De Beer van de Meer onderweg naar Cebu

De Beer van de Meer, de meest legendarische
autospuit die Haarlemmermeer heeft gekend, is
per boot onderweg naar Cebu. Na 18 jaar trouwe
dienst is het voertuig door brandweer Kennemerland afgeschreven. Maar is nog zó goed dat het
aan de andere kant van de wereld probleemloos
aan een tweede leven kan beginnen

De Beer, bouwjaar 1996 en bijna 50.000 km op de
teller, kan met gemak nóg eens 18 jaar mee. Daar
hebben Jan Hulsebosch, Jeffrey Koper, Tim van Kesteren, Richard Hoenderdos, René de Boer en Hans
Hulst in hun vrije tijd voor gezorgd. In diverse functies is het zestal verbonden aan de Veiligheidsregio
Kennemerland (VRK). Mannen met grote handen en
brede schouders die op bijna tedere wijze de Beer
technisch in orde hebben gemaakt voor zijn werk in
Cebu-City en wijde omgeving. De wagen die 2000 liter water kan meenemen, heeft een 4x4 aandrijving
en kan daar in de bergen dus goed uit de voeten.
Via Bloemendaal en Haarlem kwam de autospuit
naar Lisserbroek. De vrijwillige brandweer van deze
post gaf het blusvoertuig de erenaam De Beer van de
Meer. Heel toepasselijk want het gevaarte is groot,
sterk en imposant. Na Lisserbroek ging het voertuig

naar Nieuw-Vennep en vervolgens naar Beverwijk.
Daar haalden ze de naam eraf, wat moesten ze ermee. Maar één ding weten de zes mannen zeker: “De
naam komt er weer op.”
Alle hoekjes en gaatjes van de autospuit zijn benut.
Volgestouwd als hij is met hulpgoederen als brandweerpakken, helmen en reserve-onderdelen. Er gaat
zelfs een complete achteras mee voor een autospuit
die eerder al naar Cebu is gegaan. Ook veel spullen
voor het noodziekenhuis- het Cebu City Medical Centre werd bij de aardbeving in 2013 verwoest – gaan
mee.
Rijdend van Haarlemmermeer naar Rotterdam
maakte De Beer op 11 juni zijn laatste kilometers op
Nederlandse bodem. Op 15 juni is de boot vertrokken. Naar verwachting komt die op 17 juli in Cebu
aan. Het transport is mede mogelijk gemaakt door
VHC. Een aantal brandweerlieden en technici vliegen naar Cebu om hun collega’s daar instructies te
geven over het gebruik van De Beer van de Meer. De
overdracht van de autospuit vindt plaats tijdens de
officiële opening van het nieuwe gebouw voor de
brandweer en ambulancedienst ERUF die al ruim 20
jaar door de vriendschapsband wordt ondersteund. .

Enthousiaste leerlingen van de Klimopschool
met de cheque.

Vreugde in de barangays op Cebu bij het uitdelen
van de pakketjes schoolbenodigdheden.

De Beer wordt volgestouwd met hulpgoederen.

Lachende gezichten in Cebu
dankzij vastenactie Klimopschool
De vastenactie op de Hoofddorpse basisschool De
Klimop voor het project Smile, heeft het prachtige
bedrag opgeleverd van 1.226 euro. Dankzij deze
actie kunnen kinderen uit de armste gedeelten
van Cebu aan het begin van het schooljaar blij gemaakt worden met een schoolpakket.
De opbrengst van de actie betekent dat liefst
1.226 kinderen een gat in de lucht kunnen springen. Ga maar na: voor slechts één euro kan op
Cebu een pakket schoolbenodigdheden worden
samengesteld dat dit jaar bestaat uit een grote
bruine envelop met daarin boekjes voor aantekeningen, potloden, een blok tekenpapier, pot-

loden, lijm, een puntenslijper, een gummetje,een
liniaal en een doos kleurpotloden Vrijwilligers
van het Smile-project op Cebu hebben inmiddels
de pakketten samengesteld. Per email kwam vanuit de Filipijnen het volgende bericht binnen:
‘We are and will always be grateful to the students and
teachers of Klimop School and to VHC for this wonderful partnership in bringing out the smiles to Cebu City’s
urban poor kids’.
VHC is blij met het project Smile. Sinds 2011 zijn
meer dan 5.000 kinderen blij gemaakt met een
schoolpakket.

