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Woord vooraf

De gemeente Haarlemmermeer heeft sinds 1992 een officiële vriendschapsband met de  
gemeente Cebu City op de Filipijnen.  
Doelstelling van de vriendschapsband is het uitwisselen van kennis, ervaring, het kweken van  
interesse voor elkaars cultuur en het bevorderen van contacten met scholen, bedrijven en de  
lokale overheid.

In opdracht van gemeente Haarlemmermeer geeft de stichting Vriendschapsband Haarlemmer-
meer – Cebu (VHC) uitvoering aan deze vriendschapsband. VHC zoekt en begeleidt projecten in 
Cebu in samenwerking met lokale organisaties, NGO’s.
De projecten hebben een link met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die door de Verenigde  
Naties zijn verwoord. Gezamenlijke principes en waarden, een gedeelde visie, gedeelde doelen  
zijn nodig om deze doelen te realiseren.

Ook brengt VHC het bestaan van de vriendschapsband onder de aandacht van alle inwoners  
van Haarlemmermeer onder andere door publicaties in lokale kranten w.o. HCnieuws.nl en  
WW Nieuw-Vennep, op de site en op facebook.

Sinds 1992 heeft VHC de steun van vele vrijwilligers gehad.

Jaarverslag
In dit jaarverslag willen wij inzage geven van de in 2019 door VHC ondersteunde projecten en in  
de acties die er plaats hebben gevonden door onze organisatie.
Een jaarrekening voorzien van een samenstellingsverklaring is te vinden op onze website: 
www.vhc-vriendschapsband.nl

Met dank aan: HCnieuws.nl / Frans Witteman.

Het bestuur van VHC
Hoofddorp, april 2020

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



5

Op de Filipijnen wonen veel 
gezinnen die geen stabiel 
inkomen hebben. Dit zorgt 
voor allerlei problemen. 
Om gezinnen een stabieler 
inkomen te geven en de 
vrouwen uit die gezinnen 
te helpen, ondersteunt VHC 
de organisatie, Cebu Arch-
diocesan for Self Reliance, Caps-R. Zij 
verlenen vrouwen een microkrediet om 
ze zo in staat te stellen een eigen bedrijf 
te starten. 

Dankzij een startbijdrage van VHC in 2017, 
hebben meer dan 50 vrouwen een eigen 
bedrijf kunnen  opzetten. De dames begin-
nen hun project met een lening van 5000 
peso (php), nog geen 100 euro. 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. 
Sommige vrouwen deden het zo goed dat 

ze zelfs een tweede bedrijfje of winkeltje zijn 
begonnen. Van het verdiende geld kunnen 
hun kinderen en zelfs hun kleinkinderen naar 
school. In 2019 heeft een delegatie van VHC een 
aantal van deze vrouwen bezocht. Het bezoek 
vond plaats in een aan de kust gelegen wijk, 
ver weg gelegen van belangrijke voorzieningen 
zoals bijvoorbeeld medische voorzieningen. Dit 

heeft er toe geleid dat 
door de reeds bestaande 
samenwerking 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 hun wijk, 
kunnen daardoor andere 
mensen in hun omgeving 
ondersteunen met eerste 
hulp. In de verschillende 
wijken zijn 85 deelne-
mers getraind in het 
verlenen van eerste hulp.

4

Trash to Table. Onder die naam gaat in Cebu 
City een nieuw project van start. 

Trash to Table. Afval op tafel. Het project dient 
een tweeledig doel: aan de ene kant voedselver-
spilling tegen gaan en aan de andere kant inwo-
ners van de stad een goede maaltijd aanbieden. 

Om dit te realiseren is er een grote bestelauto 
omgebouwd tot rijdende keuken. In Cebu spre-
ken ze over de Food Truck of over de rijdende 
Soup Kitchen (gaarkeuken). 

