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Woord vooraf

De gemeente Haarlemmermeer onderhoudt een vriendschapsband met de gemeente  
Cebu City op de Filipijnen.  
Met deze stad heeft Haarlemmermeer een officiële band sinds 1992.
De belangrijkste doelstelling van de vriendschapsband is het uitwisselen van kennis en ervaring. 
Ook het kweken van interesse voor elkaars cultuur en het bevorderen van contacten tussen  
scholen, bedrijven en lokale overheden zijn van belang.

Uitvoering vriendschapsband
In opdracht van de gemeente Haarlemmermeer geeft de Stichting Vriendschapsband Haarlem-
mermeer – Cebu (VHC) uitvoering aan deze vriendschapsband. De stichting initieert en begeleidt 
projecten in Cebu in samenwerking met lokale organisaties (NGO ’s).  
De opdracht aan de stichting is ook om de vriendschapsband bekendheid te geven onder de  
inwoners van Haarlemmermeer. VHC is sinds 1992 actief en heeft door de jaren heen de steun van 
vele vrijwilligers mogen genieten.

De laatste jaren heeft de vriendschapsband zich gericht op Metro Cebu. Metro Cebu omvat Cebu 
City en de haar omringende steden.

Jaarverslag
In dit jaarverslag willen wij u inzage geven van de in 2018 door VHC ondersteunde projecten en in 
de acties die er plaats hebben gevonden door onze organisatie. Ook is in dit jaarverslag een sum-
mier financiële overzicht van 2018 opgenomen. Een jaarrekening voorzien van een samenstellings-
verklaring is te vinden op onze website www.vhc-vriendschapsband.nl

In dit jaarverslag koppelen we onze projecten aan de Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling: 
een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Dat is de kern van 
de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).
De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben deze ontwikkelingsagenda voor 2015 – 2030 
vastgesteld. De agenda bestaat uit 17 doelen. Deze SDG’s heten voluit de Sustainable Development 
Goals maar worden vaak afgekort naar SDG’s. Zij gelden in alle landen en voor alle mensen. 

Ook in 2019 ondersteunen we  projecten die gekoppeld kunnen worden aan een van de 17 SDG’s.

Het bestuur van VHC.

Hoofddorp, april 2019

Vlnr.: Peter Janssen, Jan Willem Ittmann, Stephan Elst, Anneke Slegers-Mastenbroek en Henk Koning.    
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GEEN ARMOEDE 

CAPS R

Op de Filipijnen wonen veel gezinnen die 
geen stabiel inkomen hebben. Dit zorgt voor 
allerlei problemen. Om gezinnen een stabie-
ler inkomen te geven en de vrouwen uit die 
gezinnen te helpen, ondersteunt VHC de NGO 
(niet gouvernementele organisatie) Caps-R. 
Zij verlenen vrouwen een microkrediet om 
ze zo in staat te stellen een eigen winkeltje of 
ander bedrijfje te starten. Dankzij een bij-
drage van VHC in 2017 hebben meer dan 50 
vrouwen een eigen bedrijfje kunnen  
opzetten.

De dames begonnen met een lening van 
5000 peso (php), nog geen 100 euro, met hun 
project. Deze 5000 peso betalen ze binnen 
een half jaar terug. Van de aan alle vrouwen 
verstrekte leningen is tot op heden bijna 98% 
weer terugbetaald.

Van dat geld worden weer andere vrouwen in staat gesteld een eigen bedrijf te starten.
Vrouwen verdienen hun geld met het verkopen van vis, snacks, kleding of kunstvoorwerpen. Som-
mige vrouwen deden het zo goed dat ze zelfs een tweede bedrijfje of winkeltje zijn begonnen.
In 2018 heeft een delegatie van VHC een aantal van deze vrouwen bezocht. Het bezoek vond plaats 
in een aan de kust gelegen barangay (wijk) ver weg gelegen van belangrijke voorzieningen zoals 
bijvoorbeeld medische voorzieningen. Dit heeft er toe geleid dat door de reeds bestaande samen-
werking van VHC met ERUF, VHC in staat is geweest de vrouwen die betrokken zijn bij het project 
een eerste hulp training (EHBO) te bieden. De vrouwen, veelal gebonden aan hun bedrijfje binnen 
een barangay, kunnen daardoor andere mensen in hun omgeving ondersteunen met eerste hulp. 
In de verschillende barangay’s zijn 85 deelnemers getraind in het verlenen van eerste hulp.

