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Woord vooraf

Gemeente Haarlemmermeer onderhoudt een vriendschapsband met de gemeente 
Cebu City op de Filipijnen. 
Met deze stad heeft Haarlemmermeer een officiële band sinds 1992.
De belangrijkste doelstelling van de vriendschapsband is het uitwisselen van kennis en ervaring. 
Ook het kweken van interesse voor elkaars cultuur en het bevorderen van contacten tussen  
scholen, bedrijven en lokale overheden zijn van belang.

Uitvoering vriendschapsband
In opdracht van gemeente Haarlemmermeer geeft de Stichting Vriendschapsband Haarlemmer-
meer - Cebu (VHC) uitvoering aan deze vriendschapsband. De stichting initieert en begeleidt 
projecten in Cebu, in samenwerking met lokale organisaties (NGO’s).  
De opdracht aan de stichting is ook om de vriendschapsband bekendheid te geven onder de 
inwoners van Haarlemmermeer. VHC is sinds 1992 actief en heeft door de jaren heen de steun van 
veel vrijwilligers mogen ondervinden.

De laatste jaren heeft de vriendschapsband zich gericht op Metro Cebu. Metro Cebu bevat Cebu 
City en de haar omringende steden.

Jaarverslag
In dit jaarverslag willen wij u inzage geven in de in 2016 door VHC ondersteunde projecten en in 
de acties die er plaats hebben gevonden in onze organisatie. Ook is in dit jaarverslag een financiële 
verantwoording over 2016 opgenomen.

In 2016 heeft VHC weer een aantal mooie projecten op Cebu kunnen ondersteunen. In dit verslag 
brengen we u hiervan op de hoogte. 

Op verschillende plekken in Metro Cebu zijn projecten afgerond, voortgezet, uitgebreid of nieuw 
gestart.  Dankzij de financiële bijdrage van gemeente Haarlemmermeer, de Club van 100 van VHC 
en ook door donaties van goede doelen stichtingen zoals bijvoorbeeld Wereldwijd voor Kinderen is 
VHC in staat geweest vele doelen te ondersteunen.

Het accent van de ondersteuning door VHC richt zich, naast de al eerder genoemde uitwisseling 
van kennis en ervaring, met name op het gebied van het beschermen van kinderen, het geven van 
een goede educatie en het voorzien van schoon en helder drinkwater. 

Dit willen we bereiken door het ondersteunen van projecten, hetzij langdurig (meerjarig) hetzij 
kortlopend én door het hebben van een uitwisselingsprogramma voor jongeren georganiseerd 
door MyCebu.

Het bestuur van VHC.
Hoofddorp, februari 2017
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PROJECT ERUF

ERUF (Emergency Rescue Unit Foundation) is een particuliere organisatie voor hulpverlening in 
Cebu City. Het contact met deze organisatie ontstond begin jaren 90 door een donatie van twee 
ziekenwagens uit de gemeente Haarlemmermeer. Vanaf die tijd is er een intensief contact geweest 
tussen ERUF en medewerkers van de ambulance- en brandweerdienst van Haarlemmermeer. Deze 
dienst van Haarlemmermeer is sinds een aantal jaren ondergebracht bij de Veiligheids Regio Ken-
nemerland (VRK)

ERUF verzorgt in Cebu City een deel van het ambulancevervoer, de brandbestrijding en verdere 
brandweerhulpverlening . Of het nu gaat om het assisteren bij ongelukken of het vervoeren van 
een zwangere vrouw, de bevolking van Cebu prefereert, terwijl er ook andere ambulance- en 
brandweerdiensten in Cebu City zijn, de hulp en ondersteuning van ERUF.

Vanaf 2015 werken VHC en VRK, in de vorm van een werkgroep, samen als het gaat om het onder-
steunen van ERUF. Uit contacten met ERUF en met het hoofd van Cebu City Disaster Risk Reduction 
Management Office (CCDRRMO) Nagiel Banacia, bleek dat er in Cebu City naast ambulances van 
ERUF ook 10 ambulances van de gemeente Cebu te zijn en dat bijna iedere van de 80 Barangays  
(stadsdeel) in Cebu een eigen ambulance heeft. Maar het personeel van zowel de gemeentelijke als 
van de Barangay ambulances waren in 2016 nog niet of onvoldoende  geschoold.

In de werkgroep van VHC en VRK is toen het idee ontstaan om een drie jarenplan te ontwikkelen. 
Een plan waarin het opleiden van ambulancepersoneel centraal staat.
Tevens vond de werkgroep dat er ook aandacht moest zijn voor het up-to-date houden van de 
kennis van de medewerkers van ERUF. Zowel op het terrein van de medische zorg als op het terrein 
van brandbestrijding en onderhoud van het (rijdend) materieel.

Op basis van een door de werkgroep ontwikkeld driejarenplan is het de werkgroep gelukt om, 
mede dankzij een donatie van een goede doelen stichting, voor drie jaar (2016 t/m 2018) een 
bedrag van in totaal 78.000 euro te reserveren voor ERUF.

In september 2016 hebben twee ambulancemedewerkers vanuit Haarlemmermeer training gege-
ven op het gebied van PHTLS (Pre Hospital Trauma Life Support) en PALS (Pediatric Advanced Life 
Support). 
Tevens hebben in november 2016 drie medewerkers van de brandweer een training “ Rope Rescue” 
(redding met touwen van hoogte) gegeven (zie bijlagen A1 en A2).

ERUF is in augustus 2016 begonnen met het trainen van 20 ambulancemedewerkers, die rijden op 
de zgn. City Based Ambulances, de ambulances van de gemeente CEBU.
Daarna werd het ambulancepersoneel van Barangay Mabolo door ERUF geschoold. Het gaat hier 
om een training van drie maanden waar het personeel naast basiskennis ook een aantal weken 
mee moet rijden met ambulancepersoneel van ERUF, zodat zij de opgedane kennis in de praktijk 
kunnen brengen.

Vanaf eind december 2016 tot en met maart 2017 wordt het personeel van Barangay Talamban 
getraind. Beide Barangays liggen binnen Cebu in een zogenaamde “Danger Zone” , een gebied dat 
als eerste getroffen wordt bij overstromingen, tyfoons, enz.
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Meerjarenbudget ERUF   2016 - 2018

Goede Doelen Stichting  (GDS)  43.000 euro
VRK en VHC  35.000 euro
Totaal 78.000 euro

Het budget wordt als volgt verdeeld:
Training ambulance personeel 
(City of Barangay based) 45.000 euro
Training personeel ERUF 32.000 euro
Onvoorzien 1.000 euro

Het bedrag wordt als volgt over de verschillende jaren verdeeld:
Overzicht 2016 – 2018 GDS VHC/VRK
Bijdrage  2016 15.000 euro 11.700 euro
Bijdrage  2017 14.000 euro 11.700 euro
Bijdrage  2018 14.000 euro 11.600 euro
 

2016 
Training City Based Ambulancepersoneel (augustus 2016)   2.200 euro
Training Barangay Based ambulancepersoneel Mabolo (sept.-nov. 2016) 10.500 euro
Training Barangay Based ambulancepersoneel Talamban (dec. 2016- mrt. 2017) 4.000 euro
Training personeel ERUF door 2 medewerkers van de VRK ambulancedienst 
Betreft PHTLS en PALS training (reis en verblijfkosten)  4.000 euro
Training personeel ERUF door 3 medewerkers van de VRK brandweer
“ Rope Rescue Training”   6.000 euro

GDS 15.000 euro
VHC 11.700 euro
Totaal 26.700 euro

2017
Training Barangay Based ambulancepersoneel Talamban (dec. 2016- mrt. 2017) 6.500 euro
Trainingen Barangay Based Ambulancepersoneel door ERUF  6.800 euro
Training personeel ERUF door VRK ambulance en brandweer 14.000 euro

Goede Doelen Stichting voorschot 2017 project Talamban (20-12-2016) 
 6.500 euro

2018
Trainingen Barangay Based Ambulancepersoneel door ERUF 15.000 euro
Training personeel ERUF door VRK ambulance en brandweer  8.000 euro
Evaluatie (onvoorzien) 1.000 euro
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 PROJECT JPIC

JPIC-IDC  (Justice Peace and Integrity of Creation-Integrated Development Center, Inc.)

Al meer dan 20 jaar ondersteunt de gemeente Haarlemmermeer een project van JPIC met een jaar-
lijks bedrag van € 7100,-. Het geld was eerst bestemd voor de schooltjes op de vuilnisbelt, o.a. de 
Arnold Janssen School. In 2014 is in overleg met Vriendschapsband Haarlemmermeer - Cebu beslo-
ten dat JPIC het bedrag mag aanwenden voor studiebeurzen, zgn “scholarships”, voor de kinderen 
die leven op de vuilnisbelt. 

Hieronder zijn de resultaten te vinden voor de schooljaren 2015/16 en 2016/17.
De kinderen wonen in de barangays Inayawan en San Pio Village.

In 2016 is JPIC gestart met een “Mobiele School”.  Een bus ingericht om les in te geven. In de bus 
zijn een kleine bibliotheek en een tweetal computers aanwezig. 
Daarnaast gaat JPIC in de nabije toekomst een eigen computerruimte opzetten. Tot nu toe 
moeten veel studenten hun opdrachten maken in internetcafés, wat niet bevorderlijk is voor de 
concentratie. 

Een donatie van € 5000,-  van de Club van 100 van VHC  geeft JPIC de mogelijkheid een en ander 
op korte termijn te realiseren. Van de € 5000,- zal een bedrag van € 1000,- worden besteed aan de 
mobiele school en € 4000,- is bestemd voor aanschaf van nieuwe computers.
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Mobiele school

Uit de “Cebu Daily News” van 23 juli, 2016:

“Stephen Dano lived the life of a juvenile delinquent.
At 10, he was already exposed to illegal drugs, including “shabu” (methamphetamine hydrochloride) 
and injectable substances. He lived with his friends on the streets and was involved in petty crimes. But a 
nongovernment organization (NGO) saved Dano from what could have been a life of crime. Now, at 23, 
Dano is a third year college education student and works as a facilitator for a mobile schoolprogram run 
by the Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC) Integrated Development Center Inc., an NGO that 
works with streetchildren”.

