeer naar Cebu gegaan om 
het materieel van ERUF te instrueren hoe met deze auto om te gaan. 
Tevens hebben de medewerkers van VRK het rijdend materieel van ERUF onder handen genomen. 
In september is ook de nieuwe locatie van ERUF in gebruik genomen. Het nieuwe gebouw werd 
feestelijk geopend o.a. in aanwezigheid van de brandweer mannen uit Hoofddorp en een drietal 
bestuursleden van VHC.  
 
MY CEBU. 
In 2015 zijn er jongeren vanuit Cebu naar Nederland en België gekomen. De jongeren zijn drie weken 
in Europa verbleven waarvan de helft van de tijd in Haarlemmermeer. Het grootste deel van de kosten 
voor deze reis bedragen de vliegtickets van Cebu naar Europa en van de vliegkosten die gemaakt 
moeten worden om van Cebu naar Manilla (en terug) te vliegen voor het ophalen van de Visa. Nu er 
geen consulaat meer is in Cebu komen deze extra kosten erbij. 
In Haarlemmermeer hebben de jongeren uit Cebu deelgenomen aan allerlei activiteiten. Naast een 
bezoek aan Amsterdam is er ook een bezoek gebracht aan het Koning Willem Alexander Gemaal in 
Katwijk gebracht. Daar kregen onze gasten uit Cebu voorlichting over hoe in Nederland de 
waterhuishouding is geregeld.  
 
FORGE. Toekomst perspectief voor seksueel uitgebuite kinderen. 
Cebu City wordt ook wel de “ Koningin van de Zuidelijke Filipijnen” genoemd. Cebu City is het 
educatieve centrum van het land. De stad doet haar naam eer aan in die zin dat talloze kinderen hier 
een “onderdanig” bestaan leiden. Gedwongen door armoede of geweld vallen ze ten prooi aan 
dwangarbeid, vaak in de seksindustrie. 
 



Kinderen in Cebu City lopen een verhoogd risico slachtoffer te worden van kinderprostitutie en 
kinderhandel. Aangezien aan de stad allerlei andere stedelijke gebieden grenzen spreken we ook wel 
van Metro Cebu. 
 

Forge is een NGO in Metro Cebu die zich het lot van deze kinderen aantrekt. Ervaren 
preventiemedewerkers van FORGE gaan ’s nachts de straat op om zowel voor kinderen las hun 
ouders preventiebijeenkomsten te organiseren. De kinderen die ze tegen komen zijn seksueel 
uitgebuite (geprostitueerde) en kwetsbare kinderen. 
 

Naast de activiteiten ’s nachts heeft Forge twee activiteiten centra in de stad een één opvanghuis voor 
deze kinderen. 
 

VHC heeft in samenwerking met Terre des Hommes gedurende 3 jaar de activiteiten van het 
opvanghuis van Forge bekostigd.. Het opvanghuis in Metro Cebu heet Teen Dreamers Home. In 2015 
liep het project af, maar er zijn wel meteen weer plannen ontwikkeld om FORGE in 2016 te blijven 
steunen. 
 
ANCE. (Action for Nurturing Children en Environment Inc.)  Kerkhofkinderen 
VHC draagt  ANCE een warm hart toe, een NGO die geleid wordt door father Max. Deze priester is 
begaan met het lot van in totaal 400 families die op de begraafplaatsen wonen. Een schrijnende 
situatie, een niet te accepteren leefsituatie.  
 

In 2015 heeft VHC in het kader van de noodhulp, zoals reeds eerder beschreven, een donatie van 
gedaan voor de kinderen die door deze NGO worden geholpen. 
 
CONTA. 
In de heuvels ten zuiden van Cebu ligt een klein dorp, met in het dal een stuwmeer. 
De bewoners van het dorp hebben in het verleden provisorisch een klein betonnen reservoir gebouwd, 
een leiding naar het stuwmeer aangelegd en beneden een dieselmotor neergezet, die het water 
omhoog kon pompen naar de betonnen bak.  
 

Al gauw bleek dat het motorvermogen te klein was om lang te pompen, de leidingen te nauw en dat 
het reservoir te klein was. Ook de controle van de kwaliteit van het water liet te wensen over. 
 

In de afgelopen jaren is het waterleidingsysteem in CONTA dankzij een bijdrage van VHC en de inzet 
van RAFI en KAPAI gemoderniseerd. 
 

In het verleden heeft VHC een soortgelijk project gesteund in de stad Cebu in de wijk TISA. 
Daar is door o.a. Kadasig Parents Association Inc. (KAPAI) in samenwerking met de San Carlos 
University een veilig waternet gebouwd. 
 