Dankzij de medewerking van supermarkten, 
restaurants en hotels wordt de rijdende keuken 
van eten voorzien. Eten dat nog goed is maar 
anders, om wat voor redenen dan ook, weg-
gegooid zou worden. Studenten die opgeleid 
worden tot kok en andere vrijwilligers bereiden 
van dit ‘afval’ voedzame maaltijden. 

Vervolgens gaan ze vier dagen per week op 
pad om het gratis uit te delen. Wie daarvoor in 
aanmerking komen zijn kinderen en ouderen 
die door omstandigheden niet genoeg geld 
hebben om iedere dag eten te kopen. 
Het project in Cebu City start juist deze maand 
en dankzij een bijdrage van VHC is het eerste 
jaar van dit project gefinancierd. 

En derde van al het voedsel op de wereld wordt 
verspild. Omgerekend verspilt elke Nederlander 
jaarlijks zo’n 100 tot 150 kilo voedsel. Met “trash 
to table” wordt eten gered. Voedsel dat anders 
in de vuilnisbak zou belanden, belandt nu op 
het bord.

HCnieuws.nl 2019

CAPS-R 

Microkredieten

TRASH TO TABLE

In Cebu komt afval op tafel
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Verloskundige zorg in Quiot fors verbeterd
 
Barangay Quiot, een stadsdeel van Cebu City, 
boft. Dankzij de hulp van Vriendschapsband 
Haarlemmermeer-Cebu (VHC) is het gezond-
heidscentrum dag en nacht geopend en is er 24 
uur per dag een verloskundige aanwezig. Rede-
lijk uniek in Cebu City, dat 80 barangays telt. Ba-
rangay Quiot heeft ongeveer 30.000 inwoners. 
In 2018 is de barangay hall van Quiot totaal 
gerenoveerd. In de hall zetelt onder meer het 
stadsdeelbestuur dat bestaat uit een captain 
en een aantal wethouders. Tijdens de renova-
tie is de hele onderste verdieping ingericht als 
gezondheidscentrum. VHC heeft er in 2018 voor 
gezorgd dat het gezondheidscentrum voorzien 
kon worden van meubilair. 

Om in 2019 in aanmerking te komen voor lan-
delijke erkenning moest de ICT in 2019 op orde 
zijn. Dankzij een extra bijdrage van VHC kon de 
nodige ICT-apparatuur worden aangeschaft. 
Eén van de voordelen van de landelijke erken-
ning is dat in dit gezondheidscentrum nu dag 
en nacht een verloskundige aanwezig is. Eén 
van de weinige gezondheidscentra in Cebu die 
dit hebben. In de overige barangays is er alleen 
tijdens kantooruren van 8 uur tot 17 uur een 
verloskundige aanwezig. Het gezondheidscen-
trum in Quiot is nu dus 24 uur per dag, 7 dagen 
in de week, geopend. 

HCnieuws.nl 2019

QUIOT 

Het bevalt goed dankzij VHC

Een sloppenwijk met een eigen voetbalclub 
die meer is dan een voetbalclub alleen. Dat 
is Shoeperhero’s in Kamagayan, een van de 
vele grote krottenwijken van Cebu City. De 
voetbalclub houdt de kinderen van de straat. 

Wie lid is moet naar school en dat is lang niet 
altijd makkelijk voor deze kinderen. Vaak moeten 
ze van thuis gaan werken om te zorgen voor 
inkomen. Dit jaar heeft VHC een donatie ge-
daan aan deze voetbalclub voor nieuwe tenues, 
kousen, schoenen en scheenbeschermers. Maar 
het geven van materiaal alleen is niet voldoende. 
VHC vindt dat deze kinderen zich verder moeten 
kunnen ontwikkelen en ondersteunt ze onder 
meer door het verstrekken van studiebeurzen. 

Daarnaast heeft VHC aan twee organisaties in 
Cebu gevraagd om ook deze kinderen te helpen. 
De ene organisatie is JPIC die dankzij een jaarlijk-

se bijdrage vanuit de vriendschapsband kinde-
ren die op en rond de gemeentelijke vuilnisbelt 
wonen de mogelijkheid biedt naar te school te 
gaan. Voortaan parkeert JPIC na schooltijd in 
Kamagayan de schoolbus en helpt de kinderen 
bij het maken van hun huiswerk. 

