‘Club van 100 maakt het verschil’
Met steun vanuit Haarlemmermeer worden middels de vriendschapsband op Cebu belangrijke
projecten gerealiseerd. Tot grote dankbaarheid
van de bevolking. Om de projecten een financiële
impuls te kunnen geven is onlangs de Club van
100 opgericht. Gehoopt wordt dat in januari 2016
dit aantal bereikt is.
“Honderd mensen of bedrijven die per jaar 100 euro
doneren voor kleinschalige projecten in Metro Cebu.
Geld dat tot op de laatste cent uitstekend besteed
wordt en waarvan niets aan de strijkstok blijft hangen”, leggen Jos Koeckhoven, ambassadeur van de
Club en Henk Koning, voorzitter van VHC (Vriendschapsband Haarlemmermeer - Cebu) het grote belang van de Club uit. VHC heeft de Club van 100 op
poten gezet. Beiden hebben op Cebu met eigen ogen
gezien hoeveel goed werk VHC doet. Opvang van
weeskinderen, onderwijs- en voedingsprogramma’s
voor kerkhofkinderen, ondersteuning van schoolkinderen, bestrijding van kinderprostitutie, noodhulp
en medische hulp projecten voor schoon drinkwater.
Zomaar een greep uit de lijst van projecten. “Het
geld dat van hieruit besteed wordt aan de projecten
is absoluut geen druppel op een gloeiende plaat.
Integendeel. Elke druppel wordt een gouden druppel. Elk kind, elke man en elke vrouw die geholpen
wordt is er één. Wij hebben het hartstikke goed hier.
Laten we het als onze plicht zien ervoor te zorgen
dat mensen die 11.000 kilometer verderop wonen

het ook goed krijgen”, zegt het tweetal met vuur in
hun stem.
Wat Jos het meest is bijgebleven van zijn twee bezoeken aan Cebu is de kinderprostitutie. Door armoede gedwongen verkopen jongens en meisjes
voor een paar rot centen hun lichaam. “Zoiets grijpt
je aan. Door de armoede ter plaatse te bestrijden en
onderwijs mogelijk te maken geven we de mensen
uitzicht op een beter bestaan waardoor deze walgelijke manier om aan geld te komen uitgebannen kan
worden. VHC ondersteunt dan ook van harte Forge,
een organisatie die zich middels opvang en onderwijs inzet voor misbruikte kinderen op Cebu.”
De Club van 100 is ruim twee weken geleden gestart. Het enthousiasme voor deze bijzondere club
is groot, merken Henk en Jos. “Personen, bedrijven,
gezinnen, kerkgemeenschappen, vul maar in hoe je
lid wil worden. Wat te denken van een voetbalelftal
waarvan de spelers zeggen: ‘wij nemen een biertje
minder en worden lid’. Dat zou toch geweldig zijn?
En het mooie is dat de leden inspraak hebben in de
besteding van het geld.” Inmiddels hebben zich al
15 mensen aangemeld voor de Club. Omdat vriendschap geen grenzen kent.
Meer informatie staat op de website:
www.vhc-vriendschapsband.nl.
Bellen naar Jos Koeckhoven (023) 565 53 80 of
Henk Koning (023)56 179 06 kan ook.

Noodhulp 2013 goed besteed
Eerst op 15 oktober een aardbeving en drie weken
later een tyfoon. Cebu werd in 2013 in korte tijd
door twee natuurrampen getroffen. Al snel kwamen in Haarlemmermeer acties op gang, onder andere ondersteunt door HCnieuws, de gemeente en
Haarlems Dagblad. In januari 2014 kon VHC bekend

Habitat for Humanity
Steeds meer inwoners op Cebu moeten op last van
de overheid de zogeheten Hurricane Danger Zones
verlaten. Dit zijn gebieden vlak aan de kust of naast
rivieren waar geen enkele bescherming is en waar
het water tot grote hoogte kan stijgen. Bewoners
die daar veelal in krotten leven, moeten dus op een
andere plek gaan wonen. Habitat for Humanity
helpt bij het bouwen van huizen op veilige plekken die door de gemeente zijn aangewezen en verstrekt. De organisatie doet dit omdat een degelijk
huis geen wens is, maar een mensenrecht.
Op verschillende plekken in Metro Cebu ontstaan
op deze manier nieuwe wijken. En zo’n wijk heeft
ook behoefte aan een gezondheidscentrum en een
buurthuis. Deze maand nog wordt gestart met de

bouw van een dergelijk centrum in Pakna-an, gelegen in Metro Cebu.
De kostprijs van het gebouw is 50.000 euro en wordt,
in het kader van de wederopbouw, volledig gefinancierd uit de opbrengsten van de actie in 2013.

VHC nieuws in het kort
Komende zomer naar Cebu

Niet om te luieren en vakantie te houden,
maar om de handen uit de mouwen te steken
gaat komende zomer een groep van 12 jongeren naar Cebu. Zij hebben al kennis met elkaar
en met hun begeleiders gemaakt en allerlei
plannen bedacht voor sponsoracties. Zo gaan
ze binnenkort kaarsen maken en flessen wijn
van speciale etiketten voorzien die ze daarna
gaan verkopen.

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

Het geld is als volgt besteed:
RAFI Noodhulp tools and kits, shelters, voedsel enz.
50.000
ERUF Noodhulp medische hulp en ondersteuning
50.000
CCMC Donatie aan de gemeente Cebu in 2013 - bedden
16.900
Cogon Ramos – inrichten health center
27.500
Batang Pinangga – opvang weeskinderen
9.750
ERUF - noodaggregaat
6.000
ANCE – kerkhofkinderen –educatie en voedingsprogramma
14.500
Smile – 1 Euro-actie schoolkinderen
860
Habitat for Humanity
49.490
Totaal 225.000

Haarlemmermeer zal de komende tijd nog veel
horen en zien van de enthousiaste jongeren
van het MyCebu-project.

te kunnen komen. Forge geeft de kinderen
opvang en bescherming en betrekt de ouders
bij het stopzetten van deze vorm van seksuele
uitbuiting.

Adventsactie voor Forge

Smullen voor Batang Pinangga

De katholieke parochies van Hoofddorp,
Nieuw-Vennep, Zwanenburg/Halfweg en Vijfhuizen houden de jaarlijkse Adventsactie voor
Forge, een organisatie die zich in de miljoenenstad Cebu City inzet voor straatarme kinderen die zich prostitueren om aan eten

maken dat er een bedrag van 225.000 euro was opgehaald.
Een groot deel van het geld werd snel aangewend
voor directe noodhulp op Cebu. Het restant is besteed aan diverse projecten welke direct te maken
hebben met wederopbouw na de ramp.

Ter ondersteuning van weeshuis Batang
Pinangga (geliefd kind) bij Cebu heeft de
protestantse gemeente van Vijfhuizen vorige
maand een sponsormaaltijd en een minimarkt
gehouden. En met groot succes. Beide activiteiten hebben in totaal een bedrag van 700
euro opgeleverd.
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