
JAARVERSLAG VRIENDSCHAPSBAND HAARLEMMERMEER CEBU 2014

STICHTING.
Met ingang van 2014 is de Vereniging Haarlemmermeer Cebu omgezet naar de Stichting 
Vriendschapsband Haarlemmermeer  Cebu (VHC). 
In dit jaarverslag geeft VHC een overzicht van haar activiteiten en projecten.

NOODHULP en WEDEROPBOUW.
Dit jaarverslag 2014 staat in de eerste plaats in het teken van de noodhulp en wederopbouw. 
Cebu werd in oktober 2013 getroffen door een aardbeving, gevolgd in november 2013 door 
de tyfoon Hayan (op de Filippijnen Yolanda genoemd). 
Na de tyfoon is VHC, in samenwerking met HCnieuws, HDCmedia en de gemeente 
Haarlemmermeer, vrijwel direct een actie gestart om aan de slachtoffers van deze rampen 
als eerste noodhulp te verlenen en in een later stadium ook hulp bij de wederopbouw.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Haarlemmermeer werd op donderdag 2 
januari 2014 bekend gemaakt dat de actie tot op dat moment € 219.618 is opgehaald. 
Uiteindelijk is het actiebedrag uitgekomen op € 225.000.

Van dit bedrag is in 2014  €159.500 als volgt besteed aan noodhulp en wederopbouw.

RAFI € 25.000 SHELTERKIDS
RAFI € 25.000 VOUCHERS 
ERUF € 50.000 MEDICIJNEN, VOEDING, WATER
ERUF €   6.000 NOODAGGREGAAT
CCMC € 16.900 MEDICIJNEN, EQUIPMENT 

voor het verwoeste ziekenhuis
BATANG PINANGA €   9.750 OPVANG WEESKINDEREN
KERKHOFKINDEREN €   3.500 Voedsel en educatie
SMILE €      850 SCHOOLMATERIAAL
COGON RAMOS € 27.500 HEALTH CENTER

Verderop in dit verslag vindt u bij de verschillende onderwerpen een korte toelichting.

RAFI. (Ramon Aboitiz Foundation Inc)
RAFI is een NGO in Cebu City waarmee VHC nauwe kontakten onderhoud. Zij zijn tot nu toe 
onze ogen en oren in Metro Cebu. RAFI is tevens een organisatie die zich bezig houdt met 
o.a. het verbeteren van de leefomstandigheden van de bewoners van Cebu. Het was dan 
ook niet meer dan logisch om hen meteen in te schakelen na de natuurrampen in 2013.
Haarlemmermeer was een van de eerste die na de tyfoon meteen € 50.000 heeft 
overgemaakt naar RAFI zodat zij meteen aan de slag konden om de eerste nood te ledigen.
Van dat geld heeft RAFI onder meer 500 Shelterkits, een doos met daarin o.a. een zaag, 
zeildoek, muskietennet, pannenset enz.; 495 Vouchers, een tegoed bon waarmee materiaal 
(hout, spijkers, enz.) kon worden aangeschaft.

ERUF. (Emergengy Rescue Unit Foundation)
ERUF is vanaf het begin van onze vriendschapsband met Cebu een belangrijke partner. Met 
haar brandweer en ambulancedienst heeft deze partner een belangrijke rol gespeeld met het 
verlenen van noodhulp in de eerste dagen in het rampgebied.
Vandaar dat ook aan ERUF kort na de ramp € 50.000 is overgemaakt. Van dit geld is 
voedsel, water, medicijnen, verbandmiddelen aangeschaft en verdeeld onder de getroffen 
inwoners van de ramp.
Ook is tijdens de ramp gebleken dat ERUF behoefte had aan een noodaggregaat. Daarvoor 
heeft VHC € 6.000 beschikbaar gesteld.



MY CEBU.
De 8e reis van MyCebu was weer een succes!
November 2013 was de groep compleet. 12 jongeren en 3 begeleiders ontmoetten elkaar 
voor het eerste voorbereidingsweekend. Daarna kwamen zij om de 3 weken bij elkaar. Deze 
avonden stonden in het teken van elkaar leren kennen, informatie krijgen over het te 
bezoeken land en de cultuur en het woorden geven aan het doel van de reis voor iedereen 
afzonderlijk. 

De één neemt deel aan de reis uit nieuwsgierigheid naar andere culturen, de ander wil graag 
iets zinvols doen voor mensen die een helpende hand nodig hebben, weer een ander wil 
letterlijk eigen grenzen verleggen en weer anderen gaan mee omdat ze van eerdere 
deelnemers fantastische ervaringsverhalen hebben gehoord! 