JPIC – 2016
Donatie gemeente Haarlemmermeer scholarships 7.100 euro
Donatie Club van 100                                        “Mobiele School” en computers 5.000 euro

RAFI

Al bijna twintig jaar onderhoudt VHC goede banden met RAFI (Ramon Aboitiz Foundation Inc.). 
In samenwerking met RAFI heeft VHC in 2015 de volgende projecten voortgezet, opgezet of 
ondersteund:

COGON RAMOS
Sinds 2015 heeft VHC een gezondheidscentrum (Health Center) in de barangay Cogon Ramos on-
dersteund. In 2014 stond in deze wijk een nieuw gebouw dat bestemd was als Health Center maar 
dat nog helemaal leeg was. In 2015 is het Health Center, dankzij een donatie van VHC, voorzien van 
o.a. meubilair,  een tandartsenstoel en een behandeltafel voor een dokter en verloskundige.

De toeloop naar het gezondheidscentrum werd zo groot dat patiënten buiten in de brandende zon 
moesten wachten. In 2016 heeft VHC er voor gezorgd dat er een baldakijn tegen de voorgevel van 
het gebouw is geplaatst, zodat de patiënten in de schaduw en bij regenval droog kunnen wachten.
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TISA
Al bijna twintig jaar is VHC betrokken bij de wijk Tisa. In het verleden heeft VHC er voor gezorgd dat 
er een waterbron werd aangeboord. De steun aan het waterproject hebben we, omdat het project 
uitstekend liep,  al weer enige jaren geleden afgesloten. In 2015 hebben enkele studenten uit Cebu, 
tijdens hun bezoek aan Haarlemmermeer, aan het bestuur van VHC een voorstel gedaan. In dit 
voorstel ging het erom jongeren meer te betrekken bij de wijk.
In november  2016, tijdens het bezoek van de delegatie van de gemeente Haarlemmermeer aan 
Cebu, hebben de studenten een presentatie gegeven hoe jongeren betrokken kunnen worden bij 
de wijk.
Naast een wekelijkse schoonmaakactie binnen de wijk Tisa, zijn de jongeren ook begonnen met het 
aanleggen van moestuintjes. Tevens werden er tijdens het bezoek van de delegatie enkele “Man-
gobomen” geplant. Het was een officieel gebeuren waarbij de burgemeester, raadsleden en leden 
van het bestuur van VHC hun eigen mangoboom mochten planten. Om de groei van de bomen te 
bevorderen werd rondom de boom een driehoekig hekwerk geplaatst en werd iedere boom van 
een naamkaartje voorzien. Op het kaartje stond de naam van degene die de boom geplant heeft, 
m.a.w. raadsleden en de burgemeester hebben nu hun eigen mangoboom in Cebu.

Conta waterproject
Sinds kort heeft VHC bemoeienis met het Conta Waterproject. Dankzij een eerdere gift van de 
Vriendschapsband is binnen de gemeenschap Conta het waternet verder uitgebreid.
Nu werd er echter zoveel water afgenomen dat uitbreiding van het net noodzakelijk werd.
Daarvoor moet een nieuwe bron worden aangeboord en vervolgens op een nieuw netwerk worden 
aangesloten. Ook hier heeft VHC gemeend een wezenlijke bijdrage te moeten leveren.

Cogon Ramos bijdrage Baldakijn 2.500 euro
Tisa bijdrage jongerenproject 2.800 euro
Conta bijdrage waterproject 18.500 euro

FORGE

FORGE (Fellowship for Organizing  
Endeavors) is een organisatie die 
hard werkt om de commerciële 
seksuitbuitingen met kinderen te 
stoppen.

FORGE maakt een helder en duidelijk 
statement: het is niet genoeg om 
alleen de kinderen, de slachtoffers, 
te redden.  Er moet ook iets gebeu-
ren aan de vraagkant. Er is een heel 
systeem dat draait op de seksuele uitbuiting van kinderen door pooiers, pedofielen en internet-
bedrijven. We moeten iets doen aan het systeem! 

FORGE heeft een holistische visie en werkt met kinderen die zich op straat of via de webcam pros-
titueren voor eten voor zichzelf of voor de familie. Ze werken met ‘holistische rehabilitatieplannen’. 
Onderdeel van de hulp aan en rehabilitatie van kinderen is o.a.:

EDUCATIE & HUISWERKBEGELEIDING
FORGE biedt kinderen “non formeel onderwijs”, gericht op instroom in het reguliere onderwijs of 
het aanleren van beroepsvaardigheden. 
“We willen dat kinderen zich realiseren dat het belangrijk is dat ze hun opleiding afmaken.”
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DISCLOSURE / COUNSELING / PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING
Kinderen moeten kunnen praten over hun problemen, over wat hen is overkomen. Over het mis-
bruik in de gemeenschappen. De begeleiding is er op gericht dat kinderen zich uiten over wat ze 
hebben meegemaakt. Vaak zien kinderen het niet als uitbuiting maar als “gewoon werk”…..!?

MEDEWERKING VAN OUDERS
Huisbezoeken. Psycho-educatie aan ouders. Vaak realiseren ouders zich niet wat dit werk met hun 
kinderen doet. Het lukt kinderen niet om hier uit te stappen als ze niet ondersteund worden door 
hun ouders of andere volwassenen. Daarom wordt er ook op ouders ingezet; dat zij er aan meewer-
ken dat hun kind uit deze wereld stapt.

KINDVRIENDELIJK DAGACTIVITEITENCENTRUM
Counseling, huiswerkbegeleiding en met de kinderen werken aan hun talenten, dansen, zingen, 
creatieve bezigheden, etc.

INZET VAN PEER EDUCATORS
Vaak kunnen kinderen die in de straatprostitutie zitten of in de webcamseks het best bereikt wor-
den door peer educators (rolmodellen).

TO DREAM AGAIN
Weer hoop krijgen. Weer aan een toekomst durven denken. Om dit te realiseren vangt Forge kinde-
ren op in het Teen Dreamers Home.

OUTREACHEND
Naar de kinderen toe gaan. Hen opzoeken op de plaatsen waar het gebeurt.

Uit bovenstaande blijkt dat één van de belangrijkste taken van Forge is het bestrijden van kinder-
prostitutie. Dit doet Forge o.a. door het geven van voorlichting en het opvangen van kinderen.
In samenwerking met de winkel van Terre des Hommes in Hoofddorp is VHC een actie gestart om 
het Teen Dreamers Home van Forge te ondersteunen. Voor iedere euro die de winkel ophaalt voor 
het Teen Dreamers Home verdubbelt VHC gedurende drie jaar dit bedrag tot een maximum van 
15.000 euro.  Zo komt er per jaar 30.000 euro beschikbaar voor dit project. Daarnaast ondersteunt 
VHC Forge gedurende drie jaar met een donatie van 6.000 euro. Van dit bedrag wordt een Edu-
cation Officer aangesteld die zich onder andere gaat bezighouden met het ontwikkelen van een 
onderwijsprogramma voor de kinderen die door Forge worden begeleid.

CAPS R

CAPS-R (Cebu Archdiocesan Program for Self Reliance) bestaat al sinds 1997 en het programma 
voorziet in Micro Financiering voor alleen vrouwen.
Het programma wordt o.a. toegepast in Cebu City en Lapu Lapu City. 
Deelnemers zijn tussen de 18 – 65 jaar oud en moeten minstens 10 jaar in hun huidige verblijf-
plaats wonen. De vrouwen krijgen Microkredieten op allerlei terreinen, maar voornamelijk verko-
pen ze vis. Het blijkt dat van het geleende geld 95 % wordt terugbetaald en dat ongeveer 85% van 
de deelneemsters het programma volhoudt.

Met een donatie van 5000 euro van VHC start CAPS R een nieuw Micro Krediet Programma in 
Lapu Lapu City.

Micro Finance CAPS R donatie VHC 5.000 euro
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MYCEBU

MYCEBU is de jongerenafdeling van de 
VHC. In 2006 werd de eerste jongeren-
reis opgezet om ook jongeren te laten 
ervaren hoe het aan de andere kant van 
de wereld is. Sindsdien is MyCebu een 
begrip geworden in Haarlemmermeer.
De jongeren leveren voor de reis een 
eigen bijdrage van 650 euro, voor de 
overige kosten levert VHC een bijdrage 
van ongeveer 12.000 euro. De groep 
bestaat uit 10 tot 12 jongeren.
Het MyCebu project bestond in 2016 
dus 10 jaar en in de zomer is er weer 
een groep jongeren naar Cebu geweest. 
Samen met jongeren uit Kortrijk (België) 
zijn ze drie weken lang op Cebu geweest waar ze hebben deelgenomen aan allerlei activiteiten. 
Eén van die activiteiten was onder meer het mee helpen bouwen aan het Multi Purpose Center van 
Habitat.

MyCebu bijdrage VHC 2016 11.117 euro

SMILE

SMILE is een project dat is opgezet 
door Alvin Dizon.  Sinds 2016 is 
SMILE een NGO en heeft als doel 
twee keer per jaar  jonge kinderen 
in de leeftijd van 3 tot 5 jaar een 
onderwijspakket cadeau te doen. In 
het pakket zitten allerlei schoolma-
terialen zoals kleurpotloden, wasco, 
pennen, potloden, schriften, kleur-
boeken en een leesboekje. Elk pakket 
kost 1 euro en dankzij een scholen-
actie in Haarlemmermeer zijn we nu ook weer in staat om 1.000 euro te doneren aan dit project.