De andere organisatie is Children of Asia die van 
een gezin met een inkomen van minder dan 150 
euro per maand, één kind ondersteunt in het 
afmaken van zijn of haar school en vervolgens 
dit kind na het behalen van het diploma bege-
leidt naar een baan. Op deze manier krijgen de 
kinderen van Kamagayan kans op een betere 
toekomst.  

Ook Shoeperhero’s zijn blij met VHC

HCnieuws.nl 2019

SHOEPERHERO’S

Shoeperhero’s, een bijzondere club 
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Het  contact met deze organisatie ontstond 
begin jaren 90 door een donatie van twee 
ziekenwagens uit de gemeente Haarlemmer-
meer. Vanaf die tijd is er een intensief contact 
geweest tussen ERUF en  medewerkers van 
de ambulance- en brandweerdienst van 
Haarlemmermeer. Deze dienst van  Haarlem-
mermeer is sinds een aantal jaren onderge-
bracht bij de Veiligheids Regio Kennemer-
land (VRK).
 
De sterke punten van ERUF zijn in de eerste 
plaats het vermogen om te reageren op een 
hele reeks noodoproepen en medische inciden-
ten in Cebu en nabijgelegen provincies. ERUF 
heeft mede dankzij de ondersteuning vanuit 
de VRK hoog opgeleid personeel en beschikt 
daarnaast over uitstekend materiaal dat ingezet 
kan worden bij kleine en grote calamiteiten. 
ERUF is een non-profit organisatie, een organi-
satie gerund en gedreven door een groot aantal 
vrijwilligers.

In 2019 zijn drie stafmedewerkers van ERUF 
overgekomen naar Nederland om samen met 
brandweer- en ambulance instructeurs een 5 
jarenplan voor ERUF op te stellen. ERUF werkt 
het plan dat is ontworpen verder uit. Eén van de 
items die vanuit het plan naar voren is gekomen 
is de noodzakelijke aanschaf van AED’s voor in 
de ambulances en ook om tijdens grote evene-

menten in Eerste Hulp posten te hebben. Zelf 
kon ERUF 2 AED’s kopen, VHC heeft voor nog 
eens 8 extra en een training AED gezorgd.
Zoals reeds genoemd bij het project microkre-
dieten van Caps R heeft ERUF, met financiële 
steun van VHC, ook in 2019 Eerste Hulp cursus-
sen gegeven aan zowel de deelneemsters als 
ook aan medewerkers van Caps-R. Zij werken in 
diverse wijken in Cebu-City.

Ook is ERUF door VHC gevraagd om bij de 
samenkomsten van SMILE een eenvoudige 
Eerste Hulp te geven aan zowel kinderen als 
aan hun ouders. De cursus bestaat vooral uit: 
wat te doen bij brand en brandwonden, bij een 
aardbeving en hoe te reanimeren.

ERUF

ERUF (Emergency Rescue Unit Foundation) is een NGO voor hulpverlening 
in Cebu City.

Onderricht bij natuurrampen  ‘Jong geleerd 
is oud gedaan’. Een oer-Hollands gezegde dat 
op de Filipijnen in praktijk wordt gebracht. 

In Cebu-City, de stad waar Haarlemmermeer een 
vriendschapsband mee heeft, wordt sinds kort 
kinderen én hun ouders geleerd hoe ze moeten 
handelen bij natuurrampen. 