4

Eigen bedrijfje en BHV’er in de wijk.

GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN

HEALTH CENTER QUIOT

HCnieuws.nl - 2018
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ONDERHOUD
Het wagenpark van ERUF bestaat voor een groot deel uit brandweerwagens en ambulances.  Een 
aantal hiervan zijn in het verleden vanuit Haarlemmermeer aan ERUF geschonken. Het onderhoud 
van deze auto’s gebeurt één keer in de twee jaar door technisch personeel van VRK. Omdat het om 
Europese auto’s gaat is kennis vanuit Haarlemmermeer onontbeerlijk. Er is overwogen om geen 
rijdend materieel meer naar ERUF te sturen, maar de praktijk heeft uitgewezen dat de Japanse  
auto’s die in Cebu worden gebruikt niet voldoende trekkracht hebben om overal in Cebu, met 
name in het bergachtige gebied, te komen. Dankzij een bijdrage van VRK en VHC zijn er in  
september vier monteurs naar ERUF gegaan die gedurende twee weken het materieel weer  
op orde hebben gekregen.

SMILE

SMILE is een NGO die zich inzet voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar. SMILE houdt zich bezig met 
twee projecten. Eén project is het kinderen voorzien van schoolmateriaal, zoals een eenvoudig 
leesboekje, een kleurboek en teken- en schrijfmateriaal. In 2018 is SMILE gestart met een project 
dat gericht is op hygiëne en gezond eten. Het project leert kinderen en hun ouders om vooral goed 
je handen wassen en tanden te poetsen. Verder worden ouders geïnformeerd welke gezonde snack 
zij voor hun kinderen kunnen klaarmaken, bijvoorbeeld rauwe wortelen of een gekookt ei.
Dankzij een actie van de Rotary Haarlemmermeer, gehouden in november 2018, is er  
vijfenzeventighonderd euro opgehaald om dit project te ondersteunen.
 

ERUF

ERUF (Emergency Rescue Unit Foundation) is een NGO voor hulpverlening in Cebu City. Het  
contact met deze organisatie ontstond begin jaren 90 door een donatie van twee ziekenwagens uit 
de gemeente Haarlemmermeer. Vanaf die tijd is er een intensief contact geweest tussen ERUF en  
medewerkers van de ambulance- en brandweerdienst van Haarlemmermeer. Deze dienst van  
Haarlemmermeer is sinds een aantal jaren ondergebracht bij de Veiligheids Regio Kennemerland 
(VRK).

De sterke punten van ERUF zijn in de eerste plaats het vermogen om te reageren op een hele reeks 
noodoproepen en medische incidenten in Cebu en nabijgelegen provincies. ERUF heeft mede 
dankzij de ondersteuning vanuit de VRK hoog opgeleid personeel en beschikt daarnaast over uit-
stekend materiaal dat ingezet kan worden bij kleine en grote calamiteiten. ERUF is een non-profit 
organisatie, een organisatie gerund en gedreven door een groot aantal vrijwilligers.

ACTIVITEITEN 2018
In 2018 vonden bij ERUF, in het kader van de ondersteuning door VHC, een groot aantal activiteiten 
plaats. Dit heeft ERUF onder andere op het idee gebracht om ook een Jeugdbrandweer afdeling 
van ERUF op te starten.

GEZAMENLIJKE TRAINING VERSCHILLENDE HULPDIENSTEN
In het voorjaar van 2018 is er een gezamenlijke training aan verschillende hulpdiensten van Metro 
Cebu gegeven. De training werd gegeven door instructeurs van de brandweer en ambulancedienst 
van de VRK. Aan deze 14 daagse training namen de verschillende hulpdiensten uit Metro Cebu 
deel.
Naast personeel van ERUF was er ook personeel van Cebu City EMS (EMS = Emergency Medical  
Service), AIRFORCE,  LAPULAPU CITY FIRE, MANDAUE CDRRMO (CDRRMO =  City Disaster Risk 
Reduction and Management Office), Cebu City Fire, en Danao Fire. Belangrijk onderdeel van de 
training was het op elkaar afstemmen van activiteiten en technieken tijdens calamiteiten.