In juli stond iedereen vol gezonde spanning op Schiphol. Klaar voor het avontuur! En dat 
waren de drie weken op Cebu! De groep was enthousiast en zette zich voor de volle 100% , 
nee meer dan 100% in. Er werd flink aangepakt tijdens het huizenbouwen bij Gawad 
Kalingga (wat weer tot bijna ongerustheid leidde onder de Filipijnse werklui. Want een zware 
tent verplaatsen is toch geen vrouwenwerk!) Na de van de eerste schok over de armoedige 
eenvoudige behuizing van het Albert Schweitzer shelter te zijn bekomen werd er gespeeld 
met en gezorgd voor de kinderen die hier wonen. Er werd een les voorbereid en gegeven 
terwijl alle ouders door de ramen stonden te gluren. Flink improviseren en zweten voor de 
MyCebu deelnemers in een kleuterklas van meer dan 40 kinderen, maar de kleuters hadden 
een leuke ochtend. Er werd veel geïnvesteerd in interactie met gastgezinnen en Filipijnse 
jongeren op scholen en bij projecten. 

Na drie weken was het afscheid nemen weer moeilijk, want het was afscheid nemen van 
vrienden. De koffers waren misschien leger geworden doordat alle geschenken, kaas, en 
werkkleren op Cebu achterbleven, maar iedere deelnemer had extra bagage mee terug naar 
huis; inzicht, vriendschap, zelf ontdekte talenten en interesses, ervaringen en een 
veranderde blik op wereld, cultuur en samenleven. Deze bagage nemen ze hun verdere 
leven mee. Soms duidelijk zichtbaar in handelen , praten en keuzes maken, soms even 
weggestopt als een vergeten souvenir, maar vroeg of laat komt deze weer naar de 
voorgrond.

Omdat zij met deze ervaring iets te vertellen hebben aan anderen, zijn ze na de reis op 
verschillende plaatsen geweest om hun verhaal te vertellen. Zodat steeds meer mensen 
weten hoe het leven in de zusterstad Cebu eruit ziet en hoe waardevol het people tot people 
contact is. 

Als waardering voor hun inzet en als steuntje in de rug om hun ervaring uit te blijven dragen, 
zijn alle deelnemers ambassadeurs van de vriendschapsband Haarlemmermeer – Cebu 
geworden. Hier zijn we erg trots op en blij mee. De oorkonde hiervoor hebben ze uitgereikt 
gekregen door burgemeester Theo Weterings.

We hopen samen met deze nieuwe ambassadeurs en eerdere deelnemers van MyCebu in 
2015 een groep Filipijnse jongeren in Nederland en België (Kortrijk) te ontmoeten en te 
zorgen voor een leerzaam en leuk programma zodat het echt een waardevolle uitwisseling 
wordt. 

Building relationships for a better World.
Be the difference!



FORGE. (Fellowship for Organizing Endeavors, Inc.)
De NGO Forge staat voor het toekomst perspectief voor seksueel uitgebuite kinderen.
Cebu City wordt ook wel de “ Koningin van de Zuidelijke Filipijnen” genoemd. Cebu City is 
het educatieve centrum van het land. De stad doet haar naam eer aan in die zin dat talloze 
kinderen hier een “onderdanig” bestaan leiden. Gedwongen door armoede of geweld vallen 
ze ten prooi aan dwangarbeid, vaak in de seksindustrie.

Kinderen in Cebu City lopen een verhoogd risico slachtoffer te worden van kinderprostitutie 
en kinderhandel. Aangezien aan de stad allerlei andere stedelijke gebieden grenzen spreken 
we ook wel van Metro Cebu.

Forge is een NGO in Metro Cebu die zich het lot van deze kinderen aantrekt. Ervaren 
preventiemedewerkers van FORGE gaan ’s nachts de straat op om zowel voor kinderen als 
hun ouders preventiebijeenkomsten te organiseren. De kinderen die ze tegen komen zijn 
seksueel uitgebuite (geprostitueerde) en kwetsbare kinderen.

Naast de activiteiten ’s nachts heeft Forge twee activiteiten centra in de stad en één 
opvanghuis voor deze kinderen.

Op het ogenblik heeft Forge zo’n 1700 kinderen geholpen. Het gaat hierbij om ongeveer 700 
commercieel uitgebuite kinderen en 500 kwetsbare kinderen. Verder faciliteert Forge 
hulpverlening aan 500 extra kinderen. 
Van het totaal aantal kinderen:

- zijn 1.000 kinderen naar Forge gekomen voor verschillende diensten
- hebben 150 kinderen besloten te re-integreren met hun familie
- kregen 700 kinderen straatonderwijs
- ontwikkelde 60 kinderen zich tot leiders en medeopvoeders
- ontwikkelden 240 kinderen vaardigheden voor een alternatieve levensstijl
- besloten 300 kinderen naar school te gaan
- volgde 300 ouders en verzorgers een training effectief ouderschap
- zijn 2.000 mensen uit diverse gemeenschappen betrokken bij 

bewustwordingscampagnes.