Deze voorlichting wordt verzorgd door ERUF, 
de plaatselijke brandweer- en ambulancedienst 
waar Veiligheidsregio Kennemerland al jaren-
lang een samenwerking mee heeft. Tijdens de 
bijeenkomsten worden drie groepen gevormd. 
Eén groep krijgt voorlichting hoe te handelen bij 
een aardbeving, één groep wat te doen bij brand 
en de derde groep wordt geleerd hoe eerste hulp 
verleend moet worden. Zo leren de kinderen 
bijvoorbeeld dat ze bij een aardbeving onder 

een tafel moeten kruipen, ze krijgen instructie 
hoe een slachtoffer gereanimeerd moet worden, 
hoe ze moeten handelen bij brand maar vooral 
hoe ze brand moeten voorkomen. Het onderricht 
wordt gegeven tijdens bijeenkomsten van SMILE, 
een niet-gouvernementele organisatie (NGO) die 
zich richt op kinderen die naar een peuterspeel-
zaal gaan. 

SMILE geeft onder meer voorlichting over hygi-
ene en gezond eten. Dankzij een bijdrage van 
Rotaryclub Haarlemmermeer is het project dit 
jaar een nieuwe fase ingegaan. Sinds kort krijgen 
de kinderen een eigen toilettas met daarin een 
tandenborstel, zeep, ontsmettingsmiddel en 
pleisters.  

HCnieuws.nl 2019

ERUF
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 Vriendschap met Cebu, al 27 jaar!
VHC geeft uitvoering aan de vriendschapsband die Haarlemmermeer heeft met Cebu City. (Filipijnen) De Werelddoelen voor 
Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties vormen de basis voor de activiteiten en projecten die door VHC worden 
ondersteund. Kern voor deze duurzame ontwikkeling is een einde aan armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. 
Voorwaarden zijn o.a. kennisoverdracht en samenwerking. Hier een greep van activiteiten en projecten, sommige zijn pas een 
jaar oud, andere lopen al jaren.

Gezond leven, gezond eten
SMILE (NGO) geeft in kinderdagverblijven voorlichting aan 
jonge kinderen over hygiëne, voeding en calamiteiten.

kinderen kregen een toilettas met 
o.a. tandenborstel, tandpasta, zeep, 
pleisters en bestek.

kinderen en hun ouders oefenen 
wat te doen bij brand, eerste hulp of 
een aardbeving.

1

Mikrokrediet biedt kinderen 
een toekomst
CAPSR* is een organisatie die aan vrouwen microkredieten 
verstrekt. Ruim 50 vrouwen hebben dankzij een donatie van 
VHC zo’n krediet gekregen. De vrouwen hebben een winkel, 
vangen vis of verkopen snacks of kleding. En van het geld dat 
ze verdienen gaan hun kinderen en zelfs kleinkinderen naar 
school. 

vrouwen een eigen bedrijf  en meer dan
150 kinderen naar school.

9Gezondheidscentra 
24/7 open
VHC heeft de gezondheidscentra van Barangay 
Quiot en Cogon Ramos voorzien van tandart-
senstoelen, behandeltafels en ander meubilair. 
Het hebben van een gezondheidscentrum is 
belangrijk voor de eerste noden in de buurt. 

Voor inwoners  is     
  hulp nu nabij.

Seksuele uitbuiting
VHC ondersteunt FORGE, een organisatie in 
Cebu City. Al vanaf 2013 helpt Forge seksueel 
uitgebuite kinderen terug te keren naar een 
normale opvoeding en deelname aan het 
onderwijs. 

kinderen hebben, 
dankzij Forge, hun leven 
een andere wending 
kunnen geven.

2
Voetballen en naar 
school
In één van de armste wijken van Cebu, Kamaga-
yan, zijn 2 jongeren uit Cebu City een project 
gestart. Straatkinderen kunnen gratis lid wor-
den van een voetbalclub, de enige voorwaarde 
is dat ze naar school gaan en dat ze helpen de 
wijk schoon te houden. 

kinderen weer naar school en 
natuurlijk voetballen.

7

5
Barangay Tisa en Can Asujan  
schoon water
2 bronnen, 3 waterreservoirs en meer dan 
900 tappunten.

inwoners hebben nu de 
beschikking over schoon 
drinkwater. Tisa 40.000 en 
Can Asujan 10.000. 

