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In Memoriam Jan Baaijens

Op 22 november 2017 overleed Jan Baaijens op 87-jarige leeftijd. 

Jan Baaijens was als bestuurslid en later als lid van VHC nauw betrokken bij de 
Stedenband met Cebu City op de Filippijnen. Tot op hoge leeftijd bleef Jan belang-
stelling houden voor de projecten en contacten met onze zusterstad. 

Samen met andere bestuursleden van VHC heeft Jan een grote rol gespeeld in de 
periode bij het Waterproject in Tisa. Aan de rand van  Cebu, in de wijk Tabaylawom in 
het stadsdeel Tisa, wonen ruim 2.000 mensen op  berghellingen. De meeste van hen 
zijn afkomstig uit sloppen wijken in de stad en als gevolg van relocatie daar terecht 
gekomen. Voor één van de meest elementaire voorzieningen, schoon drinkwater, 
zijn zij aangewezen op waterpunten die op grote loopafstand liggen. De veiligheid 
van dat water is zeer dubieus. VHC heeft samen met de gebruikersorganisatie KAPAI 
en OXFAM/NOVIB een veilig drinkwatersysteem gerealiseerd.

De bemoeienis van VHC met CoreDrops is gestopt en het project draait zelfstandig. 
Ook heeft Jan zich vele jaren  ingezet voor de vele transporten met hulpgoederen 
naar Cebu voor m.n. de brandweer en ambulancedienst ERUF.

Op afstand blijft VHC de projecten waar met name Jan Baaijens zich voor heeft 
ingezet met belangstelling en trots volgen.

Wij zijn dankbaar voor wat Jan Baaijens heeft betekend voor VHC! 

Bestuur VHC
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STICHTING VRIENDSCHAPSBAND 

HAARLEMMERMEER - CEBU   25 JAAR

In juni kwam Tommy Osmeña, burgemeester van Cebu City, met een aantal raadsleden naar 
Haarlemmer-meer. Dit bezoek stond in het kader van het vijfentwintig jarig bestaan van de vriend-
schapsband Haarlemmermeer-Cebu. Tegelijkertijd kwam er ook een dansgroep over uit Cebu die 
op verschillende plaatsen in Haarlemmermeer volksdansuitvoeringen heeft gegeven.
In het kader van dit heugelijke feit werd er ook een tentoonstelling met als titel “Cebu Daily Life” in 
de Meerse gehouden. Op deze tentoonstelling konden de bezoekers aan de hand van foto’s een 
indruk krijgen van het dagelijkse leven in Cebu City. Verder was er werk te zien van verschillende 
kunstenaars uit Metro Cebu. Op deze manier hebben de inwoners de gelegenheid gekregen om 
kennis te maken met het dagelijkse leven in Cebu City en met enkele aspecten van haar cultuur. 

AFSCHEID THEO WETERINGS

In november 2017 is Theo Weterings benoemd tot burgemeester van Tilburg. Een unieke kans voor 
hem. Tilburg is immers de geboortestad van Theo Weterings, en in de jaren 80 was hij lid van de 
Tilburgse gemeenteraad. “De mogelijkheid om burgemeester te worden van de stad waar ik ben 
geboren en getogen, was voor mij een aantrekkelijker alternatief”, schrijft Theo Weterings in een 
toelichting aan de inwoners van Haarlemmermeer.

Alvin Dizon, hoofd van de sistercity commissie van Cebu City, overhandigde een geschenk aan 
burgemeester Theo Weterings. Dit als blijk van dankbaarheid voor de permanente steun van de 
burgemeester van Haarlemmermeer bij het onderhouden van de relaties tussen de zustersteden 
Cebu en Haarlemmermeer. Dizon las ook de boodschap van burgemeester Osmeña van Cebu voor 
en de resolutie van zijn gemeenteraad. Daarin werd burgemeester Theo geprezen om zijn facilite-
rende rol bij ontwikkelingsprojecten waarvan veel gemarginaliseerde gemeenschappen in Cebu 
profiteren. Dit alles in samenwerking met VHC.

Woord vooraf

De gemeente Haarlemmermeer onderhoudt een vriendschapsband met de gemeente 
Cebu City op de Filippijnen.  
Met Cebu City 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 scho-
len, 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 NGO’s  (Niet Gouvernementele 
Organisaties).  
De opdracht aan de stichting is ook om de vriendschapsband bekendheid te geven onder de inwo-
ners van Haarlemmermeer. VHC is sinds 1992 actief en heeft door de jaren heen de steun van vele 
vrijwilligers mogen genieten.

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

Jaarverslag
In dit jaarverslag willen wij u inzage geven van de in 2017 door VHC ondersteunde projecten en 
in de acties die er plaats hebben gevonden binnen onze organisatie. Ook is in dit jaarverslag een 
financiële verantwoording over het jaar 2017 opgenomen.

In 2017 heeft VHC allereerst haar 25 jarig bestaan gevierd. Daarnaast hebben we 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, 
scholen en particulieren en ook door donaties van een goede doelen stichting is VHC in staat ge-
weest 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. En ook door het hebben van een jongeren uitwisselingsprogramma georganiseerd 
door My Cebu.

Het bestuur van VHC.

Hoofddorp, januari 2018
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ACTIVITEITEN 2017
Vanaf eind oktober 2017 tot en met maart 2018 wordt het personeel van verschillende Mountain 
Barangays getraind.  32 bewoners van deze Barangays zullen in 2018 zodanig geschoold zijn dat zij 
de ambulances kunnen bemannen.

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

Tot nu toe hebben er drie trainingen plaats gevonden en is er één in november 2017 gestart.
De deelnemers aan deze laatste cursus, de Mountain Baranga Staff  volgen begin 2018 nog een 
Training On the Job (TOJ) bij ERUF.