VHC ondersteunt in samenwerking met Terre des Hommes sinds 1 januari 2013 gedurende 
3 jaar de activiteiten van het opvanghuis van Forge. Het opvanghuis in Metro Cebu heet 
Teen Dreamers Home. 

ANCE. (Action for Nurturing Children en Environment Inc.)  
VHC heeft een warm hart voor father Max en het werk wat hij doet. Deze priester is begaan 
met het lot van in totaal 400 families die op begraafplaatsen wonen. Een schrijnende situatie, 
een niet te accepteren leefsituatie. 

In 2014 heeft VHC een extra donatie gedaan voor de kinderen van de begraafplaats Carreta.
In december 2013 werd Caretta getroffen door een enorme brand. Om de eerste nood te 
ledigen heeft VHC €3.500 overgemaakt aan ANCE.

Verder heeft VHC in het kader van het 20-jarig bestaan, ook in 2014, een belangrijke 
bijdrage geleverd aan twee onderwijsprojecten van father Max voor twee jaar in de 
barangays Ibo en Lasang.

VHC steunt voor 2015 ANCE met een voedingsproject voor kinderen op de begraafplaats 
Lorega en betaalt twee daycare leerkrachten.
Daarnaast zijn er door inwoners uit Haarlemmermeer via VHC donaties gedaan voor 



verschillende projecten van ANCE.
CONTA.
In de heuvels ten zuiden van Cebu ligt een klein dorp, met in het dal een stuwmeer.
De bewoners van het dorp hebben in het verleden provisorisch een klein betonnen reservoir 
gebouwd, een leiding naar het stuwmeer aangelegd en beneden een dieselmotor neergezet, 
die het water omhoog kon pompen naar de betonnen bak. 

Al gauw bleek dat het motorvermogen te klein was om lang te pompen, de leidingen te nauw 
bleken en dat het reservoir te klein was. Ook de controle van de kwaliteit van het water liet te 
wensen over.
Via de ngo RAFI, kwam bij VHC het verzoek binnen om te zorgen voor nieuw en 
betrouwbaar materiaal om het systeem te optimaliseren. 

In het verleden heeft VHC een soortgelijk project gesteund in de stad Cebu in de wijk TISA. 
Uiteindelijk heeft dat project zich verzelfstandigd en zelfs uitgebreid en draait het met een 
bescheiden winst, wat weer ten goede komt voor onderhoud en het sociaal maatschappelijk 
leven in het dorp TISA.
VHC heeft TISA, en met name de groep die het waterbeheer runt, gevraagd om in het dorpje 
in de bergen te helpen en een soortgelijk systeem daar te implementeren.
Binnen anderhalf jaar is dat gelukt én binnen het gestelde budget. Een geweldig resultaat!

Er is een nieuwe, krachtiger pomp geplaatst en er zijn nieuwe leidingen aangelegd en er is 
een nieuw en groter reservoir gebouwd. Ook wordt de kwaliteit van het water nu frequenter 
gecontroleerd. Naar de huizen zijn nieuwe leidingen aangelegd. 
Enkele bewoners van het dorp zorgen met elkaar voor het waterbeheer.

WLC. (Wonderland Learning Center)
In 2014 heeft VHC overleg gehad met SHAPES, het bestuur van Wonderland Learning 
Center (WLC) In dat overleg is afgesproken dat SHAPES een businessplan zou schrijven.  
Voor het maken van dit businessplan werd door RAFI toegezegd dat als SHAPES bij het 
schrijven ondersteuning wilde ze bij RAFI konden aankloppen. Het maken van een 
businessplan geeft het bestuur van WLC inzicht in de ontwikkelingen en mogelijkheden van 
de school.  Het businessplan kon ook meteen gehanteerd worden als een evaluatie voor 
verdere ondersteuning vanuit VHC. Ondanks herhaald aandringen, zowel van de kant van 
VHC als ook van RAFI, is er in 2014 geen businessplan door Shapes aangeleverd. Dit heeft 
het bestuur van VHC doen besluiten het project niet verder te ondersteunen. 

JPIC-IDC). (Justice Peace and Integrity of Creation-Integrated Development Center, Inc
Het geld bestemd voor de schooltjes op de vuilnisbelt, o.a. de Arnold Jansen School,  is door 
JPIC-IDC in overleg met VHC omgezet naar scholarships voor kinderen van de vuilnisbelt. 
Ruim 130 kinderen, van de basisschooltijd tot en met de universiteit, konden in 2014 via zo’n 
een beurs, scholarship, naar school, high school of naar de universiteit. Op deze manier 
krijgen kinderen de kans hun opleiding te voltooien.