JPIC-IDC). (Justice Peace and Integrity of Creation-Integrated Development Center, Inc 
Het geld bestemd voor de schooltjes op de vuilnisbelt, o.a. de Arnold Jansen School,  is door JPIC-
IDC in overleg met VHC omgezet naar scholarships voor kinderen van de vuilnisbelt. Ruim 130 
kinderen, van de basisschooltijd tot en met de universiteit, konden in 2014 via zo’n een beurs, 
scholarship, naar school, high school of naar de universiteit. Op deze manier krijgen kinderen de kans 
hun opleiding te voltooien. 
 
Cebu City Medical Centre (CCMC) 
Het CCMC is een gemeentelijk ziekenhuis van de stad Cebu. 
De patiënten die daar komen, wonen veelal in de armste wijken van Cebu en het ziekenhuis is 
daarmee een toevluchtsoord voor de allerarmsten, zieke, inwoners van de stad. De meeste patiënten 
kunnen de zorg ook niet betalen waardoor de inkomsten voor het ziekenhuis gering zijn. En dat zie je 
terug in de outillage van het ziekenhuis. Bewonderenswaardig te zien hoe verpleegkundigen en 
artsen, met het weinige wat ze hebben aan medische apparatuur en medicijnen, daar hun uiterste 
best doen voor juist deze groep arme mensen. 
In 2014 VHC heeft een donatie gedaan van €16.900,- ( 1 miljoen peso’s) waarmee het ziekenhuis 
nieuwe instrumenten en medicijnen kan kopen. In september 2015 is een delegatie van het bestuur 
van VHC op bezoek geweest bij CCMC en heeft gezien dat er meer dan 30 nieuwe bedden van het 
geld zijn aangeschaft. 
 
 
 
 
 
 
 



SMILE. 
Het project Smile is in 2011 gestart. Een groep van betrokken vrijwilligers, waaronder Alvin Dizon, 
startte in dat jaar met het uitdelen van een schoolpakket aan het begin van het nieuwe schooljaar. 
Een schoolpakket uitgedeeld aan de jongste leerlingen van verschillende Day Cares in diverse 
Barangays.  Later ging men, naast het uitreiken aan het begin van het schooljaar ook een pakket in de 
maand december samenstellen en uitreiken vlak voor Kerstmis. 
Ieder jaar komen kinderen van een kindcentrum uit andere Barangays aan bod. 
 

In december 2015 hebben dankzij een actie van De Klimop School in Hoofddorp meer dan 1900 
kinderen tijdens de Kerst een pakketje gehad. 
 

Dit jaar bevatte ieder pakket (kosten van één pakket 1 euro) 
1 kleurboek 
1 doos met krijtjes of met kleurpotloden 
 

Ieder pakket was verpakt in een papieren tas gemaakt van krantenpapier met en vrolijke decoratie er 
op.  Dit om de kinderen bewust te maken van het hergebruik van materialen. 
Inderdaad een project dat haar naam eer aan doet; een project met een Smile. 
 
BATANG PINANGGA. 
In het begin van 2015 heeft VHC dankzij een donatie van Wereldwijd voor Kinderen een donatie van  
€ 8.400 kunnen doen aan Batang Pinanga. Door dit bedrag kunnen de tien (10) kinderen die vanwege 
de ramp met tyfoon Hayan (november 2013) wees waren geworden in Batng Pinangga verblijven en 
naar school gaan.  
 
MICRO KREDIETEN. 
Het kippenproject op Cebu is een prachtig voorbeeld van hoe microkredieten succesvol kunnen zijn. 
Eind 2014 is VHC begonnen met het verstrekken van dergelijke kredieten. Het eerste project 
is het kippenproject. Hapinay, een afkorting van Happy is Nanay (moeder) en Hapitay, een afkorting 
van Happy is Tatay (vader). In tien zorgvuldig geselecteerde gezinnen krijgen zowel de moeder als de 
vader vijftig kippen te verzorgen en krijgen een opleiding tot kippenboer. 
Een VHC-delegatie heeft in 2015 de eerste kippenboeren bezocht en gezien hoe daar inmiddels 200 
kuikens rondscharrelden in een van bamboe geconstrueerde kippenschuur. 
Nadat afgelopen oktober de eerste 180 kippen op de markt verkocht konden worden, lopen er 
inmiddels op de farm weer 200 kuikens rond om opgekweekt te worden tot biologische vleeskippen. 
Het mooie van het project is dat van de opbrengst de lening wordt afbetaaldwaardoor VHC weer 
andere gezinnen de mogelijkheidkan bieden ook een farm te beginnen. 