SMILE bijdrage VHC 1.000 euro

BATANG PINANGGA

BATANG PINANGGA is een weeshuis gelegen in de bergen ten noorden van Cebu waar weeskinde-
ren worden opgevangen. Na de tyfoon Hayan in november 2013 waren veel kinderen hun ouders 
en overige familie kwijt. Dankzij een donatie van Wereldwijd voor Kinderen  (8.400 euro) aan VHC 
werd het begin 2014 mogelijk 10 kinderen die slachtoffer waren geworden van de tyfoon, extra op 
te vangen in Batang Pinangga. Wereldwijd voor Kinderen heeft vanaf het begin aangegeven dit 
project gedurende drie jaar te ondersteunen. 

Opvang 10 kinderen donatie Wereldwijd voor Kinderen  8.400  euro
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HABITAT FOR HUMANITY

In het jaarverslag van 2015 is te lezen dat er eind 2015 een bedrag van 45.000 euro aan de bouw 
van een Multipurpose Center en een Health Center in Barangay Pakna-an is besteed. De laatste  
10 % van de bouwsom werd in 2016 overgemaakt als laatste termijn. Barangay Pakna-an is een 
plek waar mensen van de gemeente een nieuwe woning kregen. Hun huizen stonden in een zgn 
“Danger Zone”.  Een plaats waar frequent en vaak als eerste overstromingen en landverschuivingen 
zijn. Eind 2015 is met het uitzetten van de fundering begonnen, een fundering waar de jongeren 
van MyCebu in de zomer van 2016 hard aan hebben meegewerkt.  
Eind 2016 zal het Multipurpose Center af zijn. Het Health Center staat nog in de steigers maar zal 
binnenkort ook af zijn. 

10 % van de bouwsom donatie VHC uit het Noodfonds 5.000 euro

CLUB van 100

Eind 2015 heeft Vriendschapsband Haarlemmer-
meer Cebu een Club van 100 in het leven geroepen.
Halverwege 2016 waren al meer dan 50 mensen lid 
van deze club. Het bestuur van VHC vond het op 
dat moment geschikt om de leden van de Club van 
100 te benaderen om met hen te overleggen hoe de 
eerste 5.000 euro te besteden.
Via de mail heeft VHC drie projecten aan de leden 
gepresenteerd.
De leden kregen de gelegenheid om via email hun 
keus kenbaar te maken.
Uiteindelijk heeft de “Mobile School” en het compu-
tercentrum van JPIC (zie elders in dit jaarverslag) de 
meeste stemmen gekregen.

In HCnieuws.nl van 27 oktober 2016 was onderstaand bericht over dit project te lezen:

Ook Club van 100 steunt JPIC                 
Leden van de Club van 100 hebben inspraak in de besteding van de gelden. Onlangs werden ze ge-
vraagd een keuze te maken uit de volgende drie projecten: een waterproject dat gezinnen van schoon 
drinkwater voorziet, een composteringsproject voor organisch afval en het project ‘Mobiele School’ 
van JPIC.  Van de dertig reacties gingen er tien naar het waterpro-
ject, acht naar het composteringsproject en twaalf naar de mobiele 
school. Dankzij de jaarlijkse donatie van de gemeente kunnen 226 
kinderen die op de vuilnisbelt leven, naar school. Maar helaas blijven 
er nog genoeg kinderen over die minder geluk hebben en niet naar 
school kunnen. Speciaal voor hen heeft JPIC een ‘Mobiele School’ 
aangeschaft. Een schoolbus met daarin een bibliotheek en tafels en 
stoelen waaraan de kinderen kunnen werken. Voor deze bus is allerlei 
schoolmateriaal nodig. Daarnaast richt JPIC een ict-werkplek in waar 
de kinderen onder toezicht op een pc hun schoolwerk kunnen maken. 
Tot nu toe moesten zij hun huiswerk maken in een internetcafé. 

Geen ideale situatie, aangezien zij daar werden verleid tot het spelen 
van games en bovendien werden geconfronteerd met cyberseks. De 
Club van 100 zorgt voor schoolmateriaal voor in de bus en voor tien 
computers en een printer. De totale kosten bedragen 5.000 euro.
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DELEGATIEBEZOEK NOVEMBER 2016

In november 2016 is er een delegatie van vijf raadsleden van de gemeente Haarlemmermeer onder 
leiding van burgemeester Theo Weterings naar Cebu geweest. Verder waren namens de gemeente 
Margo Spek en Floris Vels mee. Ook de commandant van de Veiligheidsregio Kennemerland, Frans 
Schippers, was mee. De delegatie werd verder begeleid door twee bestuursleden van Vriend-
schapsband Haarlemmermeer Cebu.

In HCnieuws.nl staat over dit bezoek o.a. het volgende geschreven:

Namens de raad waren Fien Eveleens, Mieke Booij, Anneke van der Helm, Arie Noomen en John Jhinnoe 
mee. In HCnieuws.nl van 24 november 2016 staat o.a. geschreven:
“Een onuitwisbare ervaring”, zegt John Jhinnoe. Het was een emotionele achtbaan. Het leven in Cebu 
heeft ook op Arie Noomen een enorme indruk gemaakt. Veel gezien van de enorme problemen waar 
deze stad met 1,2 miljoen inwoners, met een infrastructuur die de verkeersstroom niet aankan en last 
heeft van forse luchtvervuiling, mee kampt.
Anneke van de Helm kijkt met veel plezier en een dikke brok in de keel terug op de week in Cebu. “Het is 
een emotionele rollercoaster geworden.” Fien Eveleens is het daar mee eens. “We werden vrijwel continu 
heen en weer geslingerd tussen blijdschap en vrolijkheid enerzijds en groot leed en wanhoop anderzijds.

Wat op de raadsleden de meeste indruk heeft gemaakt is een bezoek aan het gemeentelijk ziekenhuis 
dat sinds de aardbeving van 2013 in een brandweerkazerne is gevestigd. “Er is een tekort aan alles”, zegt 
Fien Eveleens. “ Verbandmiddelen, medicijnen, infuussystemen, ga zo maar door. En de omstandigheden 
zijn verschrikkelijk.  Drie doodzieke 
kinderen in één bed, een zoon die zijn 
vader aan het beademen was op IC, 
een partytent in de brandende zon die 
dienst doet als wachtkamer voor de 
kinderafdeling. Ik raak dat beeld niet 
kwijt.”
De raadsleden zijn van mening dat de 
hulp in Cebu goed terecht komt. “ Sterk 
punt is dat veel wordt samengewerkt 
met lokale hulp- en ontwikkelingsorga-
nisaties”, vindt Arie Noomen.
(zie bijlagen C1, C2 en C3).

TOT SLOT

Bij de aanvraag van de subsidie bij de gemeente Haarlemmermeer zijn bij verschillende projecten 
bepaalde bedragen als organisatie- en ondersteuningskosten vermeld. 
De bedragen staan in de jaarrekening niet meer apart vermeld maar zijn opgenomen bij de kosten 
van het project.  Zo wordt bijvoorbeeld de Education Officer in het Project Forge uit deze gelden 
betaald. Deze Officer dient met zijn of haar inbreng als ondersteuning van het project. Zo maken 
RAFI en ERUF bijvoorbeeld ook organisatiekosten bij het realiseren van de projecten, ook deze 
kosten zijn dan binnen het budget van het project opgenomen.
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STICHTING VRIENDSCHAPSBAND HAARLEMMERMEER - CEBU

       
  begroot    
 2016 2016 2015
BATEN    
Gemeentelijke bijdragen
Gemeentelijke bijdrage 50 cent regeling 56.700 56.700 42.700
Gemeentelijke bijdrage project JPIC 7.100 7.100 7.100
Gemeentelijke bijdrage VRK (geoormerkt) 6.800 6.800 6.800
Gemeentelijke bijdrage organisatiekosten 10.000 10.000 10.000
 80.600 80.600 66.600

Bestuurskosten
Prestatiesubsidie * 12.273 12.300 12.160
Prestatiesubsidie 2017 12.360 0 0
 24.633 12.300 12.160
   
Bijdragen derden
Rente 650 400   1.409
Giften derden (club van 100) 5.200 -   4.373
My Cebu Eigen bijdrage 12.440 15.300  0
Wereldwijd voor Kinderen  8.000 8.400   9.659
Goede doelen stichting (voor 2016 t/m 2018) 43.000 13.000 - 
 69.290 37.100 15.441

Noodhulp laatste termijn Habitat  5.000 5.000 60.500
 5.000  5.000 60.500

TOTAAL BATEN  179.523 135.000 154.701
* = 80% prestatiesubsidie 2016 + 20 % prestatiesubsidie 2015
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FINANCIEEL JAARVERSLAG BATEN EN LASTEN

  begroot
 2016 2016 2015
LASTEN
Gemeentelijke bijdrage
ERUF 11.700  10.000 21.844
JPIC 7.100 7.100 7.100
FORGE 21.000 10.000 12.700
Micro Kredieten 5.000 1.000 11.000
RAFI Health Center   2.500 10.000   4.000
RAFI Water project 18.500 10.000  -
MyCebu bijdrage VHC 11.177 11.000  -
Overige projecten 3.800 11.500 17.800     
 80.777              70.600 74.444

Bijdragen derden
ERUF  (Goede Doelen Stichting)* 21.500 13.000  -
JPIC (Club van 100) 5.000 3.300   -
MyCebu 12.040 15.245 19.109
Wereldwijd voor Kinderen (Batang Pinangga) 8.000 8.400 17.100
 46.540 39.945 36.209

Habitat laatste termijn  5.000 5.000 45.000

Bestuur
Kosten (+ ondersteuning) 9.140 9.000     8.950
PR  2.780 2.500   1.603
Organisatie en ondersteuning - 10.000 11.483
Bankkosten 370 500 377
 12.290 22.000 22.413

TOTAAL LASTEN 144.607 137.545 178.066

SALDO 34.916 -2.545 -23.365 
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BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA 2015 2016

RABO bank Spaarrekening 5.000 22.100
RABO bank rekening courant 2.845 12.816
Totaal 7.845 34.916

PASSIVA
Projecten 5.000 21.500
Donaties 2.845 1.056
Prestatiesubsidie 2017 - 12.360
Totaal 7.845 34.916

Toelichting 2016
In beheer hebben we nog 21.500 euro van het Goede Doelen Stichting. Een en ander wordt
uiteengezet bij het project ERUF. 
Daarnaast hebben we van de Club van 100 een bedrag van 1.050 euro in beheer. We hopen 
in 2017 dankzij de club van 100 weer een project in Metro Cebu te kunnen steunen.
Eind 2016 heeft de gemeente Haarlemmermeer de prestatiesubsidie 2017 (12.360) reeds 
overgemaakt.
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ONDERTEKENING

Hoofddorp, februari 2017

H. Koning, voorzitter

P. Janssen, secretaris

J.W. Ittmann, penningmeester

A. Slegers Mastenbroek, bestuurslid

N. van Dijk, bestuurslid

S. Elst, bestuurslid
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VERSLAG AMBULANCETRAINING ERUF-CEBU 

Cebu, Filipijnen
10 t/m 23 september 2016

Bram Majoor en David Snel
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VOORWOORD

In september 2016 zijn Bram Majoor en David Snel, beiden ambulanceverpleegkundige bij de 
GGD Kennemerland, afgereisd naar Cebu om de beroepskrachten van de ambulancedienst van 
ERUF te trainen.

