ERUF opent nieuw trainingscentrum

ERUF (Emergency Rescue Unit Foundation), een
particuliere organisatie voor hulpverlening in Cebu
City, heeft onlangs een nieuw trainingscentrum in
gebruik genomen. Een feestelijke gebeurtenis die
nog werd vergroot door overdracht van de legen
darische brandspuit De Beer van de Meer die na 18
jaar trouwe dienst in juni van dit jaar is verscheept
naar Cebu. Daarnaast boden vier brandweermannen
van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en een
delegatie van het bestuur van VHC een kunstwerk
aan van de Hoofddorpse kunstenaar Franz Bodner.
De creatie, bestaande uit een fraai beschilderde
brandblusser en brandweerhelm, kreeg direct een
prominente plek in het nieuwe centrum.
Voor de spuitgasten van VRK was het geen vakan
tiereisje. Zij zijn twee weken bij ERUF in de weer
geweest met het nakijken en repareren van het

complete wagenpark dat bestaat uit ambulances en
brandweerwagens.
Vanuit Haarlemmermeer gaan regelmatig mede
werkers van de brandweer en de ambulance
dienst naar Cebu City om hun collega’s daar op
te leiden volgens internationale normen. En met
succes, want nu gaat ERUF in het nieuwe cen
trum zélf specialistische trainingen verzorgen.
De mensen op de ambulances worden opgeleid
in het verlenen van zo adequaat mogelijke hulp.
Hoewel in Cebu iedere barangay (stadsdeel)
beschikt over een eigen ambulance komt het
regelmatig voor dat ERUF te hulp wordt
geroepen terwijl, bij wijze van spreken, de eigen
ambulance om de hoek staat. Dit doordat het
personeel onvoldoende getraind is en het onge
val soms te complex vindt.

Kippenproject Hapinay, Hapitay Nieuwe bedden voor
noodhospitaal

Het kippenproject op Cebu is een prachtig voor
beeld van hoe microkredieten succesvol kunnen
zijn. Eind 2014 is VHC begonnen met het verstrek
ken van dergelijke kredieten. Het eerste project
is het kippenproject. Hapinay, een afkorting van
Happy is Nanay (moeder) en Hapitay, een afkor

ting van Happy is Tatay (va
der). In tien zorgvuldig ge
selecteerde gezinnen krijgen
zowel de moeder als de vader
vijftig kippen te verzorgen en
krijgen een opleiding tot kip
penboer. Een VHC-delegatie
heeft de eerste kippenboe
ren bezocht en gezien hoe
daar inmiddels 200 kuikens
rondscharrelden in een van
bamboe geconstrueerde kip
penschuur. Nadat afgelopen
oktober de eerste 180 kippen
op de markt verkocht konden
worden, lopen er inmiddels op de farm weer 200
kuikens rond om opgekweekt te worden tot bio
logische vleeskippen. Het mooie van het project
is dat van de opbrengst de lening wordt afbetaald
waardoor VHC weer andere gezinnen de mogelijk
heid kan bieden ook een farm te beginnen.

De Klimop draagt stokje over
aan Bikube

De Hoofddorpse basisschool De Klimop heeft het
stokje van het project Smile overgedragen aan Ster
renschool Bikube, ook in Hoofddorp. Leerkracht Elly
Koning, die met haar kenmerkend enthousiasme

de kinderen heeft begeleid, overhan
digde hiertoe een kartonnen Smile aan
directeur Anneke Slegers. De actie op De
Klimop werd in aanloop naar Pasen ge
houden en heeft 1.226 euro opgeleverd.
Op Cebu konden hierdoor 1.226 kinderen
dolgelukkig gemaakt worden met een
pakket schoolbenodigdheden. Bikube
gaat van Smile een kerstactie maken.
VHC hoopt dat het project uitgerold
kan gaan worden over heel Haarlem
mermeer en komt graag in contact met
een basisschool die van Smile een paasactie wil
maken. Informatie hierover bij Henk Koning, tel.
023-5617906.

Als gevolg van de zware tyfoon Haiyan die
twee jaar geleden over de Filipijnen trok raak
te ook het gemeenteziekenhuis CCMC zwaar
beschadigd. De armsten der armsten die hier
worden opgevangen verhuisden naar een
oude brandweerkazerne. Zieken en gewonden
hadden een dak boven hun hoofd, maar daar
was dan ook alles mee gezegd. Ook VHC za
melde geld in om hulp te bieden. Van dat geld
zijn ondermeer nieuwe bedden en nachtkast
jes aangeschaft, is de boel geschilderd en ook
is de smerige, onhygiënische vloer vernieuwd.

Batang Pinangga krijgt
privé-onderwijzer
In weeshuis Batang Pinangga (Geliefd Kind) bij Cebu
worden op liefdevolle wijze kinderen opgevangen
die als gevolg van de verwoestende tyfoon wees
geworden zijn. Geld van de acties en een geweldige
bijdrage van Wereldwijd voor Kinderen heeft dit
mogelijk gemaakt. Overdag gaan de kinderen naar
de dorpsschool in de buurt. Kinderen die uitblinken
mogen naar een private school, een school die kwa
litatief meer te bieden heeft. De dorpsschool echter
heeft te weinig leerkrachten die ook nog eens regel
matig ziek zijn.

Om de ontwikkeling van de groep weeskinderen te
waarborgen heeft VHC een donatie van 2.700 euro
gedaan waarmee een privé-onderwijzer kon worden
aangetrokken die in het weeshuis les gaat geven en
voor ieder kind een onderwijsprogramma ontwikkelt
dat tevens op de dorpsschool gevolgd kan worden.
Ter ondersteuning van dit project wordt op zaterdag
14 november in de Poterne, naast de Verbondskerk
in Vijfhuizen, een bijzondere sponsormaaltijd ge
houden. Voor slechts 10 euro uitgebreid dineren voor
het goede doel. Kaarten kunnen besteld worden via
(023) 558 1708.

10 jaar MyCebu. Wie gaat er mee?
Het prachtige MyCebu-project viert dit jaar het
tweede lustrum en ook komende zomer gaat weer
een groep jongeren naar Cebu. Om daar de handen
uit de mouwen te steken en kennis te maken met
de bevolking en de mooie projecten van de VHC.
Kortom om ook de andere kant van Cebu te zien en
te ervaren hoe het aan de andere kant van de we
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reld is. Volgens de jongeren die al eerder gingen is
de reis een indrukwekkende ervaring.
Ben je enthousiast voor het project en tussen de
16 en 25 jaar, kom dan naar de informatieavond
in Sterrenschool Bikube op donderdag 12 novem
ber a.s. om 19.30 uur. Inlichtingen, Stephan Elst,
06-42071273.

Baldakijn voor Cogon Ramos

Het gezondheidscentrum in Cogon Ramos dat dankzij een flinke donatie van VHC een jaar geleden
volledig nieuw is ingericht heeft sinds kort aan de buitenkant een baldakijn. Hierdoor kunnen de
patiënten buiten in de schaduw wachten en zitten ze ook nog eens droog als het regent.