KERSTGROEPENTENTOONSTELLING

Eind 2016 was er in het Fundament, onder de Joannes de Doperkerk in Hoofddorp, een bijzondere 
tentoonstelling van maar liefst honderd kerstgroepen van over de hele wereld. De kerstgroepen 
kwamen uit de verzameling van Henk Koning. De tentoonstelling was tot 6 januari 2017 gratis te 
bezoeken. Een vrije donatie in de op de tentoonstelling aanwezige “ Knik-engel” bestemd voor het 
project Smile werd op prijs gesteld. Er werd ruim 700 euro gedoneerd.

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 Brandweer – en Ambulancedienst van Haarlemmermeer. 
Deze dienst van Haarlemmermeer is sinds een aantal jaren ondergebracht bij de Veiligheids Regio 
Kennemerland (VRK).

Naast ERUF zijn er op Cebu City ook ambulances 
die door de City worden gerund, de zogenaam-
de City Based Ambulances.  In overleg met 
ERUF, de gemeente Cebu en VHC is met ingang 
van 2016 door ERUF een driejarig trainingspro-
gramma opgezet voor het personeel van deze 
ambulances 
Op basis van dit driejarenplan is het de werk-
groep 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 het overzicht hieron-
der kunt u lezen hoe de middelen zijn ingezet.

WAAR: IN HET FUNDAMENT, ONDER DE H. JOANNES DE DOPERKERK
KRUISWEG 1071, 2131 CT HOOFDDORP

OPENINGSTIJDEN: ELKE MIDDAG VAN 13.30 UUR - 17.00 UUR
UITGEZONDERD EERSTE KERSTDAG EN NIEUWJAARSDAG.

DE TENTOONSTELLING WORDT GEORGANISEERD DOOR BOEKWINKEL HET KRUISPUNT
WWW.BOEKWINKELHETKRUISPUNT.NL   INFO@BOEKWINKELHETKRUISPUNT.NL   023-5617392

KERSTGROEPEN
   TENTOONSTELLING

CA. 100 GROEPEN UIT 
DE VERZAMELING 
VAN HENK KONING

VRIJDAG 16 DEC 2016 T/M 
VRIJDAG 6 JAN 2017

A5_flyer.indd   1 21-11-16   15:47
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JPIC heeft in Cebu City een eigen woonwijk opgezet, Janssenville genoemd, voor families die van 
andere plekken moesten verhuizen. Ongeveer 30 % van de families komt van Inayawan Dumpsite.
De families worden begeleid bij het wonen en krijgen allerlei trainingen. Zij betalen 900
peso per maand, ongeveer 15 euro, voor hun woning.
Daarnaast werken ze 250 uur per jaar in de gemeenschap. Er staat in deze wijk ook een school voor 
de kinderen die er wonen. 
Voor kinderen die bijvoorbeeld in de buurt van een vuilnisbelt of op een begraafplaats wonen 
heeft JPIC nu twee schoolbussen. Deze bussen rijden naar de kinderen toe, zodat zij daar les in de 
bus kunnen krijgen.

Mobiele School en Computer Centrum
JPIC heeft nu twee schoolbussen en dankzij een donatie van de Club van 100 van VHC een nieuw 
computer centrum:

De nieuwe bus                                                                                   JPIC Computer Centrum    
 

De oude bus

JPIC – 2017

Donatie gemeente Haarlemmermeer scholarships          7.100 euro

ERUF totale bijdrage VHC/VRK en Goede Doelen Stichting          23.000 euro

PROJECT JPIC

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

Al meer dan 20 jaar ondersteunt gemeente Haarlemmermeer een project van JPIC met een jaarlijks 
bedrag van € 7100,-. Het geld was eerst bestemd voor de schooltjes op de vuilnisbelt, o.a. de Ar-
nold Janssen School. In 2014 is in overleg met Vriendschapsband Haarlemmermeer - Cebu besloten 
dat JPIC het bedrag aan mag wenden 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. Het schooljaar 
2017/18 loopt nog. De kinderen wonen in de barangays  Inayawan en San Pio Village.

Overzicht schooljaar 2015 – 2016 en schooljaar 2016 – 2017
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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 onder-
steund: 

QUIOT
In 2015 heeft VHC het mede mogelijke gemaakt dat een gezondheidscentrum (Health Center) in 
Barangay Cogon Ramos  werd ingericht met meubilair, zoals een tandartsenstoel en een behandel-
tafel voor een dokter en vroedvrouw . 
In barangay Quiot is in 2017 het gezondheidscentrum totaal gerenoveerd. Het gebouw is helemaal 
opnieuw ingedeeld en voorzien van nieuw meubilair en medische apparatuur. Dit alles is mede 
mogelijk geworden door een bijdrage van VHC. 
Het gezondheidscentrum voldoet nu aan de standaarden van Philhealth.
In januari 2018 krijgt dit gezondheidscentrum een accreditatie van Philhealth. Dit betekent dat het 
centrum in aanmerking komt voor extra financiële ondersteuning vanuit de gemeente Cebu City.
Het centrum bedient niet alleen de eigen Barangay, maar ook nog de drie omliggende Barangays.

Conta - waterproject
Ook in 2017 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 vervol-
gens op een nieuw netwerk worden aan-
gesloten. Een nieuwe bron aanboren gaat 
niet zomaar vanzelf. Er moet eerst gedegen 
onderzoek worden gedaan alvorens er 
geboord kan worden. Dit onderzoek wordt 
uitgevoerd door de University of San Carlos, 
Cebu City. Dit vroeg om een extra bijdrage 
van VHC. Het werk valt onder de verant-
woordelijkheid van RAFI. Eén en ander is nu 
vastgelegd in een overeenkomst tussen RAFI 
en VHC en in een overeenkomst met Conta 
Water Association (CWA)
In 2018 moet een en ander zijn gerealiseerd.