Vooraf was door ERUF aangegeven dat er behoefte was aan een tweedaagse scholing/training 
over hulpverlening aan kinderen.

In Nederland hebben wij de training en bijbehorende presentaties voorbereid om met een goede 
basis te beginnen.

Voor alle deelnemers is een naslagwerkje (pediatric 
manual) in broekzakformaat in eigen beheer ontwikkeld 
en geproduceerd. 
Als visueel hulpmiddel zijn de nieuwste richtlijnen van de 
ERC, NLS en PALS uitgeprint op posterformaat om 
zichtbaar in het trainingscentrum op te hangen.

Het begin van de eerste dag bestond uit een herhaling van de aangeboden theorie uit 2014.
Door de groep de aangeleerde methodiek te laten benoemen werd de kennis opgefrist en konden 
we een goed beeld krijgen van de parate kennis.
Het programma vervolgde met een presentatie over de reeds bekende ABCDE-methodiek, maar 
dan toegespitst op kinderen en de verschillen met volwassenen.
Tevens werd een presentatie gegeven over verloskunde en NLS (Newborn Life Support).
De aangeboden stof werd in de middag vertaald naar praktijkoefeningen, waarin deelvaardigheden 
werden gedemonstreerd en getraind

A1
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Dag twee begon met een presentatie door de deelnemers zelf waarin ze in groepjes de 
aangeboden theorie van de eerste lesdag presenteerden aan de klas. Dit gebeurde op zeer 
enthousiaste en creatieve wijze.

Vervolgens is een workshop over PALS 
(Pediatric Advanced Life Support) gegeven, 
waarin o.a. op basis van een formule leeftijd/
lichaamsgewicht de benodigde hoeveelheid 
vocht, medicatie etc. moest worden berekend 
door de deelnemers.

Het theorie gedeelte werd afgesloten met een 
interactieve lecture over Crew Resource 
Management (effectief communiceren en 
werken in teamverband)

A1
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Het laatste dagdeel van de cursus bestond uit 
praktijktrainingen, waarin alle deelvaardigheden aan bod 
kwamen in een vijftal realistische scenario's, waarbij 
uitdagingen op verschillende niveau’s 
(werkplekmanagement, dynamische prioriteitsstelling, 
veiligheid en multitasking) werden geïntegreerd. 

De tweedaagse cursus is in 4 sessies aan totaal 55 
deelnemers gegeven en iedere cursist heeft een certificaat 
van deelname ontvangen.

Naast het verzorgen van de PALS-scholing hebben we het 30-jarig jubileumfeest van ERUF 
bijgewoond, een MCI (mass casualty incident) oefening geobserveerd en twee publieke 
ziekenhuizen bezocht.

Hieronder volgen onze bevindingen, conclusies en aanbevelingen.
Deze zijn gebaseerd op onze waarnemingen ter plaatse en waar mogelijk vergeleken met de 
bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de training in 2014.

We rapporteren in deze evaluatie alleen over de ambulancedienst van ERUF.

A1
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m.b.t. instructeursgroep

* Tijdens de trainingsweek hebben we de instructeursgroep bij elkaar gebracht. We hoopten dat de 
instructeurs konden aangeven waar ze behoefte aan hebben om te kunnen instrueren. Dat lukte 
helaas niet. Ze konden geen concrete ideeën of wensen geven waar een behoefte ligt.

* Iedere week geeft een van de instructeurs een (bij)scholing aan de staf. Hier is geen schema of 
lesplan voor. Er wordt niets geregistreerd en er is ook geen plan voor de toekomst. Bij 
doorvragen blijkt dat de afgelopen maanden niet wekelijks is getraind door tijdgebrek.

* De intructeursgroep lijkt een passieve groep met weinig eigen input en ideeën. Er schijnt een 
didactische opleiding voor de instructeurs te zijn, maar de inhoud daarvan is ons niet duidelijk 
geworden.

* Er lijkt geen opleidingscoordinator te zijn. 
* Er zijn geen specifieke opleidingswensen voor de toekomst, ERUF wil graag zo veel mogelijk 

accreditaties verwerven omdat dat de status zichtbaar maakt naar buiten. Er werd ons gevraagd 
wat wij te bieden hebben.

A1
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m.b.t. geleverde middelen/materialen

* Op geen van de locaties zijn grote voorraden medische materialen aangetroffen. Bij navraag 
blijken alle rollators die in 2014 nog opgeslagen lagen aan zorginstellingen te zijn uitgedeeld en 
alle  BLS-poppen gebruikt te worden voor scholing (ook buiten ERUF).

* Er is een programma om BLS en MFR (Medical First Responder) cursussen te geven in de 
Barangays en op andere eilanden, het is niet geheel duidelijk hoe lesprogramma eruit ziet, hoe 
en door wie het ontwikkeld is en hoe de trainingen verlopen. Er is sprake van trainingen op grote 
schaal, wat wordt gestaafd door het scholingsaanbod op de website van ERUF.

* Tijdens ons bezoek werden er ongeveer 20 nieuwe collega’s van een andere ambulancedienst 
bij en door ERUF ingewerkt.

A1
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m.b.t. Multi Casualty Incident (grootschalig incident) oefening

* Er wordt iedere maand een grootschalige oefening gehouden. Tijdens onze aanwezigheid werd 
een bomaanslag geënsceneerd op het trainingscentrum. De oefening verliep gedisciplineerd en 
rustig. Er waren duidelijke structuren en taken voor alle 95 betrokkenen.

* ERUF probeert andere hulpdiensten bij de oefeningen te betrekken. Ze worden uitgenodigd om 
eerst te observeren en daarna deel te nemen aan deze trainingen. Tijdens de door ons bezochte 
oefening was de PNP (Pilipino National Police) aanwezig om te observeren.

* ERUF gaat de grootschalige oefeningen gevarieerder maken. Zo wordt de eerstvolgende 
oefening in het donker gedaan. Ook wordt de lokatie gewijzigd.

* We hebben te weinig kennis van structuur en opzet van de rampenorganisatie van ERUF om 
verder iets over deze oefening te kunnen zeggen.

m.b.t. ziekenhuizen

* We hebben twee ziekenhuizen kort bezocht. Indruk was een verbetering t.o.v. 2014 door 
duidelijke structuur in patiëntenstromen (zo was er een aparte trauma- en non-trauma SEH 
afdeling en is de kinderafdeling verdeeld in verschillende subafdelingen) en verbeterde 
hygiënische omstandigheden. Er lijkt ook vanuit de ziekenhuizen een behoefte te zijn om de 
opvang van patiënten/slachtoffers (gezamenlijk) te scholen en trainen.
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CONCLUSIES

* Er is nog steeds sprake van een stijgende lijn, de paramedics goed op niveau in theorie en skills.
* Er is weinig aandacht voor non-technical/didactische vaardigheden.
* De structuur waarbij de chauffeur (meestal oudste van dienst) leidinggevend is voor het team is 

niet adequaat, veel personeel met goede vaardigheden zonder rijbewijs krijgt geen kans en de 
oudste van dienst is niet per definitie de beste teamleider. Tevens moet de teamleider in deze 
structuur tegelijk (spoed)rijden en het team aansturen, hetgeen gevaarlijke situaties voor zowel 
de patiënt als het verkeer oplevert.

* Het nieuwe trainingscentrum en de materialen/logistiek zijn goed op orde, al staat er nog veel 
(kantoor)ruimte ongebruikt.

* De instructeursgroep is niet slagvaardig, mist visie en vaardigheden.
* De ziekenhuizen zijn klaar voor gezamenlijke training/scholing en de samenwerking zal er beter 

door worden.
* Tijdens het 30 jarig ERUF jubileum was Dr Lim de zichtbare persoon. Batchie was volledig 

onzichtbaar. Voor de dagelijkse zaken is hij benaderbaar, maar voor langere termijn is er geen 
operationeel management zichtbaar voor ons.

A1
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AANBEVELINGEN

* Ontwikkelen van een meerjarenplan voor scholing en training van de ambulancedienst ERUF 
vanuit de VRK.

* Tweeledig doel training vanuit Nederland:een train de trainers gedeelte en het trainen van de 
gehele staff, waarbij de lokale instructeurs de cursus geven (met NL instructeur als back-up/
coach).

* Komende jaren de nadruk leggen op non-technical skills/didactiek en behouden van het huidige 
huidige niveau van de technical skills.

* Personeel niet verleiden tot technisch complexe handelingen. De Lifepak-monitor niet 
vernieuwen, maar vervangen door een AED. Intubatie schrappen en vervangen door gebruik van 
een larynxmasker. Dit sluit ook veel beter aan met de techniek in het ontvangende ziekenhuis.