4

Herstel Mangrovebossen in 
Jagobaio
Barangay Jagobaio overstroomt regelmatig bij noodweer.
Door het herstellen en onderhouden van Mangrovebossen 
wordt wateroverlast vanuit zee tegengegaan. 

inwoners  beter beschermd 
door steun van VHC aan het 
klimaatproject van Cordaid Cebu.

3

Jongeren uit twee werelden 
ontmoeten elkaar
MYCEBU organiseert een uitwisselingsprogramma voor 
jongeren. Het ene jaar gaan er jongeren van Haarlemmermeer 
naar de Filipijnen, en het andere jaar komen jongeren uit Cebu 
naar Haarlemmermeer.

jongeren uit Haarlemmermeer en 
60 jongeren uit Cebu hebben hier al
aan deelgenomen.

8

Samenwerking ERUF – VRK*
ERUF en VRK werken al meer dan 25 jaar samen met name 
ten aanzien van kennisoverdracht. 

AMBULANCE VERPLEGERS opgeleid. 
300 BRANDWEERMANNEN
getraind in o.a ROPE RESCUE, BRAND -

BESTRIJDING. 100 PERSONEELS LEDEN getraind 
wat te doen bij CALAMITEITEN, een AARDBEVING 
of  TYFOON. 10 AED’s en 2 TRAININGS AED’s
geschonken. Verder heeft ERUF naar Haarlemmermeers voorbeeld 
een jeugdbrandweer. jongeren nemen   
   inmiddels deel aan dit 
   project.

10

Kinderen van de vuilnisbelt 
goed onderwijs
Dankzij een initiatief van de gemeenteraad van Haarlemmer-
meer krijgt JPIC* al meer dan 25 jaar een jaarlijkse bijdrage 
om kinderen van de vuilnisbelt goed onderwijs te bieden. 
Jaarlijks krijgen ruim 150 kinderen zo onderwijs of een 
studiebeurs. 

kinderen goed onderwijs dankzij 
deze bijdrage.

6

Wilt u een project 
steunen?

Voor 100 euro per jaar wordt u 
lid van de Club van 100. 

Reknr. NL80 RABO 0155589040 
t.n.v. Vriendschapsband 
Haarlemmermeer - Cebu

* ERUF – Emergency Rescue Unit Foundatione – brandweer- en ambulance organisatie  Cebu City (NGO)
* VRK – Veiligheidsregio Kennemerland
* JPIC – Justice Peace and Integrity of Creation (NGO)
* CAPSR – Cebu Archdiocesan Program for Self Reliance (NGO)
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Een kinderdagverblijf zonder eigen toilet 
en wastafel. In Nederland is dit ondenkbaar. 
Cebu City echter heeft een groot aantal 
kinderdagverblijven die het zonder deze 
sanitaire voorzieningen moeten doen. VHC  
is in actie gekomen om hier verandering in  
te brengen. 
 
Samen met SMILE, een niet-gouvernementele 
organisatie (NGO) die onder meer kinderen en 
ouders van kinderdagverblijven voorlicht over 
gezondheid en hygiëne, gaat VHC deze verblij-
ven voorzien van een toilet en een wastafel. 
Hierdoor ontstaat een ‘restroom’ zoals ze het 
daar noemen. De sanitaire voorziening wordt 
aangesloten op een septictank. De kosten per 
restroom zijn rond 650 euro. Deze maand is de 
aanleg van twee van deze voorzieningen ge-
start. Eén in barangay Quiot en één in barangay 
Lahug in Cebu City. Het kinderdagverblijf in 
Lahug, Lahug is het op één na grootste stads-
deel van Cebu City met 35.000 inwoners, is een 
aantal weken geleden door brand verwoest. Het 
dagverblijf wordt op dit moment herbouwd. 
VHC heeft de werkzaamheden aangegrepen om 

snel een financiële bijdrage te doen waardoor 
het kinderdagverblijf nog tijdens de bouw 
voorzien kan worden van een eigen toilet met 
wastafel. 