JEUGDBRANDWEER
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SHOEPERHERO’S

Onder de zinderende hitte van de zon verzamelde een groep kinderen zich op een basketbalveld 
buiten in Barangay Kamagayan. Sommigen van hen droegen versleten schoenen en sommigen 
droegen slechts teenslippers. Zonder de juiste uitrusting en zonder acht te slaan op het ruwe,  
geasfalteerde oppervlak, gingen de kinderen verder met wat hun normale activiteit was in de  
beperkte ruimte: het aanscherpen van hun voetbalvaardigheden.
Maak kennis met de Kamagayan Footbal Club of Team Ukay Ukay een ploeg van kansarme kinderen 
die hulp nodig hebben bij het realiseren van hun droom…

Zo begint de tekst van een Power Point Presentatie gegeven door studenten die in 2015 in het 
kader van een uitwisselingsprogramma in Haarlemmermeer zijn geweest. Het project Shoeper-
hero’s stelt deze kinderen in staat zich verder te ontwikkelen. Er wordt naast voetbal ook aandacht 
besteed aan hun schoolwerk. Deze kinderen hangen niet meer rond op straat, ze gaan vroeg naar 
bed opdat ze de volgende dag fit zijn voor de training en hun schoolwerk.

FORGE

In samenwerking met de winkel van Terre de Hommes in Hoofddorp is VHC een actie gestart om 
een project van Forge (Fellowship for Organizing Endeavours) te ondersteunen. Voor iedere euro 
die de winkel ophaalt voor dit project verdubbelt VHC het bedrag gedurende drie jaar, tot een 
maximum van 15.000 euro.  Zo komt er per jaar 30.000 euro beschikbaar. 

Daarnaast ondersteunt VHC Forge in dezelfde periode ook nog met een donatie van zesduizend 
euro. Van dit bedrag wordt een Education Officer aangesteld die zich onder andere gaat bezig 
houden met het ontwikkelen van een onderwijsprogramma voor de kinderen die door Forge wor-
den begeleid. FORGE is een organisatie die hard werkt om de commerciële seksuitbuitingen met 
kinderen te stoppen. Tot voor kort werden deze kinderen opgevangen in een tehuis, Teen Dreamers 
Home. Onder invloed van internationale ontwikkelingen gaat men ook op de Filipijnen er steeds 
meer toe over de kinderen in een veilig gezin en in een veilige omgeving op te vangen.

De start van het project gaat na overleg met de gemeente Haarlemmermeer en met de winkel van 
Terre des Hommes in Hoofddorp in 2019 van start. Dit betekent dat Forge van 2019 tot en met 2021 
per jaar beschikt over zesendertig duizend euro om haar project, het plaatsen van kinderen in een 
Foster Parents gezin, te realiseren.

GASA SA GUGMA (GIFT OF LOVE)
Ouderenzorg in de barangay Mabolo in Cebu City wordt gerund door de zusters van Moeder  
Teresa. De locatie is eigendom van het aartsbisdom Cebu.
De ouderen, ongeveer 70 - 80 personen, zijn de armsten van de armsten. Ze hebben geen familie 
die voor hen kan zorgen en de meesten zijn van de straat gehaald of zijn door anderen binnenge-
bracht. Sommigen van hen zijn zwaar gehandicapt en/of verstandelijk beperkt. Zij hebben zorg, 
onderdak en voedsel nodig. De zusters zijn helemaal afhankelijk van giften. VHC is hierop geatten-
deerd en na een bezoek van enkele bestuursleden is er besloten om een eenmalige bijdrage van 
3.000 euro te doneren. Van dit bedrag worden verbandmiddelen, medicijnen, slippers, handdoeken 
en luiers  gekocht.

Uitgangspunt van de zusters van Moeder Teresa zijn de zeven werken van barmhartigheid:
Feeding the hungry – Giving drink to the thirsty – Clothing the naked – Sheltering the homeless – Caring 
for the sick – Visiting the imprisoned – Burying the dead.

HCnieuws.nl - 2018
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BATANG PINANGGA

 “Môgge Pe” roept Jan van der Hulst terwijl hij 
het erf van de boerderij oploopt. Zijn blauwe 
overall is tot bovenaan dichtgeknoopt  
vanwege de kou. Er is al gerekend op de 
komst van Jan: “Het oud ijzer ligt in een  
hoekie”. 

Al jaren haalt Jan van der Hulst oud ijzer op. 
De opbrengst besteedt Jan aan een goed 
doel. De laatste jaren maakt hij het geld over 
naar VHC. Het geld dat Jan overmaakt is 
speciaal bestemd voor Batang Pinangga een 
kindertehuis in de bergen ten noorden van 
Cebu City. 