* Hulp bieden bij de accreditatie van PALS.
* Bij een volgende training de deelnemers testen met schriftelijke pre-en posttoets.
* Hulp aanbieden bij opzet grootschalige hulpverlening en het trainen daarvan.
* Trainen gezamenlijk met SEH staff/doctors en andere ambulancediensten.
* Versterken instructeursgroep door het aanbieden van kennis en middelen aan de instructeurs  

(didactiek/verdieping).
* Discussie over rolverdeling in team aanzwengelen en gaande houden.
* Hulp bieden bij het opzetten van een trainingsprogramma door de instructeurs (herhalen/

bestendigen reeds aanwezige kennis), waarbij een duidelijk programma in technical en non-
technical skills wordt afgeleverd en deelname wordt geregistreerd.

* Op managementniveau coördinatie van scholing met meerjarenplan en registratie realiseren.

A1
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ROPE RESCUE 
TRAINING

11/11/2016 Verslag van 2 weken training geven aan ERUF

In dit verslag gaan we in op de inhoud, het nut en het resultaat van 

twee weken training geven aan ERUF in Cebu.  

Auteurs: Buddy van der Aar en Eric Huibers 

!
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Rope rescue Training

I N H O U D  

 - D E  T R A I N E R S  E N  H U N  A C H T E R G R O N D  

 - H E T  E R U F  T E A M  

 - D E  I N H O U D  VA N  D E  T R A I N I N G   

 - D E  E I N D C O N C L U S I E  

!  
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Rope rescue Training

De trainers en hun achtergrond. 

Er is gekozen om met drie trainers te werken zodat er altijd zicht is op alle facetten van het werken op 
hoogte.  

- Er is dan altijd aandacht voor de veiligheid

- Er kan in kleine teams gewerkt worden

- Bij het werken op hoogte heb je al snel een overspanning om rekening mee te houden.

Hoofdinstructeur  Eric Huibers. Eric geeft al jaren trainingen in hulpverlening en in werken op 
hoogte. Hij  is eenmaal eerder in Cebu geweest om ongeveer 
eenzelfde cursus te draaien. 

2e instructeur Erik Birkhoff. Erik is veiligheidskundige bij een bedrijf dat Rope Acces 
werkzaamheden doet. Hij geeft al enige jaren les in 
Ropespeleotechnieken. Acces en  

3e instructeur Buddy van der Aar Buddy is ploegchef bij brandweer Velsen. Hij heeft een Rar-
cursus: Rope Recue gevolgd. Eerder heeft hij een zgn daklijnen-set 
voor de VRK ontworpen en geïmplementeerd. Daarnaast is hij een 
fanatiek alpinist.  

Het ERUF team. 

Vanuit de ERUF kregen we een team van acht man toebedeeld om de tweewekelijkse cursus mee te 
draaien. De groep was een mix van oudere en geschoolde mannen en redelijk nieuwe jongens. Het team 
vonden wij heel goed gemotiveerd waarbij zij zich altijd dienstbaar opstelden. 

 Dit bleek al direct toen wij na aankomst wilden beginnen  met de training. Wij hadden eigenlijk niet in de 
gaten dat de eerste trainingsdag op hun vrije zondag zou zijn. Maar in plaats van dit even tegen ons te 
zeggen, stond het volledige team zondagochtend paraat. 

Wij hadden het idee dat we met het geven van de cursus allereerst ERUF als geheel ondersteunden. Maar 
daarbij komen ook de leden van het team omdat zij zich door de opgedane kennis “specialist werken op 
hoogte” binnen ERUF mogen noemen.  

Wij hebben de cursus gegeven volgens het “train de trainer” principe. Wij gaan er vanuit dat het team 
voor een periode van zo’n drie jaar geacht moet worden de geleerde technieken zelf te onderhouden en 
door te geven aan hun directe collega’s. Op deze manier willen we borgen dat opgedane kennis binnen 
ERUF blijft circuleren,  zodat ERUF een constante kwaliteit kan blijven leveren.  

Pagina !2
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Rope rescue Training

De inhoud van de cursus. 

Planning: 
Dag 1: Inspectie van alle materialen /opleiden 2 man ERUF materiaal inspecteur 
Dag 2: Herhaling Technieken 2012 
Dag 3: Herhaling Technieken 2012 en moderne technieken 
Dag 4: Hoogte redding 
Dag 5: Demo dag voor delegatie gemeente Haarlemmermeer 
Dag 6: Confined space technieken 
Dag 7: Confined space en verplaatsingstechnieken 
Dag 8: Verplaatsingstechnieken 
Dag 9: Afsluitende oefening 

Zoals de hierboven genoemde planning van de cursus al laat zien hebben we de cursus stap voor stap 
opgebouwd, waarbij we gebruik maakten van steeds wisselende locaties. Dit omdat het werken op hoogte 
alleen echt te leren is door routine en inzicht. Door bij elke oefening een klein stapje vooruit te zetten en voort 
te borduren op de vorige oefening konden de cursisten routine opbouwen in wat ze geleerd hadden en konden 
ze inzicht in situaties creëren door het werken op verschillende locaties.  

Wij hebben ervoor gekozen om volgens Europese richtlijnen te werken waarbij alle veiligheidssystemen dubbel 
uitgevoerd dienen te zijn. Bij een eventuele noodsituatie kan en mag het ERUF team hiervan afwijken en naar 
een enkel veiligheidssysteem gaan. Het team weet nu ook wanneer ze gebruik mogen maken van een enkel 
veiligheidssysteem.  

Wat ons opviel was dat het team van nature al redelijk veiligheidbewust was, en dat wij hen alleen de 
bijbehorende technieken moesten aanreiken om ook daadwerkelijk veilig te kunnen werken.  

!  
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Rope rescue Training

De eindconclusie 

Onze indruk is de ERUF goed aan de weg timmert om zowel op lokaalniveau als bij eventuele rampen een 
bepalende factor te zijn. Wat het “werken op hoogte en besloten ruimte” betreft zijn zij op het niveau dat zij 
in een rampensituatie het verschil kunnen maken tussen leven en dood. Zij beschikken over alle basiskennis om 
een redding goed en veilig uit te kunnen voeren. Alleen in hele complexe situaties zullen zij tegen de grenzen 
van hun kunnen aan lopen. 

Vanuit onze optiek hebben we met deze cursus het volgende bereikt. 

- De ERUF is nu een goed getrainde en veiligheidsbewuste specialistische organisatie wat betreft het 
werken op hoogte en in besloten ruimtes.  

- De ERUF moet voor een minimale tijd van 3 jaar in staat zijn het niveau van hulpverlening aangaande 
het werken op hoogte en het werken in besloten ruimtes te continueren. 

- Het door ons getrainde team mag zich nu “specialist werken op hoogte en besloten ruimtes” noemen, 
wat hun persoonlijke positie binnen ERUF weer heeft verbeterd. 

 !  !  

Een uitgebreid fotoverslag is te vinden op onderstaande link: 

https://goo.gl/photos/DgAsDavu2UjGk6Qo8
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www.vhc-vriendschapsband.nl
www.facebook.com/vriendschapsband

Reknr. NL80 RABO 0155589040

Nieuw driejarig project met ERUF
Het is Vriendschapsband Haarlemmermeer- Cebu 
(VHC) gelukt om extra fondsen te werven voor 
een driejarig project met ERUF, de ambulance- en 
brandweerorganisatie in Cebu.

De lokale overheid van Cebu heeft besloten om in 
iedere barangay (stadsdeel of wijk) een ambulance 
neer te zetten. Personeel moet komen uit de betref-
fende barangay. Uit de praktijk is echter gebleken 
dat het opleidingsniveau van genoemd personeel 
sterk verbeterd dient te worden. De kennis en kunde 
en de mogelijkheid om de kennis over te dragen is 
in ruime mate aanwezig bij ERUF. Mede dankzij de 
jarenlange hulp vanuit Haarlemmermeer werkt daar 
gediplomeerd medisch - en brandweertechnisch 
personeel dat nu op hún beurt de bemanning van de 
ambulances uit de verschillende barangays een ge-
degen opleiding gaat geven. Dankzij de extra fond-

sen kan VHC voor het nieuw op te leiden personeel 
zogeheten ‘scholarships’ ter beschikking stellen. Dat 
is een opleiding op maat en wordt gegeven in het 
nieuwe opleiding- en trainingscentrum van ERUF.
Naast bovengenoemd project zal gediplomeerd 
medisch - en brandweertechnisch personeel vanuit 
Haarlemmermeer en omgeving op hun beurt weer 
personeel van ERUF gaan trainen.
De instructeurs die naar Cebu gaan zijn werkzaam bij de 
ambulancediensten Amsterdam - Kennemerland en de 
brandweer van Veiligheids Regio Kennemerland.
Eerder gegeven cursussen zullen herhaald worden 
en aangevuld gaan worden met de laatste ontwik-
kelingen. Bij de  brandweer zijn dat bestrijding van 
gevaarlijke sto� en, werken met touwen op hoogte, 
bevrijden van beknelde personen, brandbestrijding 
en voertuigenonderhoud. Op medisch gebied komen 
onder andere de nieuwste reanimatietechnieken, 
kinderreanimatie en het gebruik van AED aan de orde.

Verkiezingen op 
de Filipijnen

Club van 100 
ligt op koers

Jongeren opnieuw naar Cebu

Nieuwe water-
pomp voor 
Batang Pinangga

Al meer dan 20 jaar betrokken bij de steun voor ERUF 
op Cebu: Jan Hulsebosch (l) en Pieter Steneker (r)

Op 9 mei waren er verkiezingen op de Filipijnen. 
Naast landelijke verkiezingen, waar gestemd kon 
worden voor een nieuwe president van het land, wa-
ren er ook plaatselijke verkiezingen. Zo ook in Cebu 
City waar Tommy Osmeña gekozen werd als burge-
meester van de stad Cebu. Tommy Osmeña volgt de 
huidige burgemeester Mike Rama op 1 juli op.