VHC hoopt de komende periode een flink aantal 
kinderdagverblijven te kunnen verblijden met 
de in westerse ogen meest basale voorziening: 
eigen sanitair. 

HCnieuws.nl 2019

SMILE

Kinderdagverblijven krijgen sanitair 

Samen 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. 

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 is na overleg met de 
gemeente Haarlemmermeer en met de winkel 
van Terre des Hommes in Hoofddorp in 2019 van 
start gegaan. 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.

Al jaren haalt Jan van der Hulst oud ijzer op. 
De opbrengst besteedt Jan aan een goed 
doel. En dat is aan VHC, het geld is speciaal 
bestemd voor Batang Pinangga (Beloved 
Child) een kindertehuis in de bergen ten 
noorden van Cebu City. 

Er wonen daar ongeveer 40 kinderen in de leef-
tijd van 2 tot 18 jaar. Via politie  en opvangcentra 
in de stad komen ze terecht in het weeshuis.
Zo’n 25 jaar geleden is Jan naar de Filipijnen ge-
weest via landbouworganisaties voor kennisover-
dracht en het brengen van landbouwmateriaal. 

Zijn begeleider daar was Butch 
Carpentiro. Het contact tussen 
Jan en Butch is altijd gebleven.
Butch is nu directeur van 
Batang Pinangga.

In november mocht VHC 
namens Jan, Butch een cheque 
overhandigen van 1.100 euro.  

FORGE

Batang Pinangga en Jan van der Hulst
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Al meer dan 20 jaar ondersteunt de gemeen-
te 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 een Elementary School, Junior High 
School en Senior High School.  Medewerkers 
van JPIC houden contact met de scholen om 
de ontwikkeling van de kinderen te kunnen 
volgen. In 2019 is door enkele delegatieleden 
van VHC, op bezoek in Cebu, aan JPIC gevraagd 
of medewerkers ook huiswerklessen zouden 
kunnen geven in één van de armste wijken van 
Cebu, Kamagayan. Een wijk met een minder 
goede reputatie die er alles aan doet om van die 
reputatie af te komen. Zo is er, om de kinderen 
van de straat te houden, een voetbalclub opge-
richt. En voor o.a. deze kinderen worden er door 
JPIC huiswerkklassen gegeven.

KWALITEITSONDERWIJS JPIC

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

Children of Asia geeft kansarme kinderen 
en jongeren, en hun familie, de kans zichzelf 
uit de armoede te halen door middel van 
toegang tot goed onderwijs. Op die manier 
hebben ze een betere kans op de arbeids-
markt. 

Children of Asia begeleidt kinderen vanaf het 
basisonderwijs tot aan de Universiteit en na het 
behalen van een diploma zelfs tot ze een baan 
hebben. De kinderen die mee kunnen doen aan 
dit programma wonen in Metro Cebu. Ze moeten 
gemotiveerd zijn om te leren en naar school te 

gaan en de studie af te ronden. De familie moet 
het kind hierbij ondersteunen. Het inkomen 
van het gezin mag niet hoger zijn dan ongeveer 
€150,- per maand. Het gezin heeft meerdere kin-
deren. Per gezin komt één kind in aanmerking. 
De familie van deze studenten is indirect begun-
stigd, want zodra ze een baan hebben gevonden 
ondersteunen de studenten hun familie financi-
eel, vooral door hun broers en zussen naar school 
te sturen. 

VHC gaf financiële ondersteuning voor dit 
project in 2019.

