Drie cheques voor FORGE
In november heeft een delegatie vanuit Haarlemmermeer een bezoek gebracht aan de zustergemeente Cebu City op de Filipijnen. Natuurlijk stond er ook een ontmoeting met FORGE op
het programma.
Deze organisatie die projecten uitvoert om vrouwen 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 opgevangen die, vaak noodgedwongen, op straat geld
verdienen door zich aan te bieden voor seks. Deze
kinderen verblijven ruim een jaar in het Teen Dreamers Home en krijgen daar naast een schoolopleiding, 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.

Opbrengst expositie kerstgroepen
voor Smile
In Het Fundament onder de Joannes de Doperkerk aan de Kruisweg
1071 in Hoofddorp wordt nog tot en
met Driekoningen (6 januari) een bijzondere tentoonstelling gehouden.
Te bewonderen zijn liefst honderd
kerstgroepen van over de hele wereld
en afkomstig uit de omvangrijke collectie van Hoofddorper én VHC-voorzitter Henk Koning. Zijn verzameling
bestaat inmiddels uit ongeveer driehonderd kerstgroepen, de mooiste heeft hij geselecteerd 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-

Delegatie bezoekt
Arnold Janssen-school
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

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 tussendoor geleegd kan worden…..

Bikube geeft stokje door aan KSH

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 Scholengemeenschap 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. Aangeschaft met geld uit Haarlemmermeer.
Basisschool De
Klimop haalde
twee jaar geleden
1.226 euro op,
Bikube dit schooljaar 1.050 euro.
En nu dus gaan
directie, docenten
en leerlingen van
KSH aan de slag
om zoveel mogelijk geld binnen
te halen. Voor
slechts één euro
kan een compleet
pakket aangeschaft worden.

Een nieuw project: microfinanciering
Een nieuw project van VHC is het microfinancieringsproject. Opgestart samen met CAPS R (Cebu
Archdiocesan Program for Self-Reliance). Dit financieringsprogramma stelt vrouwen in staat een eigen
bedrijfje te beginnen. Zij werken in groepjes van
maximaal zes personen en zijn zelf verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van hun bedrijfjes en
www.vhc-vriendschapsband.nl
www.facebook.com/vriendschapsband
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voor het aflossen van de schuld. Het maakt de groep
sterk en de vrouwen helpen elkaar. Ook vindt scholing 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.

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

Club van 100 maakt Mobiele
School blij
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 internetlocatie zijn tien computers nodig. Leerlingen
kunnen er onder begeleiding ongestoord hun
opdrachten en huiswerk maken. Vele malen beter dan de internetcafés waar ze nu hun huiswerk

moeten maken en worden verleid tot het spelen
van spelletjes.

Vlekkeloze oefening ERUF

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 demonstratie verliep vlekkeloos. Met dank aan de training
‘Rope Rescue’ van drie weken die brandweerlieden
uit Haarlemmermeer en Veiligheidsregio Kennemerland daar hebben gegeven.
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