De Club van 100. Honderd mensen, bedrijven, sport-
teams of noem maar op die per jaar – eenmalig of 
structureel – honderd euro doneren voor klein-
schalige projecten op Cebu. Medische hulp, schoon 
drinkwater, onderwijsprogramma’s, bestrijding van 
kinderprostitutie. Het geld wordt tot op de laatste 
cent uitstekend besteed. Er blijft niets aan de strijk-
stok hangen.
Inmiddels telt  de club 51 enthousiaste leden. VHC 
hoopt dat nog dit jaar de honderd wordt volge-
maakt. Om het grote belang van deze club ook nog 
eens op een andere manier onder de aandacht te 
brengen wordt in september in Hoofddorp een grote 
Cebu-dag gehouden. Alle leden van de Club van 100 
krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. 

waterpomp was dringend aan vernieuwing toe. 
Dankzij een bijdrage van Jan van der Hulst, oud-in-
woner van Haarlemmermeer en van Wereldwijd voor 
Kinderen heeft VHC een nieuwe pomp kunnen aan-
scha� en waarmee de watervoorziening voor Batang 
Pinangga veilig gesteld is. 

Ook dit jaar gaat MyCebu, de jongerenorganisatie 
van de vriendschapsband, naar Cebu. Elf studenten 
uit Haarlemmermeer in de leeftijd tussen 17 en 22 
jaar gaan samen met acht studenten uit het Belgi-
sche Kortrijk op ‘ontdekkingstocht’. Kortrijk heeft ook 
een vriendschapsband met Cebu City.
De jongeren gaan contacten leggen met hun leef-
tijdsgenoten daar om te horen wat hen bezig houdt 
en met welke problemen zij te maken hebben. Ook 
steken ze letterlijk de handen uit de mouwen op 
bouwprojecten waaronder de realisatie van een ge-
meenschapshuis dat door VHC is ge� nancierd. Ze sla-
pen in tweetallen bij gastgezinnen. Alleen de logeer-
partij al is vaak een cultuurschok. De bedoeling is dat 
hun leeftijdsgenoten uit de gastgezinnen volgend 
jaar naar Haarlemmermeer komen. De komende reis 
wordt de in totaal tiende uitwisseling. 
De groep bestaat uit Job den Heeten, Suzanne Roest, 

Dertig kilometer ten noorden van Cebu City ligt in de 
bergen het kindertehuis Batang Pinangga. Een te-
huis waar weeskinderen en verwaarloosde kinderen 
worden opgevangen.
Batang Pinangga is voor zijn watervoorziening  af-
hankelijk van een waterpomp die het water uit een 
bron in de bergen naar het kindertehuis pompt. De 

Een geslaagde actie voor het project Smile op Cebu 
heeft op Sterrenschool Bikube een bedrag van 
1025 euro opgeleverd. Gestart in de kerstperiode 

is de actie na de paasviering afgesloten.
Samen met VHC (Vriendschapsband Haarlemmer-
meer - Cebu) en lokale partners, zorgt het project 

ervoor dat kinderen uit de armste gedeelten van 
Cebu twee keer per jaar een pakket leermiddelen 
en een cadeautje krijgen. Smile is een initiatief van 
Alvin Dizon, councilor van Cebu City.  
Het is niet de eerste keer dat kinderen, ouders en 
leerkrachten van Bikube geld ophalen voor zus-
terstad Cebu City op de Filipijnen. Na de ramp met 
de typhoon Haiyan op 8 november 2013 gaf bur-
gemeester Theo Weterings op Bikube het startsein 
voor de noodhulpactie in Haarlemmermeer voor 
de slachto� ers op Cebu.
Met velerlei acties hebben de kinderen geprobeerd 
zoveel mogelijk geld in het laatje te krijgen. “Met 
klasgenoten hebben we veel lege � essen opge-
haald en het statiegeld hebben we in de spaarpot 
gedaan voor het Smile-project”, is een mooie re-
actie. En een andere: “Met kaarten heb ik een bak 
vol muntjes gewonnen en die heb ik gegeven voor 
de kinderen op Cebu”. En ook: “Ik heb mijn zakgeld 
van deze week in de spaarpot gedaan.”
Basisschool Klimop deed vorig schooljaar mee 
en gaf het Smile-stokje door aan Sterrenschool 
Bikube. Binnenkort wordt bekendgemaakt door 
welke school in Haarlemmermeer de actie wordt 
voortgezet.

Sterrenschool Bikube laat kinderen op Cebu lachen

Club van 100

Barbara Vermaas, Kleah van Hoorn, Carlijn Verweij, 
Lisanne Mees, Rick Cornelisse, Michael Ladru, Rob 
Dekker, Wessel Schmidt en Steven de Clercq. De 
begeleiding is in handen van Nanda van Dijk, Marco 
Schoorl en Stephan Elst.
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Dankzij een bijdrage van VHC is ERUF, een par-
ticuliere ambulance- en brandweerorganisatie 
op Cebu, gestart met de training van 21 ambu-
lancebroeders. Zij gaan de ziekenauto’s van de 
gemeente Cebu bemannen. 

Na deze training wordt begonnen met het opleiden 
van personeel uit de barangay Malbolo. Dit stads-
deel wordt regelmatig getro� en door stormen en 
overstromingen. Deze opleiding wordt volledig 
door VHC ge� nancierd. Komende maand gaat een 
aantal brandweerlieden uit Haarlemmermeer naar 
ERUF voor het geven van trainingen.
Bram Majoor en David Snel, twee ambulancever-
pleegkundigen van GGD Kennemerland, hebben 
afgelopen september gedurende bijna twee weken 
voor de beroepskrachten van de ambulancedienst 
van ERUF een training verzorgd. Een training op 
maat. Zo had ERUF van te voren aangegeven dat er 
grote behoefte was aan een tweedaagse scholing /

training over hulpverlening aan kinderen. De in 
2014 aangeboden theorie werd herhaald en ook 
werd ondermeer een presentatie gegeven over 
verloskunde en over de reeds eerder aangeleerde 
ABCDE-methodiek, maar nu toegespitst op kinderen 
en de verschillen met volwassenen. Deze methodiek 
is een gestructureerde methode die is gebaseerd op 
het adagium: behandel hetgeen het meest levens-
bedreigend is het eerste voordat verder gegaan 
wordt met de volgende stap in het ABCDE. Behan-
delen volgens een vaste volgorde dus. De cursus 
waaraan in totaal 55 mensen hebben deelgenomen, 
werd afgesloten met praktijktrainingen waarin alle 
deelvaardigheden aan bod kwamen in een vijftal 
realistische scenario’s. 
Bram Majoor en David Snel hebben na a� oop een 
lange lijst van aanbevelingen opgesteld. Maar ook 
hebben zij geconstateerd dat er nog steeds sprake is 
van een stijgende lijn op het gebied van hulpverle-
ning. Met dank aan de vriendschapsband.

Ook Club van 100 steunt JPICJPIC laat vuilnisbeltkinderen leren
Leden van de Club van 100 hebben inspraak in de 
besteding van de gelden. Onlangs werden ze ge-
vraagd een keuze te maken uit de volgende drie pro-
jecten: een waterproject dat gezinnen van schoon 
drinkwater voorziet, een composteringsproject voor 
organisch afval en het project ‘Mobiele School’ van 
JPIC. Van de dertig reacties gingen er tien naar het 
waterproject, acht naar het composteringsproject en 
twaalf naar de mobiele school.
Dankzij de jaarlijkse donatie van de gemeente kun-
nen 226 kinderen die op de vuilnisbelt leven, naar 
school. Maar helaas blijven er nog genoeg kinderen 
over die minder geluk hebben en niet naar school 
kunnen. Speciaal voor hen heeft JPIC een ‘Mobile 
School’ aangeschaft. Een schoolbus met daarin een 
bibliotheek en tafels en stoelen waaraan de kinde-
ren kunnen werken. Voor deze bus is allerlei school-
materiaal nodig.

Daarnaast richt JPIC een ict-werkplek in waar de 
kinderen onder toezicht op een pc hun schoolwerk 
kunnen maken. Tot nu toe moesten zij hun huiswerk 
maken in een internetcafé. Geen ideale situatie aan-
gezien zij daar werden verleid tot het spelen van 
games en bovendien werden geconfronteerd met 
cybersex. 
De Club van 100 zorgt voor schoolmateriaal voor in 
de bus en voor tien computers en een printer. De 
totale kosten bedragen 5000 euro.  

Jaarlijks stelt de gemeenteraad van Haarlemmer-
meer 7.100 euro beschikbaar voor de organisatie 
JPIC (Justice, Peace & Integrity of Creation). VHC 
zorgt ervoor dat het geld op de juiste plek terecht 
komt. JPIC zet de donatie om in een scholarship, 
een studiebeurs voor kinderen van de ‘dumpsite’, de 
vuilnisbelt. Dit schooljaar krijgen 226 leerlingen, on-
geveer gelijk verdeeld over jongens en meisjes, deze 
beurs. Bijna zestig procent van de leerlingen met 
een beurs gaat naar de basisschool. Veertig procent 
naar Highschool. Drie kinderen is het vorig jaar zelfs 
gelukt naar College te gaan. Een opleiding die te ver-
gelijken is met ons HBO-onderwijs.
Voor kinderen die van een openbare Highschool 
komen en daarna naar College gaan betaalt de 
gemeente Cebu het collegegeld van de studenten.

De organisatie Habitat for Humanity realiseert mo-
menteel een gezondheidscentrum annex buurthuis. 
Dit in het kader van de wederopbouw na de twee na-
tuurrampen in het najaar van 2013. VHC � nanciert 
de bouw van dit centrum. De jongeren van MyCebu,

de jongerenorganisatie van de vriendschapsband, 
die deze zomer naar Cebu zijn geweest hebben de 
mouwen opgestroopt en meegeholpen met het 
maken van de fundering voor het gebouw dat naar 
verwachting in november klaar is.  