Jan is meer dan 25 jaar geleden naar de 
Filipijnen geweest. Hij ging daar met anderen 
landbouwmateriaal brengen. Tijdens deze reis 
ontmoette hij Juda “Butch” A. Carpentiro, door 
iedereen Butch genoemd die hen op de reis 
begeleidde.

Op dit moment is Butch directeur van Batang Pinangga dat Beloved Child betekent. Jan heeft al die 
jaren contact met hem gehouden. En de laatste jaren stuurt Jan iedere keer als hij voor ongeveer 
400 euro aan oud ijzer heeft opgehaald het geld via VHC naar Butch voor Batang Pinangga, waar 
weeskinderen worden opgevangen en verzorgd. Er wonen ongeveer 40 kinderen in Batang  
Pinangga tussen de 2 tot 18 jaar. Via de politie of opvangcentra in de stad, komen de kinderen in 
het weeshuis terecht. De social worker onderhoudt intensief contact met deze instanties. Aan-
gekomen bij het kindertehuis, worden de kinderen allereerst met rust gelaten; ze krijgen de kans 
om weer kind te zijn.

De kinderen hoeven bij Batang Pinangga niet meer te vechten en niet meer te stelen om aan eten 
te komen. Om de achterstand van onderwijs weg te werken, krijgen de kinderen in eerste instantie 
scholing in het tehuis zelf. Hier leren zij allereerst simpelweg het ritme; ’s ochtends tot ’s middags 
in de schoolbanken. Ook leren zij hier discipline en wordt er aan hun ontwikkeling gewerkt. Als de 
achterstand ingelopen is, gaat het kind naar een openbare school. De kinderen krijgen in het tehuis 
professionele hulp om van hun mogelijke trauma’s vanuit het verleden af te komen.
Bij Batang Pinangga krijgen de kinderen de kans een punt te zetten achter het verleden en samen 
te werken aan de toekomst.

CCMC

In Haarlemmermeer is Meerjazz, tegenwoordig Take Off Music Event geheten, een begrip. Op zon-
dag, de laatste dag van het “event”, begon de dag met een gospel kerkdienst m.m.v. de Big Band 
Haarlemmermeer. Aan het eind van de dienst is ruim achthonderd euro opgehaald. Het geld werd 
bestemd voor de kinderafdeling van het gemeentelijk ziekenhuis in Cebu City CCMC (Cebu City 
Medical Center).

KWALITEITSONDERWIJS

JPIC

JPIC-IDC  (Justice Peace and Integrity of Creation-Integrated Development Center, Inc.)

Al meer dan 20 jaar ondersteunt de gemeente Haarlemmermeer een project van JPIC met een 
jaarlijks bedrag. Het geld wordt besteed aan studiebeurzen, “scholarships”, voor de kinderen die 
leven op de vuilnisbelt. De kinderen die in aanmerking komen voor een scholarship ontvangen een 
schooluniform, tassen en schoolbenodigdheden. De kinderen gaan naar Elementary School, Junior 
High School and Senior High School.  Medewerkers van JPIC houden contact met de scholen om de 
ontwikkeling van de kinderen te kunnen volgen.

In de grafiek hieronder zijn de aantallen voor het schooljaar 2017 / 2018 en 2018 / 2019  
weergegeven.

HCnieuws.nl - 2018
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SCHOON WATER EN SANITAIR

CAN ASUJAN – CONTA

Hoog in de bergen in de buurt van CarCar City, iets ten zuiden van Cebu City, ligt de gemeenschap 
Can Asujan. Deze gemeenschap betrekt het water uit een bron. Conta Water Association contro-
leert de kwaliteit van het water. Naast de huidige bron die de gemeenschap van water voorziet was 
er behoefte aan een nieuwe bron.
Na een gedegen onderzoek in 2017 is onder supervisie van RAFI, een NGO waar VHC al jaren  
contact mee heeft, in 2018 begonnen met het aanboren van een nieuwe bron. Onderstaande foto’s 
geven een beeld van de werkzaamheden die zijn verricht in 2018,

 

  

                                           

DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN

SOLID WASTE MANAGEMENT IN BARANGAY KAMAGAYAN

Solid Waste Management in Barangay Kamagayan is het tweede project dat door de studenten  
is ontwikkeld. Doel van dit project is het creëren van de mogelijkheid afval gescheiden op te halen. 
Om dit te realiseren zijn twee sorteereenheden gemaakt waar bewoners hun afval in kunnen 
deponeren. Daarnaast wordt het afval met een speciale fiets opgehaald. Het project is nu nog in de 
beginfase maar er zijn plannen om dit project verder uit te breiden en ook in andere barangay’s te 
beginnen.