Quiot bijdrage inrichting                         10.000 euro
Conta bijdrage waterproject                  12.750 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 gebeuren aan de vraagkant. Er is een heel systeem dat 
draait op de seksuele uitbuiting van kinderen. 

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

Educatie en 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.”

Disclosure / Counceling / 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”…..!?

Betrekken 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.

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 de Hommes in Hoofddorp is VHC een actie gestart om 
het Teen Dreamers Home van Forge te ondersteunen. Voor iedere euro, tot een maximum van  
€ 15.000,  die de winkel ophaalt voor het Teen Dreamers Home verdubbelt VHC dit bedrag.
Zo is er ook dit jaar (2017) 30.000 euro beschikbaar gekomen voor dit project. Daarnaast onder-
steunt VHC Forge gedurende drie jaar (2016 – 2018) met een donatie van zesduizend euro. Van dit 
bedrag wordt een Education Officer aangesteld, die zich onder andere gaat bezighouden met het 
ontwikkelen van een onderwijsprogramma voor de kinderen die door Forge worden begeleid.

Teen Dreamers Home    verdubbeling bijdrage van TdH winkel 15.000 euro
Education Office 6.000 euro
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CAPS R

CAPS-R (Cebu Archdiocesan Program for Self Reliance) bestaat al sinds 1997 en het programma 
voorziet in Micro Financiering voor alleen vrouwen.
In Lapu Lapu City, die samen met negen andere steden, waaronder Cebu City, Metro Cebu vormen,
hebben dankzij een bijdrage van VHC van €5000,-  50 vrouwen, aangesloten bij CAPS R, een eigen 
zaakje opgezet. Deelnemers zijn tussen de 18 – 65 jaar oud en moeten minstens 10 jaar in hun 
huidige verblijfplaats wonen. De dames beginnen met een lening van 5000 peso (php), nog geen 
100 euro, hun project. Deze 5000 Php betalen ze binnen een half jaar terug en van de ingebrachte 
vijfduizend euro is bijna 100% teruggekomen.
Vrouwen verdienen hun geld met het verkopen van vis, snacks of kleding. Sommige vrouwen de-
den het zo goed dat ze zelfs een tweede zaakje, winkeltje zijn begonnen. VHC heeft voor dit project 
een donatie ontvangen van de Vrouwen Sociëteit van Haarlemmermeer.
Dit jaar heeft VHC 500 euro aan CAPS R gedoneerd om het project langzaam te kunnen uitbreiden. 

Micro Finance CAPS R     donatie VHC          500 euro

MYCEBU, een ervaring voor het leven

MyCebu is de jongerenafdeling van de VHC. In 2006 werd de eerste jongerenreis opgezet om ook 
jongeren te laten ervaren hoe het aan de andere kant van de wereld is. Sindsdien is MyCebu een 
begrip geworden in de Haarlemmermeer. Sinds enkele jaren gaan er op de even jaren jongeren 
vanuit Haarlemmermeer naar Cebu en komen er op de oneven jaren jongeren uit Cebu naar Haar-
lemmermeer.

Voor veel jongeren die voor de eerste keer meegaan is het verblijf in Cebu een ware cultuurschok: 
“In je eentje in een heel ver land, op stap zonder je ouders en slapen bij mensen thuis die je nooit 
eerder hebt gezien. En drie keer per dag rijst”. De jongeren doen een bijzondere ervaring op.  
Eén voor het leven.

Van 22 april tot 2 mei 2017 waren er elf Filippijnse jongeren in Haarlemmermeer. Het was de groep 
die in de zomer van 2016 de jongeren uit Haarlemmermeer heeft opgevangen en begeleid. Het 
was alsof er vrienden overkwamen.

MyCebu     bijdrage VHC 2017          13.350 euro

SMILE

SMILE is een project dat is opgezet door Alvin Dizon.  Dankzij Smile worden kinderen in Cebu City 
verblijd met een pakket schoolmaterialen dat bestaat uit een leesboekje, teken- en schrijfmateria-
len, een kleurboek en daarbij een cadeautje en iets lekkers. En dat allemaal omgerekend voor één 
euro. En juist voor dat project stropen schoolkinderen uit Haarlemmermeer de mouwen op voor 
schoolkinderen aan de andere kant van de wereld. Dit jaar hebben leerlingen van KSH door het 
doen van klusjes, statiegeldflessen ophalen een enorm bedrag opgehaald: 3.000 euro. Een gewel-
dig resultaat.

SMILE     bijdrage VHC          3.000 euro

HABITAT FOR HUMANITY

In het jaarverslag van 2015 is te lezen dat er eind 2015 een bedrag van aan het bouwen van een 
Multipurpose Center en een Health Center in Barangy Pakna-an € 45.000 is besteed. De laatste 10 % 
van de bouwsom wordt in 2016 overgemaakt als laatste termijn. Barangy 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 waaraan de jongeren van 
MyCebu in de zomer van 2016 hard  hebben meegewerkt.  Eind 2016 zal het Multipurpose Center 
af zijn. Het Health Center stond in 2016 nog in de steigers maar was in 2017 ook helemaal af. 