Het kippenproject dat ruim een jaar geleden werd 
opgezet met behulp van microkredieten heeft het 
niet gered. Zowel op Cebu als op het eiland Leyte 
werden kuikens opgekweekt tot biologische kippen. 
Echter, de afzet van deze kippen bleek dusdanig 
moeilijk dat het project dat met veel enthousiasme 
was gestart, is beëindigd. Om deze reden is VHC op 
zoek gegaan naar een NGO (Niet-Gouvernementele 

Organisatie) in Cebu City die microkredieten ver-
strekt. En die is gevonden en bereikt goede resulta-
ten. Volgende keer een uitgebreide kennismaking. 
Een NGO is een particuliere organisatie die maat-
schappelijk belang nastreeft, betrokken is bij de 
samenleving en geen commerciële belangen heeft.  
Een kleine lening is vaak voldoende om een klein bedrij� e 
te beginnen op Cebu.

Club van 100

Kippenproject heeft het niet gered

Trainingen ERUF werpen hun vruchten af

Jongeren bouwen mee
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In november heeft een delegatie vanuit Haar-
lemmermeer een bezoek gebracht aan de zus-
tergemeente Cebu City op de Filipijnen. Natuur-
lijk stond er ook een ontmoeting met FORGE op 
het programma.

Deze organisatie die projecten uitvoert om vrou-
wen en kinderen te beschermen tegen seksuele 
uitbuiting, houdt in de plaats Lapu Lapu het Teen 
Dreamers Home in stand en voor dit prachtige doel 
overhandigde burgemeester Theo Weterings in dit 
tehuis drie cheques van in totaal 36.000 euro. Eén 
namens de winkel van Terre des Hommes (TdH) in 
de Concourslaan in Hoofddorp en twee namens VHC.

In het Teen Dreamers Home worden kinderen opge-
vangen die, vaak noodgedwongen, op straat geld 
verdienen door zich aan te bieden voor seks. Deze 
kinderen verblijven ruim een jaar in het Teen Drea-
mers Home en krijgen daar naast een schooloplei-
ding, hulp bij het verwerken van hun trauma. Ook 
worden de kinderen weerbaar gemaakt en door het 
volgen van een goede opleiding in staat gesteld 
een plaats te vinden in de maatschappij met een 
goed inkomen. In de sloppenwijken van Cebu City 
heeft de delegatie een bezoek gebracht aan een 
slachtoffer van gedwongen prostitutie en behalve 
aan het Teen Dreamers Home, bezoeken gebracht 
aan opvanglocaties in Cebu City.

Bikube geeft stokje door aan KSH

Delegatie bezoekt 
Arnold Janssen-school

Opbrengst expositie kerstgroepen 
voor Smile

De leerlingen Esmee Driessen en Jessy Schuurman 
van Sterrenschool Bikube hebben het Smile-stokje 
overgedragen aan hun ‘collega’s ‘ Jari Driessen en 
Anne Bosveld van KSH (Katholieke Scholengemeen-
schap Hoofddorp). Een aantal jaren reeds leveren 

scholen in Haarlemmermeer een aandeel in de 
Vriendschapsband door geld in te zamelen voor 
Smile dat ervoor zorgt dat zoveel mogelijk kinderen 
op Cebu een pakket schoolmaterialen krijgen. Aan-
geschaft met geld uit Haarlemmermeer. 

Basisschool De 
Klimop haalde 
twee jaar geleden 
1.226 euro op, 
Bikube dit school-
jaar 1.050 euro. 
En nu dus gaan 
directie, docenten 
en leerlingen van 
KSH aan de slag 
om zoveel moge-
lijk geld binnen 
te halen. Voor 
slechts één euro 
kan een compleet 
pakket aange-
schaft worden.

De gemeente ondersteunt al ruim twintig jaar op 
Cebu de organisatie JPIC die kinderen helpt die op of 
nabij een vuilnisbelt wonen. JPIC stelt hen in staat 

via scholarships naar school te gaan. Het schooltje 
voor deze kinderen draagt de naam van Arnold Jans-
sen. De delegatie heeft ook deze school bezocht.

In Het Fundament onder de Joan-
nes de Doperkerk aan de Kruisweg 
1071 in Hoofddorp wordt nog tot en 
met Driekoningen (6 januari) een bij-
zondere tentoonstelling gehouden. 
Te bewonderen zijn liefst honderd 
kerstgroepen van over de hele wereld 
en afkomstig uit de omvangrijke col-
lectie van Hoofddorper én VHC-voor-
zitter Henk Koning. Zijn verzameling 
bestaat inmiddels uit ongeveer drie-
honderd kerstgroepen, de mooiste heeft hij geselec-
teerd voor de tentoonstelling. De toegang is gratis. 
Een vrije donatie in de knikengel voor het project 
Smile van VHC wordt op prijs gesteld. 
Deze organisatie verstrekt aan kinderen in Cebu City 
geheel gratis een pakket schoolmaterialen bestaan-

de uit een leesboekje, teken- en schrijfmaterialen 
en een kleurboek. Met daarbij een cadeautje en iets 
lekkers. En dat allemaal voor omgerekend één euro. 
Wellicht goed om te weten is dat de engel tussen-
door geleegd kan worden….. De Mobiele School van JPIC is een bus die naar 

plekken rijdt waar kinderen die te veraf wonen 
van een school, onderwijs krijgen. Dankzij de Club 
van 100 van VHC is tijdens het bezoek een bedrag 
van 5000 euro aan JPIC overhandigd. Met het geld 
wordt een internetlocatie ingericht voor kinderen 
die door JPIC worden begeleid en wordt materiaal 
aangeschaft voor de mobiele school. Voor de inter-
netlocatie zijn tien computers nodig. Leerlingen 
kunnen er onder begeleiding ongestoord hun 
opdrachten en huiswerk maken. Vele malen be-
ter dan de internetcafés waar ze nu hun huiswerk 

moeten maken en worden verleid tot het spelen 
van spelletjes.

Een nieuw project van VHC is het microfinancie-
ringsproject. Opgestart samen met CAPS R (Cebu 
Archdiocesan Program for Self-Reliance). Dit finan-
cieringsprogramma stelt vrouwen in staat een eigen 
bedrijfje te beginnen. Zij werken in groepjes van 
maximaal zes personen en zijn zelf verantwoorde-
lijk voor het reilen en zeilen van hun bedrijfjes en 

voor het aflossen van de schuld. Het maakt de groep 
sterk en de vrouwen helpen elkaar. Ook vindt scho-
ling plaats. De vrouwen die meedoen hebben zelfs 
een eigen bankrekening. Voor deze vrouwen, die in 
Cebu vaak in sloppenwijken wonen, is dit een hele 
verandering.

De delegatie uit Haarlemmermeer heeft ook de 
ambulance- en brandweerdienst ERUF bezocht. 
De leden konden zien hoe vanuit een metershoge 
toren ‘slachtoffers’ met behulp van touwen en een 
brancard naar buiten werden getakeld. De demon-
stratie verliep vlekkeloos. Met dank aan de training 
‘Rope Rescue’ van drie weken die brandweerlieden 
uit Haarlemmermeer en Veiligheidsregio Kennemer-
land daar hebben gegeven.

Een nieuw project: microfinanciering

Vlekkeloze oefening ERUF

Drie cheques voor FORGE

Club van 100 maakt  Mobiele 
School blij

Bestuur Vriendschapsband 
Haarlemmermeer - Cebu wenst u

Fijne kerstdagen en 
een gezond 2017
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Raadslid Jhinnoe doet verslag vanuit Cebu
[CEBU CITY] Vrijdag is er een delegatie vanuit Haarlemmermeer vertrokken naar de zuster-
gemeente Cebu City op de Filippijnen. Onder hen is ook D66-raadslid John Jhinnoe. Vanuit 
Cebu doet hij voor HCnieuws.nl regelmatig verslag. Hierbij zijn eerste bijdrage:

De eerste dag was enerzijds de dag van hoe komen we de jetlag door en anderzijds mijn ontmoeting 
met de hartelijkheid van het land. Bij aankomst op het vliegveld van Cebu City maken wij kennis met 
de mensen die ons een week lang aan de hand meenemen. Allervriendelijkst en 24/7 bereikbaar voor 
wat dan ook.
Vanuit het vliegveld naar het hotel merk je op dat Cebu niet zomaar een zustergemeente is. Aan de 
ene kant zien we nieuwe moderne gebouwen ontstaan en 2 meter verderop bouwvallige pandjes, 
opgebouwd uit hout, waarvan je denkt, oeps woont daar nog iemand? En kan dat wel?

Maar ook het besef dat Cebu City een stad is met 1.2 miljoen inwoners. Die van A naar B forensen, een 
stad die het verkeer niet kan verwerken. Er wordt dan ook veelvuldig er op los getoeterd! En regels 
zullen er vast wel zijn, maar zo ontdekten wij vandaag dat het oversteken bij een zebrapad geen enkele 
garantie biedt dat het verkeer ook daadwerkelijk voor je stopt. Oftewel een uitdaging die je maar niet 
al te vaak moet aangaan als je leven je nog lief is.

De eerste dag stond ook in het teken van een kennismaking met de burgemeester en enkele raads-
leden. De meeste indruk maakte nog wel de vrouw van de burgemeester, in mijn beleving een type 
à la onze Maxima. Hartelijke woorden en verbindend. Zij benadrukte de speciale band tussen Cebu en 
Haarlemmermeer. Een band die volgend jaar 25 jaar zal bestaan. Een heugelijk moment waarbij we nu 
al kunnen constateren dat we heel veel van elkaar hebben geleerd en er nog voldoende uitdagingen 
in het verschiet liggen. 

Dit onderonsje van ‘bestuurders’ werd opgesierd met muziek en dans van een wel heel bijzondere 
groep pubers. Jongelui, veelal vanuit de krottenwijken van Cebu, waarvan de ouders onvoldoende 
geld hebben om hen naar school te sturen. Het zijn zogenaamde NA scholars. Een project, waarbij zij 
onderwijs krijgen en daardoor een beter perspectief voor de toekomst hebben. 