             Ontwerp                                                          Uitvoering

HCnieuws.nl - 2018



1514

LEVEN IN HET WATER

FLOATING ISLANDS

In 2017 heeft er in Cebu City een congres plaats gevonden waarbij studenten uit Rotterdam samen 
met studenten van de San Carlos University zich bezig hielden met o.a. het bouwen van floating 
islands. Deze eilanden gelegen in de monding van een rivier verbeteren de waterkwaliteit en  
beschermen de kust tegen al te hevige golfslag. In 2018 hebben jongeren van MyCebu ook een 
aantal floating islands gebouwd.
De foto’s geven een goede indruk van dit project.

  

  

LEVEN OP HET LAND

NAGA

Op 20 september vond er in Naga een aardverschuiving plaats waarbij 78 mensen het leven lieten. 
Naga is een van de steden gelegen in Metro Cebu. Honderden mensen verloren hun huizen. VHC 
heeft een donatie gedaan van vijfduizend euro om de ontheemden te voorzien van de  
noodzakelijke middelen en hun eerste levensbehoeften.
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PARTNERSCHAP OM DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN

MYCEBU 2018

In de zomer van 2018 is een groep jongeren vanuit Haarlemmermeer naar Cebu vertrokken. De 
groep bestond uit twaalf jongeren en vier begeleiders. De jongeren werden in Cebu ondergebracht 
bij gastgezinnen. In totaal is de groep drie weken op Cebu geweest. In die drie weken zijn de jonge-
ren in contact gekomen met de cultuur van het land.
Het verslag van deze reis laat zich het mooiste zien door de speech die één van onze jongeren 
heeft gehouden op het afscheidsdiner in Cebu: 

Maayong gabii (goedenavond) aan u allen, 
Iedere dag wanneer het programma eindigt, zitten we in een cirkel op de grond en wordt ons 
gevraagd: Wat was je hoogtepunt van de dag? Of beschrijf je dag in één woord. 
Als ik de afgelopen 21 dagen in een woord moet beschrijven zou ik kiezen ‘dankbaarheid’. 
Vanavond, namens alle Nederlandse delegatieleden, wil ik graag mijn dankbaarheid uiten voor 
deze drieweekse reis in Cebu. 
Ik heb 4 dingen die ik graag wil benoemen, 
Als eerste, de mensen. 
Ik ben dankbaar voor de interactie die ik met de mensen heb gehad die ik anders niet zou hebben 
ontmoet. Verlaten ouderen, kansarme kinderen met een passie voor voetbal, dappere ex-drug-
verslaafden, slimme en enthousiaste Filipino’s, en natuurlijk mijn Nederlandse vrienden. Ik ben 
dankbaar dat we onze betrouwbare begeleiders mee hadden, Stephan, Nanda, Josette en Marco. 
Ik ben dankbaar voor Keza’s zangoptredens, welke mijn kippenvel gaven. Ik ben dankbaar voor 
Gab en Steph en hun geweldige families, die zo gastvrij waren om mij te ontvangen. Graag wil 
ik grote dank uitspreken naar het ERUF-team (de lokale brandweer/ambulance dienst waarmee 
samen wordt gewerkt), voor de keren dat ze ons geholpen hebben, als hulp nodig was. Waardoor 
ze net zo goed een onderdeel van de groep werden. 
Als tweede, Cebu. 
Ik ben dankbaar voor de plaatsen die ik heb mogen bezoeken die ik anders niet gezien zou 
hebben. Voor de stad, wat me heeft doen realiseren dat niet alles zo makkelijk is als het lijkt. Deze 
stad heeft me ook doen realiseren dat kleine acties, projecten en gebaren grote veranderingen 
teweeg kunnen brengen. Zo kunnen voetbalschoenen en een vrijwilliger kinderen vullen met 
plezier, passie en goede manieren die ze thuis misschien niet mee gekregen zouden hebben. 
Als derde ben ik dankbaar voor de mogelijkheid die ik heb gekregen om uit mijn comfortzone te 
stappen. Het houden van een speech zoals deze, drie weken zonder mijn familie op stap, karaoke 
zingen en van watervallen afspringen en voor sommige van ons het eten van Ballut. 
Als laatste ben ik dankbaar voor al het plezier dat iedereen gehad heeft de afgelopen 3 weken. 
Het nemen van grappige foto’s, het maken van grappen, het doen van Filipijnse spelletjes, zwem-
men en dansen met iedereen. 
Ik ben dankbaar voor dit en zo zoveel meer. 
Bedank, Salamat, aan jullie allemaal voor het maken van een geweldige reis.  