Donatie VHC     uit het Noodfonds          5.000 euro
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PARIAN DROP-IN CENTER

Dit opvangcentrum voor straatkinderen in de wijk Parian in Cebu City bestaat al sinds 1989.
Verontruste bewoners uit Cebu zagen in die tijd de noodzaak in om een opvangcentrum te stichten
voor kinderen in nood. Sinds de oprichting heeft het centrum al tijdelijk onderdak, psychologische
hulp, onderwijs, kleding, eten en medische zorg verleend aan meer dan 4000 kinderen.
Deze kinderen zijn gered van de straat omdat ze bijvoorbeeld door de ouders in de steek zijn gela-
ten, verwaarloosd, weeskind en of slachtoffer van fysiek en seksueel misbruik en kinderprostitutie 
zijn. De rol van het opvangcentrum is cruciaal in het beschermen van kinderen. Zij vult het gat tus-
sen de straat en familie door hen de basisbehoefte van veiligheid, aandacht en liefde te geven. Het 
centrum werkt nauw samen met vele overheidsinstanties die door het grote aantal straatkinderen 
niet in staat zijn ze allemaal op te vangen.
De kinderen krijgen doorgaans tijdelijk of voor langere tijd onderdak en hulp. De kinderen worden
naar het opvangcentrum gebracht door sociaal werkers, de politie, bestuurders uit de wijk, veront-
ruste inwoners en vanuit andere niet overheidsinstanties.
Ook melden kinderen zichzelf aan of komen weer terug na al eerder daar geweest te zijn.
Gezien het goede, nodige en liefdevolle werk dat de medewerkers van het centrum verrichten en 
ook gezien de goede relaties die zij hebben en onderhouden met de overheid en collega NGO´s, 
heeft VHC een schenking gedaan van € 3500,00.

Donatie van VHC          3500 euro

CCMC

Een aantal jaren geleden is het Cebu City Medical Center (CCMC) getroffen door een aardbeving. 
Hierdoor was het gebouw niet veilig meer. Sinds die tijd  heeft het ziekenhuis een tijdelijk onder-
komen in een Brandweer kazerne. Hoewel de dokters en verpleging er alles aan doen om het de 
patiënten zo comfortabel mogelijk te maken is er aan veel zaken een tekort. Er wordt een nieuw 
gebouw neergezet. De eerste fase zal waarschijnlijk in het begin van 2018 in gebruik worden geno-
men.
Met het oog op het 25 jarig bestaan heeft een werkgroep, bestaande uit raadsleden uit Haarlem-
mermeer zich gericht op activiteiten rond het ziekenhuis. Er werden verschillende activiteiten 

ontplooid. Zo werd er een veiling georganiseerd, waarbij tijdens een gezellige avond, door de 
enthousiaste gasten een mooi bedrag bij elkaar werd gebracht. Ook was er een container geregeld. 
Deze werd gevuld met spullen die ingezameld werden bij locaties van Stichting Maatvast en met 
apparatuur die beschikbaar is gesteld door Spaarne Gasthuis in Hoofddorp.
De delegatie die in september Cebu bezocht heeft als voorschot op de container die binnenkort 
arriveert knuffels uitgedeeld op de kinderafdeling.

Club van 100

De Club van 100 is drie jaar geleden opgericht om projecten van de Stichting Vriendschapsband 
Haarlemmermeer-Cebu (Stichting VHC) financieel te ondersteunen. Het gaat om projecten in Metro 
Cebu op de Filipijnen. Het bestuur van VHC heeft tijdens het eerste jaar dat de Club van 100 in het 
leven was geroepen haar leden gevraagd om een keus te maken uit drie projecten. De gezamen-
lijke keus is toen gevallen op het Schoolbusproject van JPIC. In het tweede jaar ( 2017, het jaar dat 
het 25-jarig jubileum werd gevierd) was het plaatselijke ziekenhuis in Cebu City (CCMC) als project 
gekozen door het bestuur van Stichting VHC.
De Club van 100 heeft een reglement en het aantal leden groeit nog steeds.
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STICHTING VRIENDSCHAPSBAND HAARLEMMERMEER - CEBU

       
   begroot    
  2017 2017
BATEN    
Gemeentelijke bijdragen
Gemeentelijke bijdrage 50 cent regeling  56.700 56.700
Gemeentelijke bijdrage project JPIC  7.100 7.100
Gemeentelijke bijdrage VRK (geoormerkt)  6.800 6.800
Gemeentelijke bijdrage organisatiekosten  10.000 10.000
  80.600 80.600

Bestuurskosten
Prestatiesubsidie 2017   12.360 12.300
Prestatiesubsidie 2018  12.300 0
  24.660 12.300
   
Bijdragen derden
Rente  150 400
Giften derden (club van 100)  5.200 -
Actie 25 jarig bestaan  7.640 -
My Cebu Eigen bijdrage  - 15.300
Goede doelen stichting (voor 2016 t/m 2018)  28.500 28.500 
  41.500 44.200

Noodhulp laatste termijn Habitat   5.000 5.000
  5.000  5.000

TOTAAL BATEN   151.760 142.100

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG BATEN EN LASTEN 2017

   begroot
  2017 2017
LASTEN
Gemeentelijke bijdrage
ERUF  8.500  10.000
JPIC  7.100 7.100
FORGE  21.000 20.000
Micro Kredieten  5.000 1.000
RAFI Health Center    10.000 10.000
RAFI Water project  12.750 10.000
MyCebu bijdrage VHC  13.350 11.000
Overige projecten  7.400 11.500        
  80.600              80.600

Bijdragen derden
ERUF  (Goede Doelen Stichting)  14.500 13.000 
CCMC (club van 100, 25 jarig bestaan)  10.000 - 
SMILE  3.000 -  
  27.500 13.00 

Habitat laatste termijn   5.000 5.000

Bestuur
Kosten (+ ondersteuning)  9.268 9.300 
PR   2.700 2.500 
Bankkosten  350 500 
  12.318  12.300 

TOTAAL LASTEN  125.418 110.900

SALDO  26.342 31.200
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BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA 2016 2017

RABO bank Spaarrekening 22.100   14.000
RABO bank rekening courant 12.816  12.342
Totaal 34.916 26.342

PASSIVA
Projecten 21.500 14.000
Overige 1.056 42
Prestatiesubsidie 12.360 12.300
Totaal 34.916 26.342