Dag twee stond in het teken van een bezoek aan de Emergency Rescue Unit Foundation. Dit is een 
brandweer- en ambulancedienst die al ruim 20 jaar door de vriendschapsband wordt ondersteund. Dat 
zie je eigenlijk al meteen als je de nieuwe kazerne oprijdt, brandweerauto’s en ambulances met het 
logo van de veiligheidsregio Haarlemmermeer sieren het terrein. De vrijwilligers van ERUF worden ook 
regelmatig getraind door professionals van de veiligheidsregio Kennemerland (waarvan Haarlemmer-
meer onderdeel is). Ook dit keer waren er drie brandweermannen, van Haarlem en Haarlemmermeer, 
afgereisd om in de tropische hitte een groep enthousiaste vrijwilligers de kneepjes van het vak te leren.

Doordat Cebu helaas ook met enige regelmaat wordt opgeschrikt door een typhoon of aardbeving, 
zorgt ERUF er ook voor dat de bevolking is voorbereid op een ramp van een aanzienlijke omvang. Zo 
heeft bijna elk dorp of wijk iemand die is opgeleid bij ERUF. Ook is elk wijkcentrum uitgerust met eerste 
hulp redmiddelen. De middag werd afgesloten met een succesvolle grootscheepse oefening, waarbij 
ook lokale burgers (jong en oud) waren betrokken. 

Nu naar bed en morgen weer vroeg op, voor een bezoek aan projecten met als motto schoon en veilig 
drinkwater.

C1



37

Raadslid John Jhinnoe over bezoek aan ziekenhuis in Cebu
[CEBU CITY] Vanuit Haarlemmermeer is vrijdag een delegatie naar zustergemeente Cebu 
City op de Filippijnen vertrokken. Onder hen is ook D66-raadslid John Jhinnoe. Hij doet 
verslag vanuit Cebu. Dit is zijn tweede bijdrage, onder meer over een bezoek aan het zie-
kenhuis in Cebu.

Dag drie, maandag, staat in het teken van waterprojecten. Om 3.30 uur in de ochtend klaarwakker, de 
tweede avond wederom met een slechte nachtrust. De jetlag hakt er in! Omdat ik toch al wakker ben 
zit ik vroeg aan de ontbijttafel. Om 7.30 uur schuift ook de rest van de groep aan.

Om 8.30 uur stipt vertrekken we door de kronkelende steegjes van Cebu naar de rand van de stad. 
We belanden aan de voet van een stevige heuvel, met wel een stijgingspercentage van meer dan 10 
procent, bedenk ik me. De Mont Ventoux is er niks bij! 
Voordat we ons aan de klim wagen worden we enthousiast begroet door jong en oud. De kinderen van 
de peuterschool zegenen ons en hun ouders doen een bloemenketting om ons nek. Aandoenlijk en 
hartverwarmend!

Hoog op de heuvel bevindt zich de krottenwijk Tisa en samen met Oxfam heeft de Vereniging Haar-
lemmermeer - Cebu hier een bijzonder project gerealiseerd. De wijk beschikt nu over het schoonste 
drinkwater van de stad! 

In de middag wordt het tweede succesvolle waterproject bezocht, een dorpje rondom CarCar, ongeveer 
1,5 uur rijden van Cebu City. Voor beide waterprojecten geldt dat de waterkwaliteit enorm is verbeterd, 
zijn water gerelateerde ziektes tot een minimum teruggebracht en wordt er lokale kennis opgebouwd 
over water- en pomptechnieken. 

De terugweg, hoewel wij denken over een tweerichtingsweg op de Kruisweg, maken de inwoners van 
Cebu van een dubbele tweebaansweg met gemak een zesbaansweg en schiet het verkeer alle kanten op. 
Het principe niet te lang links te rijden, niet onnodig te toeteren en voorrang verlenen kennen ze hier niet. 
Onze chauff eur manoeuvreert met de grootste zorg ons terug naar het hotel. Dag drie zit erop.

Dag vier, dinsdag de emotionele achtbaan.
Ook vandaag worden we om 8.30 uur opgehaald. De ochtend bestaat uit een bezoek aan een van de 
drukste wijken van Cebu City. We beginnen bij de gezondheidskliniek Cogan Ramos. Dankzij de Vereniging 
Haarlemmermeer Cebu is daar nu vier dagen per week een arts en een tandarts aanwezig, vindt er kraam-
zorg plaats, worden er medicijnen verstrekt en wordt er voorlichting gegeven aan de inwoners.

Op een steenworp afstand bevindt zich een onderdeel van het project Smile. Hierbij worden de 
allerarmste kindercentra op een eenvoudige wijze ondersteund, zoals het bezorgen van een simpel 
cadeausetje met potloodjes, pennen en kleurboeken. Ook dit keer kwamen wij niet met lege handen 
en werden wij getrakteerd op een glimlach om nooit te vergeten!

Van vrolijkheid naar droefenis, aan de einde van de ochtend werden we ontvangen bij het tijdelijk 
onderkomen van het openbare ziekenhuis van Cebu City. Door de typhoon in 2013 werd het ziekenhuis 
volledig verwoest en sindsdien zitten zij in erbarmelijke omstandigheden in een oude brandweerka-
zerne. We krijgen een rondleiding, waarvan je bij tijd en wijlen een brok in je keel krijgt. Voor sommi-
gen werd het zelfs even teveel.

In gesprek met de directeur kunnen we een eindeloze lijst opmaken: Geen fatsoenlijke operatieka-
mers, wachtkamers en bedden onder een afdakje in de brandende zon, kinderbedjes waarop wel 2 of 
3 kindjes liggen en de radeloosheid van een ieder in het ziekenhuis!
Terug op mijn hotelkamer probeer ik het gevoel van onmacht, kwaadheid en verdriet te gieten in inkt. 
Het lukt niet, ik leg me erbij neer en werp een blik naar het programma van dag 5.
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Derde en laatste verslag van raadslid John Jhinnoe uit Cebu
[CEBU CITY] Een delegatie uit Haarlemmermeer is een week lang op bezoek geweest in de 
zustergemeente Cebu City op de Filippijnen. Onder hen ook D66-raadslid John Jhinnoe. 
Hierbij zijn derde en laatste verslag over zijn ervaringen in Cebu.

Het zit erop. We zijn weer onderweg naar huis, maar voordat we het los kunnen laten en het een plek 
kunnen geven eerst een terugblik van de afgelopen dagen.

Woensdagochtend weer stipt om 8.30 uur in de bus. We vertrekken richting een wijkje bij Mandaue. 
Dit is een voorstadje van Cebu City. Bij aankomst worden we met zang en dans verwelkomd en wat een 
feest. Er is ook alle reden toe.
Hoewel deze wijk behoort tot de allerarmste zien we dat er ‘echte’ huizen oprijzen en met behulp van 
de Vriendschapsband een overdekte hal en een community center worden gebouwd. Ook hadden we 
een gesprek met de burgemeester van Mandaue. Een jonge vent met een visie en de nodige ambities 
voor zijn stad. Een doener en dat spreekt mij erg aan.

De middag daar zet ik me voor schrap, een onderwerp dat wellicht zal leiden tot de inmiddels bekende 
emotionele achtbaan. We vertrekken naar Lapu Lapu, een wijk waar vaak, en vooral meisjes maar 
soms ook jongens, gedwongen in de prostitutie belanden.
Daar ontmoeten wij medewerkers van FORGE. Zij houden zich bezig met het bestrijden van kinderpros-
titutie, soms zelfs met gevaar voor eigen leven. De activiteiten van FORGE richten zich op de medische 
en psychologische hulp van de kinderen en omdat er vaak meer aan de hand is in het gezin worden 
ook de ouders intensief begeleid.
Na een korte introductie willen ze graag dat we meegaan naar een jonge dame, die ze onlangs hebben 
kunnen ‘bevrijden’ uit de kinderprostitutie.

We lopen door de sloppenwijk een smal steegje in. Daar staan we dan voor een huis dat geen huis mag 
heten en een kamer die geen kamer mag zijn! In dat kamertje treff en we aan een jonge meid van 16 
jaar. Zij vertelt haar verhaal van seksuele uitbuiting. Ik hoor het met ongeloof en verstokte adem aan 
en dat allemaal voor 33 eurocent. Mijn bloed kookt, van ratio naar emotie, en het liefst pak ik op dat 
moment een honkbalknuppel op om een goed gesprek te voeren met de schuldigen die soms nog in 
de buurt zijn te vinden.

We uiten onze zorg, spreken haar moed in en ‘smeken’ aan FORGE. “Laat haar niet los”!
In de bus praatten we nog na vol ongeloof en frustratie. Hoe doorbreek je dit systeem van armoede en 
kinderprostitutie?
Van de sloppenwijk vertrekken we naar Teendreamhouse. Als FORGE maar enige twijfel heeft over de 
veiligheid van het kind dan kunnen ze terecht in deze veilige thuishaven, een plek waar deze kinderen 
kunnen ontwaken uit de nachtmerrie, een huis waar dromen weer mogelijk worden.

De fi nanciering van Forge vindt plaats door zowel door de Vereniging Haarlemmermeer Cebu als door 
Terre des Hommes, tegenwoordig ook te vinden in de Concourslaan te Hoofddorp. We zijn dan ook zeer 
verheugd dat we wederom een cheque kunnen uitreiken van maar liefst 36.000 euro. En om te waarbor-
gen dat zij hun goede werk kunnen blijven doen, weet ik waar ik mijn cadeaus voor de feestdagen haal.

Donderdag. Het zit er bijna op, de laatste dag dat we nog verschillende projecten bezoeken. ik voel 
het in mijn lijf en geest. De afgelopen dagen als een spons zowel het goede als het slechte tot mij 
genomen. Het wordt tijd om dingen een plek te geven.
Als laatste gaan we naar de Saint Arnold Janssen school, een school die we al 19 jaar voorzien van 
allerlei middelen. Dit keer horen we ook de verhalen van de kinderen die ooit daar zijn begonnen. 
Inmiddels gaan zij naar de middelbare school en liggen er kansen om voorgoed de sloppenwijken te 
verlaten. En dit is waar het om gaat, jong en oud perspectief bieden, zodat zij hun dromen kunnen 
najagen!
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