Jongeren Cebu genieten van Oranje-gekte

Tijdens hun verblijf van drie weken heeft een
groep van tien jongeren en twee begeleiders uit
Cebu zowel Haarlemmermeer als Kortrijk bezocht.
Het was niet uitsluitend een vakantiereisje, want
wat ze hier hebben geleerd en gezien gaan ze
thuis in praktijk brengen.

De goed geschoolde jongeren van rond de
18 hebben de reis gemaakt in het kader
van de vriendschapsband welke Haarlemmermeer heeft met Cebu City op het
Filipijnse eiland Cebu. Het werd voor hen
een onvergetelijke trip die begon op Ko-

ningsdag. Direct na hun landing op Schiphol ging de
groep naar Hoofddorp om zich in het Oranje-gedruis
te storten. De vrijmarkt werd bezocht, er werd gekocht en geproefd en de ontdekkingsreizigers genoten volop van de gekte die de doorgaans nuchtere
Hollanders ten toon spreidden. Alles oranje. Ze hadden nog nooit zoiets gezien. Amper
bijgekomen stapten ze in de bus
voor de reis naar Kortrijk. Hier vond
het eerste gedeelte van de uitwisseling plaats. Ook deze Belgische
stad heeft een zusterstadrelatie met
Cebu. De universiteit werd bezocht
en in Brussel stond een bezoek aan

het Europese parlement en een project over armoedebegeleiding op het programma. In Ieper gingen
zij naar het monument dat herinnert aan de Eerste
Wereldoorlog.
Terug in de polder bezocht de groep een aantal basisscholen, maar ook de Keukenhof en het strand
werden niet overgeslagen. Bij de brandweer in
Hoofddorp kregen de jongeren een lesje in rampenbestrijding. Ook gingen zij op de koffie bij burgemeester Weterings. Veel indruk maakte het bezoek
aan het boezemgemaal van Katwijk van het hoogheemraadschap van Rijnland. Watermanagement.
Hoe gaat Nederland met water om. De zorg om
droge voeten te houden is er ook op de Filipijnen en

daarom was ook dit onderdeel van de reis zo belangrijk voor de jongeren, legt begeleidster, tevens bestuurslid van VHC, Nanda van Dijk uit. “Ze komen hier
niet alleen om mensen te ontmoeten, maar ook om
te leren. Dat is het doel van de vriendschapsband.
Thuis gaan ze een projectplan opstellen en indienen
en in praktijk brengen wat ze hier geleerd hebben.”

VHC zorgt voor zorg
Ook een rondleiding door Haarlemmermeer met
raadslid Herman Koning stond op het programma.

Ook op het gebied van zorg ondersteunt VHC de mensen in
Cebu. Zo heeft onder andere de MyCebu-groep zich in het verleden keihard ingezet voor het openbare ziekenhuis CCMC (Cebu
City Medical Center). Totdat de kliniek door de aardbeving in
oktober 2013 verwoest werd.
Dat kon er ook nog wel bij voor de mensen die voor hun medische
zorg op dit medisch centrum waren aangewezen. Niet vergelijkbaar met een dergelijke voorziening in Nederland. Het bordje
‘medisch centrum’ zou hier niet bij de deur mogen hangen. Maar
toch moest de enorme stroom gewonden worden opgevangen.

www.vhc-vriendschapsband.nl
www.facebook.com/vriendschapsband

Daarvoor werd in de brandweerkazerne een noodvoorziening ingericht. Een deel van dit noodziekenhuis werd in maart van dit jaar
ondergebracht in een ander gebouw. Een iets betere locatie dan
de brandweerkazerne, maar nu kunnen er tenminste weer operaties worden uitgevoerd. Een donatie van VHC maakte de aanschaf
van 15 nieuwe bedden mogelijk. Bedden waar de patiënten dolblij
mee zijn. Inmiddels is het verwoeste gebouw gesloopt en heeft
de aanbesteding plaatsgevonden voor de bouw van de eerste fase
van een nieuw ziekenhuis dat door de burgemeester van de stad
wordt aangeduid met ‘People’s Hospital’. Het nieuwe ziekenhuis
krijgt tien verdiepingen en 500 bedden. Kosten: 30,5 miljoen euro.