Toelichting 2017
In beheer nog 21.400 euro van de Goede Doelen Stichting in het kader van het project ERUF.
Eind 2017 heeft Gemeente Haarlemmermeer de prestatiesubsidie 2018 (12.300) reeds overgemaakt.
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H 	  

Bert	  hee7	  zich	  met	  Eric	  met	  de	  Volkswagen	  	  Lupo’s	  bemoeid	  en	  Hans	  hee7	  zich	  met	  de	  Dafs	  bezig	  
gehouden.	  Ed,	  Jan	  en	  ik	  zijn	  met	  Ochoi,	  Edy	  en	  Rotsen	  naar	  base	  2	  gegaan	  waar	  de	  Daf	  van	  Schiphol	  
stond	  die	  al	  een	  half	  jaar	  stuk	  was.	  Eerst	  hebben	  we	  de	  accu’s	  vervangen,	  accupolen	  voor	  nood	  
gerepareerd,	  daarna	  de	  motor	  gestart,	  toen	  openbaarde	  zich	  een	  luchtlekkage	  van	  flinke	  omvang,	  na	  
diverse	  pogingen	  hebben	  we	  een	  noodreparaDe	  kunnen	  maken	  om	  te	  gaan	  rijden	  naar	  base	  1.	  

H 	  

H 	  2

Woensdag	  15-‐03-‐2017	  

Vandaag	  het	  eerst	  base	  1	  bezocht,	  onze	  eerste	  echte	  werkdag	  hier,	  na	  een	  voorstelronde	  hee7	  Jan	  
duidelijk	  uitgelegd	  dat	  we	  met	  en	  van	  elkaar	  willen	  leren.	  Het	  is	  dus	  de	  bedoeling	  dat	  de	  
monteursgroep	  ook	  vragen	  stelt,	  eventueel	  aantekeningen	  maakt	  en	  probeert	  om	  zo	  een	  diagnose	  te	  
stellen.	  De	  monteursgroep	  bestond	  uit:	  Ochoi,	  Edy,	  JusDn,	  Eric,	  Rotsen,	  Clark,	  Yed.	  

H 	  

	  Daarna	  hebben	  we	  eerst	  met	  elkaar	  een	  inventarisaDe	  gemaakt	  hoe	  het	  wagenpark	  erbij	  stond,	  staat	  
van	  onderhoud,	  eventuele	  problemen	  enz.	  Problemen	  hadden	  ze	  genoeg	  dus	  werd	  het	  Djd	  om	  de	  
oplossingen	  te	  realiseren.	  Ook	  omdat	  we	  hadden	  vernomen	  dat	  Gerard	  Stokman	  naar	  Cebu	  kwam	  en	  
bereid	  hadden	  gevonden	  om	  onderdelen	  mee	  te	  nemen	  ging	  de	  klok	  Dkken	  om	  dit	  voor	  elkaar	  te	  
krijgen.	  Dat	  hield	  in	  diagnose	  stellen,	  onderdelen	  bestellen	  in	  Nederland,	  totaalpakket	  laten	  
voorbereiden	  voor	  Gerard	  door	  leveranciers.	  	  Kortom	  best	  wel	  even	  aanpoten.	  Jan	  had	  de	  groep	  
verdeeld	  zodat	  een	  ieder	  van	  ons	  mensen	  kon	  aansturen	  en	  kon	  assisteren.	  Allereerst	  zijn	  we	  
begonnen	  met	  de	  voertuigen	  die	  al	  op	  base	  1	  stonden,	  dat	  waren	  de	  Ford	  F450	  met	  laadproblemen,	  
dit	  bleek	  een	  kapoSe	  dynamo,	  de	  VW	  Lupo	  met	  electra	  problemen	  ,	  na	  onderzoek	  bleek	  dit	  een	  
opgevreten	  kabelboom	  door	  raSen,	  Twee	  Dafs	  met	  een	  verouderd	  remsysteem	  welke	  liefst	  jaarlijks	  
ververst	  moet	  worden.	  	  

H 	  1
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Daarna	  terug	  naar	  base	  1	  om	  de	  	  ex	  Schiphol	  Daf	  verder	  aan	  te	  pakken,	  tank	  verder	  schoongemaakt	  
en	  gedroogd,	  daarna	  een	  nieuwe	  vloSer	  laten	  halen,	  helaas	  was	  dit	  een	  Chinees	  model	  welke	  niet	  
wilde	  werken	  op	  de	  manier	  zoals	  de	  instrumenten	  in	  de	  Daf	  zijn	  bedoeld.	  Daarom	  met	  Bert	  de	  
vloSerfuncDe	  aangepast	  en	  werkend	  gemaakt,	  zodat	  nu	  keurig	  de	  tankmeter	  af	  te	  lezen	  is	  in	  de	  
cabine.	  Bij	  dit	  voertuig	  waren	  er	  ook	  problemen	  met	  de	  kastverlichDng,	  welke	  door	  Ochoy	  en	  Edy	  zijn	  
aangepakt.	  Erg	  leuk	  om	  te	  zien	  dat	  we	  ze	  de	  werking	  van	  de	  mulDmeter	  hadden	  uitgelegd	  en	  ze	  daar	  
zelf	  mee	  aan	  de	  slag	  zijn	  gegaan.	  

	  	  

H 	  4

Helaas	  hield	  de	  motor	  er	  twee	  straten	  verder	  mee	  op,	  en	  hadden	  we	  weer	  een	  nieuwe	  uitdaging.	  Dus	  
er	  werd	  brandstof	  gehaald	  en	  bijgetankt	  waarna	  het	  brandstofsysteem	  ontlucht	  kon	  worden,	  helaas	  
lukte	  dit	  niet	  op	  de	  normale	  manier,	  dus	  hebben	  we	  de	  tank	  onder	  druk	  gezet	  maar	  ook	  dat	  mocht	  
niet	  lukken.	  Na	  uren	  proberen	  met	  een	  handvol	  gereedschap	  hebben	  we	  besloten	  het	  voertuig	  terug	  
te	  duwen	  naar	  base	  2	  en	  de	  volgende	  ochtend	  verder	  te	  gaan.	  Rond	  21:30	  s	  avonds	  waren	  we	  weer	  
terug.	  