Hulp voor toegang tot de arbeidsmarkt

Vriendschapsband Haarlemmermeer-Cebu 
(VHC) heeft met een bijdrage van vijfhonderd 
euro aan ‘Light of Hope’ licht gebracht in een 
aantal sloppenwijken van Cebu City. Letterlijk 

Veel bewoners van barangay’s (sloppenwijken) 
in Metro Cebu beschikken niet over stroom 
waardoor ze ‘s avonds in het donker zitten. 
Inmiddels is ‘Light of Hope’ er actief. Vrijwilligers 
van deze organisatie leren de bewoners hoe ze 
met behulp van een plastic fles, een lichtbron, 
een zonnecel en wat draadjes een lamp kunnen 
maken én ze leren hoe ze hem kunnen repareren. 
De materialen komen uit een zogeheten DIY-kit 
(Do It Yourself ) en kost 300 peso’s, iets meer dan 
5 euro. Voor die prijs hebben bewoners een lamp 
die overdag wordt opgeladen zodat er ‘s avonds 
licht kan branden. Een lamp gaat twee tot vijf 
jaar mee. Een prachtig project dat een schone, 
veilige, goedkope en duurzame lichtbron biedt 
ook aan gemeenschappen in afgelegen gebie-
den. 

Dankzij de lampen beschikken de bewoners over 
goed licht. Belangrijk ook voor de kinderen die 
als het donker is toch aan de slag kunnen met 
hun werk voor school. 

Dankzij de bijdrage van VHC hebben vrijwilligers 
van ‘Light of Hope’ honderd lampen in elkaar 
kunnen zetten. Vijftig lampen gingen naar de 
bewoners van barangay Pulangbato die niet 

beschikken over elektriciteit. De andere ‘zon-
nelampen’ zijn geschonken aan bewoners van 
barangay Hipodromo waarvan de huizen in 2019  
door brand waren verwoest. 
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Sloppenwijk Jagobaio, laag gelegen aan de 
kust, heeft het zwaar te verduren. De baran-
gay die van twee kanten wordt bedreigd, 
staat regelmatig onder water.

Tijdens hevige regenval overspoelt het water 
vanuit de hoger gelegen stad deze wijk en 
sleurt daarbij allerlei troep uit de sloppenwijk 
mee de zee in. Andersom wordt Jagobaio ook 
bedreigd door overstromingen vanuit zee. De 
mangrovebossen aan de kust zijn daarbij let-
terlijk van levensbelang aangezien ze bescher-
ming bieden tegen het water. Ze temperen de 
golfslag tijdens stormen en zijn een bron van 
voedsel en hout voor de families die daar leven. 
Een belangrijke levensader dus voor de bewo-
ners van de sloppenwijk.

VHC ondersteunt een project van ontwikke-
lingsorganisatie Cordaid en heeft samen met 
de bewoners van Jagobaio een plan opgesteld 

voor verbetering van de situatie. Er wordt onder 
meer gewerkt aan het opruimen van het afval 
binnen de wijk. Het afval wordt gescheiden ver-
zameld. Wat geld opbrengt, bijvoorbeeld plastic 
van petflessen wordt verkocht. Het overige 
plastic wordt binnen de barangay versnipperd 
en wordt gemengd met beton om er zo stenen 
van te maken. Naast het schoonhouden van de 
wijk worden ook de mangrovebossen hersteld 
om zo een betere bescherming te krijgen tegen 
overstromingen. VHC ondersteunt dit project 
van harte. 

Ook in 2020 wil VHC het verschil maken.
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Slimme aanpak klimaatproblemen

In 2019 was My Cebu in de gelukkige omstan-
digheid om, in het kader van het jongerenuit-
wisseling programma,  acht enthousiaste jon-
geren uit Cebu te ontvangen. Gedurende twee 
weken zijn ze in Nederland op bezoek geweest. 
Het project is er op gericht om samen met 
Nederlandse jongeren projecten te bezoeken 
en daar de handen uit de mouwen te steken. 
Zo hebben ze gekookt voor dak- en thuislozen, 
geholpen op een zorgboerderij, meegelopen bij 
de brandweer en hun fietsdiploma behaald. 

Tijdens het bezoek verbleven de jongeren bij 
leeftijdsgenoten in de gemeente Haarlemmer-
meer. Na het project hebben de jongeren zich 
in Cebu ingezet voor projecten welke tot hun 
interessegebied behoorden.

Het tegenbezoek van Nederlandse jongeren 
aan Cebu, dat gepland stond voor juli 2020, 
zal door het uitbreken van het coronavirus 
niet doorgaan. 