CCMC.(Cebu City Medical Centre)
Het CCMC is een gemeentelijk ziekenhuis van de stad Cebu.
De patiënten die daar komen, wonen veelal in de armste wijken van Cebu en het ziekenhuis 
is daarmee een toevluchtsoord voor de allerarmsten, zieke, inwoners van de stad. De 
meeste patiënten kunnen de zorg ook niet betalen waardoor de inkomsten voor het 
ziekenhuis gering zijn. En dat zie je terug in de outillage van het ziekenhuis. 
Bewonderenswaardig te zien hoe verpleegkundigen en artsen, met het weinige wat ze 
hebben aan medische apparatuur en medicijnen, daar hun uiterste best doen voor juist deze 
groep arme mensen.
En toen in oktober 2013 een aardbeving Cebu trof en enkele weken later de tyfoon Yolanda 
daar nog eens overheen kwam, werd het ziekenhuis zwaar getroffen en werd onbewoonbaar 



verklaard.
Het ziekenhuis, met alle aanwezige patiënten, vond onderdak in de er naast gelegen, veel te 
kleine, brandweerkazerne. Het werd een operatie met het toppunt van improvisatie! 
Nu, ruim een jaar na de ramp, verblijft het CCMC nog steeds in de brandweerkazerne. Het 
oude CCMC is inmiddels gesloopt en op dezelfde plek zal in de nabije toekomst een nieuw 
CCMC gebouwd worden, zodra de financiën dat toelaten.
En in de brandweerkazerne wordt nog steeds geïmproviseerd, werken nog steeds 
enthousiaste verpleegkundigen en artsen en blijven de zieke mensen toestromen.
VHC heeft een donatie gedaan van €16.900,- ( 1 miljoen peso’s) waarmee het ziekenhuis 
nieuwe instrumenten en medicijnen kan kopen. 

SMILE.
Het project Smile is in 2011 gestart. Een groep van betrokken vrijwilligers, waaronder Alvin 
Dizon, startte in dat jaar met het uitdelen van een schoolpakket aan het begin van het 
nieuwe schooljaar.
Zo’n schoolpakket werd uitgedeeld aan de jongste leerlingen van verschillende Day Cares in 
diverse Barangays.  Later ging men, naast het uitreiken aan het begin van het schooljaar, 
ook een pakket in de maand december samenstellen en uitdelen vlak voor Kerstmis.
Ieder jaar komen kinderen van kindcentra uit andere Barangays aan bod.

In december 2014 hebben, dankzij een bijdrage van € 550,- van VHC,  550 kinderen 
verdeeld over 8 barangays zo’n pakket gekregen.

Dit jaar bevatte ieder pakket (kosten van één pakket 1 euro)
2 kleurboeken
1 boek met Engelse sprookjes
1 boek met alamat (legendes) in het Filippijns of Cebuano.
1 doos met 16 wasco krijtjes 

Ieder pakket was verpakt in een papieren tas gemaakt van krantenpapier met en vrolijke 
decoratie er op.  Dit om de kinderen bewust te maken van het hergebruik van materialen.

Inderdaad een project dat haar naam eer aan doet; een project met een Smile.

BATANG PINANGGA. (Beloved Child)
In het begin van 2014 heeft VHC een donatie van € 9.750 gedaan aan het weeshuis Batang 
Pinanga. Met dit bedrag konden tien (10) kinderen worden opgenomen die vanwege de ramp 
wees waren geworden. Dankzij een donatie van Wereldwijd voor Kinderen, een stichting 
vanuit het Apostolisch Genootschap, kunnen deze kinderen nu gedurende drie jaar worden 
ondersteund.

BAJAU.
Het prachtige project van de stenen huizenunits bij de zeenomaden is afgerond.
VHC heeft in het jubileumjaar van het 20-jarig bestaan een multipurpose center laten 
bouwen: het Dik Trom Center. 
Daarnaast hebben jongeren uit Haarlemmermeer van MyCebu, een uitwisselingsprogramma 
met Cebuaanse jongeren, meegeholpen aan het bouwen van deze huizen.
Ook hebben twee particuliere sponsors uit Haarlemmermeer tijdens hun bezoek  twee 
huizenunits gedoneerd.
De bewoners fabriceerden zelf de stenen. Het is de bedoeling dat de fabricage van stenen 
wordt voortgezet en dat ze worden verkocht aan andere barangays.
Inmiddels is er ook een Health Center en loopt er een nieuw project voor houten huizen.
VHC blijft projecten bij de zeenomaden met belangstelling volgen.