Donderdag	  16-‐03-‐2017	  

We	  hebben	  een	  plan	  gemaakt	  om	  de	  M35	  op	  te	  halen	  in	  base	  2,	  door	  een	  kleine	  tank	  diesel	  in	  de	  
manschappencabine	  te	  zeSen	  en	  deze	  aan	  te	  sluiten	  op	  het	  brandstofsysteem,	  omdat	  we	  ontdekt	  
hadden	  dat	  de	  boel	  verstopt	  moest	  ziSen.	  Eerst	  op	  zoek	  naar	  een	  bedrijf	  die	  ons	  wat	  leidingwerk	  kon	  
leveren.	  Na	  deze	  gevonden	  te	  hebben	  konden	  we	  onze	  weg	  vervolgen	  naar	  base	  2	  waar	  we	  direct	  aan	  
de	  slag	  konden	  met	  het	  monteren	  van	  het	  noodsysteem.	  Daarna	  zijn	  we	  naar	  base	  1	  gereden	  om	  daar	  
verder	  diagnose	  te	  stellen.	  Hier	  bleek	  de	  brandsto7ank,	  filters	  en	  leidingwerk	  zo	  sterk	  vervuild	  te	  zijn	  
en	  er	  zat	  een	  brandsto_acterie	  in.	  Dus	  systeem	  spoelen,	  tank	  demonteren	  en	  reinigen,	  leidingwerk	  
reinigen,	  filters	  vervangen	  enz.	  

Ondertussen	  hee7	  Hans	  met	  JusDn	  en	  Yed	  de	  M33	  onderhoud	  gegeven,	  ankerplaat	  gedemonteerd	  
van	  de	  vooras,	  daar	  was	  een	  remsteller	  afgebroken,	  Charlie	  hee7	  het	  onderdeel	  opgehaald	  en	  bij	  zijn	  
carrosseriefabriek	  na	  laten	  maken,	  en	  werkend	  is	  het	  spul	  weer	  gemonteerd.	  Alles	  verversen	  en	  
smeren,	  kleine	  reparaDes	  uitvoeren,	  delen	  vastzeSen,	  verlichDng	  repareren	  enz.	  Super	  geregeld	  dat	  
hier	  iets	  op	  verzonnen	  kon	  worden,	  deze	  spullen	  van	  voertuigen	  die	  36	  jaar	  oud	  zijn	  kunnen	  we	  in	  
Nederland	  slecht	  krijgen.	  Soms	  via	  de	  olDmerclub	  van	  Daf	  maar	  ook	  dat	  valt	  niet	  mee	  en	  is	  erg	  duur.	  
Bert	  was	  deze	  dag	  flink	  ziek	  en	  bleef	  in	  het	  hotel,	  uiteraard	  met	  de	  benodigde	  medicaDe	  van	  de	  Eruf.	  
Het	  was	  een	  piage	  dag	  met	  genoeg	  uitdagingen,	  we	  zien	  wel	  degelijk	  progressie	  bij	  de	  Eruf	  als	  het	  
gaat	  om	  verbeteringen	  met	  het	  onderhoud,	  maar	  ook	  enkele	  klussen	  krijgen	  ze	  niet	  opgelost.	  Soms	  
wordt	  dit	  uitbesteed	  aan	  een	  autogarage,	  maar	  deze	  zijn	  meestal	  onbetrouwbaar	  en	  hebben	  niet	  de	  
kennis	  van	  Europese	  auto’s	  waardoor	  er	  soms	  meer	  stuk	  gaat	  dan	  hersteld	  wordt.	  

Vrijdag	  17-‐03-‐2017	  

Vandaag	  zijn	  we	  naar	  de	  stedelijke	  brandweer	  gegaan,	  dit	  op	  verzoek	  van	  Frans	  Schippers	  waar	  de	  
vraag	  was	  neergelegd	  of	  we	  instrucDe	  en	  uitleg	  konden	  geven	  over	  een	  ladderwagen	  die	  was	  
aangescha7	  door	  de	  stad	  Cebu,	  maar	  niet	  ingezet	  kon	  worden.	  Dit	  had	  ook	  te	  maken	  met	  de	  
kolossale	  afmeDngen	  van	  het	  voertuig.	  Het	  rijden	  was	  eigenlijk	  al	  onmogelijk	  omdat	  het	  voertuig	  
hoger	  was	  dan	  4	  meter.	  Bij	  een	  eventuele	  uitruk	  reed	  het	  voertuig	  stapvoets	  door	  de	  straten	  en	  
liepen	  de	  manschappen	  mee	  met	  bamboestokken	  om	  de	  elektriciteitsdraden	  omhoog	  te	  houden	  
zodat	  het	  voertuig	  kon	  passeren.	  	  Met	  Jan	  en	  twee	  mensen	  van	  het	  korps	  daar	  zijn	  we	  in	  vogelvlucht	  
het	  voertuig	  doorgegaan	  en	  kwamen	  erachter	  dat	  ze	  er	  eigenlijk	  ook	  helemaal	  niet	  mee	  konden	  
rijden.	  Het	  chassis	  van	  Scania	  was	  voorzien	  van	  een	  stapel/spliServersnellingsbak	  en	  daar	  hadden	  ze	  
nog	  nooit	  van	  gehoord.	  De	  aanwezige	  kruipversnellingen	  werden	  voor	  het	  manoeuvreren	  gebruikt.	  	  