My Cebu

De Club van 100 is vijf jaar geleden opgericht 
om projecten van de Stichting Vriendschaps-
band Haarlemmermeer – Cebu financieel 
te ondersteunen. Het gaat om projecten in 
Metro Cebu op de Filipijnen. 

Het bestuur van VHC heeft in het eerste jaar 
gekozen voor het Schoolbusproject van JPIC. 
Vervolgens is gekozen voor het plaatselijke 
ziekenhuis (CCMC), project SMILE en in het 
laatste jaar voor steun aan de Jeugdbrandweer 

van ERUF. In 2020 krijgen de vrijwilligers van 
het zonnelampenproject “Light of Hope” een 
bijdrage van de Club van 100.

Steun van VHC is onontbeerlijk. 
Wie wil helpen kan dat doen door lid te 
worden van de Club van 100. Zie hiervoor:  
www.vhc-vriendschapsband.nl

Het ondersteu-
nen en initiëren 
van projecten 
en activiteiten 
op afstand is 
bijna een on-
mogelijke taak. 
Dat heeft ertoe 
geleid dat het 
bestuur enkele 
jaren geleden 
besloten heeft een eigen vertegenwoordiger 
in Cebu aan te stellen. Zijn naam is Alvin Dizon. 
Alvin  heeft gewerkt voor o.a. Forge, en later ook 
voor het Olaf Palme Center uit Zweden. Vijf jaar 
geleden is Alvin gestart met het project SMILE, 
een organisatie die alle kinderen van kinderdag-
verblijven in de sloppenwijken voorlicht over 
hygiëne en gezond eten. Sinds eind 2019 heeft 
SMILE de beschikking over een Soup Kitchen 

(gaarkeuken). Vier keer per week wordt er voed-
sel uitgedeeld aan kinderen die niet elke dag 
thuis een maaltijd krijgen.
Hoewel Alvin ook raadslid is in Cebu City en 
daarbij een bepaalde politieke partij vertegen-
woordigt maakt hij en zijn organisatie SMILE 
geen onderscheid in wie er geholpen moet 
worden of wie ondersteuning verdient. 

Naast dit vele werk vindt Alvin ook nog de tijd 
om de projecten, mede geïnitieerd door VHC, 
te volgen en te bezoeken. Op basis van o.a. zijn 
initiatief worden als dat kan de krachten van 
verschillende partijen gebundeld zodat het 
project nog waardevoller wordt.

In 2018 kreeg hij in Manilla een prijs uitgereikt 
van het Institut of Politics and Governance voor 
al het werk wat hij doet voor armen en 
gemarginaliseerden van Cebu City. 

Club van 100

Alvin Dizon

Club van 100
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€ 7.200
€ 6.900 
€           14.100 
€ 2.100 
€           16.200

Schooltje Cebu (JPIC)
Goede gezondheid en welzijn (ERUF) 
Totaal geoormerkte projecten 
Aanvulling project ERUF (2020) 
Totaal

 
€ 1.000
€ 4.000
€ 2.500
€           19.000
€ 3.000
€           12.000
€           12.000
€             8.000 

-Microkrediet (Geen armoede)
-Food Truck (Geen honger)
-Smile
-FORGE Gendergelijkheid
-Schoon water en sanitair
-Duurzame steden en gemeenschappen
-Partnerschap My Cebu (uitwisseling jongeren)
-Children of Asia 
-Totaal €           61.500

Professionele ondersteuning

€    600
€ 2.000
€    600
€ 1.000
€ 4.000 

-Food Truck (Geen honger)
-FORGE Gendergelijkheid
-Schoon water en sanitair
-Duurzame steden en gemeenschappen
-Partnerschap My Cebu (uitwisseling jongeren) 
-Totaal € 8.200

€           12.300Prestatiesubsidie 

Totaal 2020 €           98.200

Begroting 2020

Projecten

BEGROTING 2020
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