Vrij vertaald naar het Nederlands, origineel van Nanoek Bos.

PIDEX 2019

In het kader van de uitwisselingen die MyCebu als sinds 2006 organiseert komt er in 2019 weer een 
groep jongeren uit Cebu City naar Haarlemmermeer. Hier in Haarlemmermeer spreken we altijd dat 
het gaat om een uitwisseling in het kader van MyCebu. In Cebu spreken ze over Pinoy-Dutch on 
explore (Pidex) met daaraan gekoppeld het jaartal waarin de uitwisseling plaats vindt. Pinoy is een 
term die Filipino’s gebruiken voor hun landgenoten in binnen- en buitenland. Stichting Vriend-
schapsband Haarlemmermeer - Cebu betaalt de overtocht van de jongeren uit Cebu. Dit doet 
zij om jongeren uit alle lagen van de bevolking de kans te bieden deel te kunnen nemen aan dit 
uitwisselingsprogramma.
De uitwisseling zal begeleid worden door de jongeren en begeleiders van de MyCebu reizen. Met 
nadruk op de jongeren van de MyCebu 2018 reis. De Pinoy zullen in Nederlandse gastgezinnen 
verblijven en er wordt een programma aangeboden dat bestaat uit culturele, maatschappelijke en 
sociale projecten in Nederland en Haarlemmermeer. 
In het verleden werd er met het voorbereiden van deze uitwisseling gestart in januari van het 
uitwisselingsjaar. Dit keer werd de voorbereiding al in november van 2018 gestart, zodat in een 
vroegtijdig stadium (goedkope) vliegtickets Cebu – Amsterdam Schiphol v.v. konden worden  
aangeschaft.

CLUB VAN 100

De club van 100 is vier jaar geleden opgericht om projecten van de Stichting Vriendschapsband 
Haarlemmermeer - Cebu financieel te ondersteunen. Het gaat om projecten in Metro Cebu op de 
Filipijnen. Het bestuur van VHC heeft tijdens het eerste jaar dat de Club van 100 in het leven was 
geroepen gekozen voor het Schoolbusproject van JPIC. In het tweede jaar was de donatie voor het 
plaatselijke ziekenhuis in Cebu City (CCMC).  En In 2018 is gekozen voor het project van de jeugd-
brandweer. Nieuwe leden zijn meer dan welkom.
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FINANCIEEL  JAAROVERZICHT

De jaarrekening voorzien van een samenstellingsverklaring is te vinden op onze website.

BEGROTING 2019

Het bestuur van VHC maakt voor het opstellen van de begroting gebruik van de Duurzame  
Ontwikkelingsdoelen (SDG’s Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties en zet  
haar middelen in voor de volgende doelen:

Vriendschapsband 12.300 euro

Geen Armoede  
project 9.000 euro     
ondersteuning 1.500 euro

Goede gezondheid en welzijn 
ERUF  - geoormerkt 6.900 euro      
project 15.000 euro 
ondersteuning  3.100 euro      
  

Kwaliteitsonderwijs
JPIC geoormerkt 7.200 euro      
project 4.600 euro
ondersteuning 400 euro 
 
Schoon Water en Sanitair
project 10.000 euro
ondersteuning 1.500 euro

Klimaat, leven op het land en in het water   
project 10.000 euro
ondersteuning 1.500 euro

Duurzame steden en gemeenschappen  
project 8.000 euro
ondersteuning 1.000 euro

Partnerschap om doelstelling te bereiken       
project 5.000 euro
ondersteuning 1.000 euro

Overige
project 2.000 euro
ondersteuning 200 euro

Totaal
JPIC 7.200
ERUF 6.900
projecten 63.600
ondersteuning 10.200
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MEERJARENBEGROTING VRIENDSCHAPSBAND 

HAARLEMMERMEER CEBU
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