H 	  3
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Hans	  hee7	  met	  Yed	  en	  Clark	  de	  oude	  M17	  onder	  handen	  genomen,	  de	  remsteller	  op	  de	  ankerplaat	  
was	  afgebroken	  en	  niet	  meer	  leverbaar,	  dit	  is	  door	  Charlie	  nagemaakt.	  Verder	  is	  de	  auto	  
doorgesmeerd	  en	  remcilinders	  gereviseerd,	  ook	  is	  de	  remvloeistof	  ververst	  van	  de	  remmen	  en	  de	  
koppeling.	  Alle	  remstangen	  afgesteld	  van	  het	  handremsysteem.	  

Edy	  en	  Ochoi	  zijn	  druk	  geweest	  met	  opzoeken	  van	  storingen	  bij	  de	  M	  35,	  deze	  had	  kapoSe	  
kastverlichDng,	  de	  zekering	  klapte	  eruit	  en	  zorgde	  voor	  de	  nodige	  werkzaamheden.	  	  

Zelf	  heb	  ik	  met	  Rotsen	  de	  M	  34	  doorgesmeerd,	  lagers	  van	  de	  versnellingspook	  losgehaald,	  remmen	  
gesteld,	  brandsto7ank	  af	  laten	  tappen	  om	  te	  spoelen,	  

H 	  

Dinsdag	  21-‐3-‐2017	  

Vandaag	  de	  werkzaamheden	  hervat,	  er	  moet	  echt	  nog	  veel	  gebeuren	  dus	  aanpakken	  met	  z’n	  allen.	  
De	  groep	  weer	  verdeeld	  en	  dit	  was	  tevens	  de	  laatste	  mogelijkheid	  om	  onderdelen	  te	  bestellen	  in	  
Nederland	  dus	  ook	  hiervoor	  veel	  gemaild	  en	  gebeld	  om	  dit	  te	  realiseren.	  De	  Mercedes	  Unimog	  had	  
nog	  een	  probleem	  met	  de	  lier,	  deze	  wilde	  niet	  meer	  op	  en	  afrollen,	  diverse	  delen	  zaten	  vastgerot.	  
VoorzichDg	  de	  componenten	  ingespoten	  en	  proberen	  te	  bewegen.	  Men	  verzekerde	  ons	  ervan	  dat	  de	  
lier	  ‘het	  pas	  nog	  gedaan‘	  had	  maar	  daar	  hadden	  we	  wat	  twijfels	  over.	  Toen	  de	  delen	  eenmaal	  los	  
waren	  gehaald	  hebben	  ze	  alles	  schoon	  en	  gangbaar	  gemaakt,	  Charlie	  hee7	  een	  nieuwe	  borgpen	  
gemaakt	  bij	  zijn	  bedrijf	  en	  we	  hebben	  de	  werking	  getest.	  Dit	  voertuig	  is	  erg	  belangrijk	  voor	  klussen	  in	  
de	  bergen	  en	  in	  gebieden	  waar	  modderlawines	  zijn.	  

H 	  6
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Bert	  en	  Ed	  hebben	  zich	  ondermt	  over	  de	  Lupo’s	  die	  voorzien	  waren	  van	  diverse	  storingen.	  Dat	  
betekent	  uitlezen	  en	  kijken	  wat	  er	  aan	  de	  hand	  is,	  best	  wel	  een	  uitdaging	  omdat	  er	  van	  alles	  aan	  de	  
auto’s	  is	  gedaan	  zijn	  niet	  alle	  meetwaarden	  blijken	  te	  kloppen.	  Kortom	  veel	  Djd	  nodig	  om	  de	  boel	  
weer	  in	  orde	  te	  krijgen.	  De	  dag	  weer	  afgesloten	  met	  een	  speech	  waar	  iedereen	  z’n	  zegje	  kan	  doen.	  
Dat	  werkt	  goed,	  ook	  al	  zijn	  de	  Filipijnse	  mannen	  vrij	  schuw	  daarin.	  	  De	  week	  afgesloten,	  alles	  
opgeruimd,	  gereedschap	  werd	  gereinigd	  en	  gesorteerd	  voor	  de	  volgende	  week	  kortom	  best	  wel	  weer	  
buffelen	  met	  een	  temperatuur	  van	  de	  rond	  de	  30	  graden.	  

Maandag	  20-‐03-‐2017	  

Vandaag	  weer	  gestart	  op	  base	  1	  met	  de	  hele	  groep,	  nu	  ook	  van	  de	  andere	  kazernes.	  Elke	  maandag	  
hebben	  ze	  hier	  een	  soort	  werkoverleg.	  

Na	  een	  speech	  van	  Batchie	  hebben	  wij	  ons	  zelf	  voorgesteld	  aan	  diegenen	  die	  we	  nog	  niet	  hadden	  
ontmoet.	  

Daarna	  zijn	  we	  met	  de	  onderhoudsgroep	  overgebleven	  en	  hebben	  de	  taken	  verdeeld.	  Bert	  hee7	  met	  
Eric	  de	  Ford	  F450	  HV	  opgepakt	  om	  de	  laatste	  storingen	  eruit	  te	  halen	  die	  met	  het	  laden	  te	  maken	  
hadden,	  ook	  de	  storing	  van	  de	  lichtmast	  is	  hersteld.	  Bert	  hee7	  met	  Eric	  een	  van	  de	  Lupo’s	  nog	  
aangepakt	  en	  ververst.	  	  
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Donderdag	  23-‐3-‐2017	  

Vandaag	  kwam	  Gerard	  Stokman	  aan	  in	  Cebu,	  we	  kwamen	  erachter	  dat	  Gerard	  later	  dan	  ons	  vloog	  en	  
hadden	  gevraagd	  of	  hij	  wat	  onderdelen	  mee	  kon	  nemen.	  Dat	  wilde	  hij	  gelukkig	  wel	  doen	  waardoor	  
we	  alle	  problemen	  konden	  verhelpen.	  Hij	  nam	  een	  complete	  dynamo	  mee,	  maar	  ook	  een	  
handrembooster,	  verlichDngskapjes,	  accuklemmen,	  peilstokhouders,	  schakelaars,	  filters	  enz.	  de	  
meeste	  onderdelen	  waren	  behoorlijk	  merkgebonden	  dus	  waren	  we	  erg	  blij	  dat	  ook	  deze	  keer	  weer	  
onze	  Nederlandse	  leveranciers	  hebben	  geholpen	  om	  dit	  mogelijk	  te	  maken.	  	  

Toen	  Gerard	  de	  spullen	  had	  gebracht	  zijn	  we	  direct	  begonnen	  met	  het	  monteren	  van	  de	  spullen	  op	  de	  
diverse	  auto’s	  waardoor	  er	  donderdagavond	  al	  veel	  klaar	  stond.	  Aan	  het	  einde	  van	  de	  middag	  sluiten	  
we	  steeds	  af	  met	  een	  gesprek	  met	  de	  monteursgroep	  hoe	  e.e.a.	  verlopen	  is,	  hoe	  je	  diagnose	  stelt	  
enzovoorts.	  Op	  Djd	  onderhoud	  spaart	  veel	  geld	  uit.	  	  	  	  	  	  

Vrijdag	  24-‐3-‐2017	  

Vandaag	  alweer	  de	  laatste	  werkdag	  hier	  bij	  de	  Eruf.	  De	  Djd	  is	  gevlogen	  en	  de	  balans	  kan	  worden	  
opgemaakt.	  Er	  is	  keihard	  gewerkt	  en	  op	  de	  Volkswagen	  LT’s	  na	  zijn	  alle	  voertuigen	  weer	  inzetbaar.	  Er	  
is	  echt	  veel	  werk	  verzet	  met	  z’n	  allen	  en	  dankzij	  trouwe	  leveranciers	  uit	  Nederland	  voor	  het	  leveren	  
van	  diverse	  onderdelen,	  en	  Gerard	  Stokman	  voor	  het	  meenemen	  van	  al	  die	  spullen	  is	  het	  toch	  weer	  
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Woensdag	  22-‐3-‐2017	  

Vandaag	  hebben	  we	  iedereen	  verzameld	  op	  base	  1,	  waarna	  de	  ploeg	  die	  daar	  achterbleef	  werk	  mee	  
had	  gekregen	  en	  dat	  was	  gereedschap	  opruimen	  in	  de	  werkplaats,	  schoonmaken	  van	  de	  mob	  33	  van	  
binnen	  en	  van	  buiten.	  Zelf	  zijn	  we	  naar	  base	  10	  gegaan	  om	  daar	  de	  compressoren	  aan	  te	  sluiten	  van	  
Bauer.	  Omdat	  ze	  in	  de	  Filippijnen	  geen	  380V	  kennen	  hee7	  Charlie	  z’n	  elektricien	  erbij	  gehaald	  om	  aan	  
te	  sluiten.	  Toen	  we	  ook	  nog	  een	  nul	  aansluiDng	  hadden	  gevonden	  en	  het	  spul	  was	  aangesloten	  
konden	  we	  proefdraaien.	  Helaas	  is	  de	  opbouw	  van	  het	  220V	  net	  in	  de	  Filippijnen	  anders	  dan	  bij	  ons	  
en	  moest	  er	  een	  transformator	  worden	  aangescha7.	  Deze	  wordt	  ook	  door	  Charlie	  geïnstalleerd	  
evenals	  het	  manifold.	  Op	  deze	  manier	  kan	  Eruf	  zelf	  ademluchdlessen	  en	  duikflessen	  vullen.	  Eventueel	  
ook	  voor	  derden	  wat	  weer	  geld	  oplevert.	  

H 	  

Hans	  hee7	  op	  base	  10	  bij	  de	  Daf	  4x4	  het	  handgas	  voor	  de	  pomp	  gerepareerd,	  deze	  was	  afgebroken.	  

Bert	  hee7	  bij	  de	  Volkswagen	  LT’s	  gekeken	  wat	  de	  problemen	  waren	  om	  ze	  aan	  de	  praat	  te	  krijgen,	  de	  
grootste	  uitdaging	  is	  en	  blij7	  de	  elektronica,	  ook	  omdat	  andere	  bedrijven	  aan	  de	  voertuigen	  werken	  
en	  dit	  doen	  zonder	  kennis	  van	  zaken	  maar	  meer	  Filipiniway	  	  
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gelukt	  om	  deze	  mensen	  blij	  achter	  te	  laten.	  We	  sluiten	  met	  elkaar	  af	  in	  dit	  weekend	  in	  de	  hoop	  dat	  
we	  weer	  terug	  kunnen	  keren	  naar	  deze	  hardwerkende	  mensen	  die	  hoe	  moeilijk	  het	  soms	  is	  gewoon	  
blijven	  lachen.	  We	  kunnen	  met	  elkaar	  terug	  kijken	  op	  een	  geslaagde	  missie	  en	  zijn	  er	  met	  elkaar	  van	  
overtuigd	  dat	  de	  Eruf	  groeit,	  en	  zeker	  	  met	  de	  middelen	  die	  hiervoor	  beschikbaar	  zijn.	  

H 	  

En	  dan	  aan	  het	  einde	  gekomen	  van	  de	  tweede	  week	  hebben	  we	  allen	  met	  een	  voldaan	  gevoel	  het	  
wagenpark	  rijdend	  en	  werkend	  zo	  achter	  kunnen	  laten………dat	  is	  dan	  wel	  weer	  erg	  mooi	  en	  zou	  
zeggen	  missie	  2017	  geslaagd!!	  
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