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Momenteel is er wel uitgebreid contact over 
projecten die nog in 2020 moeten aanvangen.
Enkele voorbeelden:
•  Het verstrekken van microkredieten aan 

vrouwen om na de pandemie een eigen 
bedrijf op te starten waardoor armoede kan 
worden voorkomen.  

•  Urban gardening of farming, stadslandbouw. 
Zoals groente verbouwen voor de bewoners 
en kippen houden voor vlees en eieren om 
honger te bestrijden. 

•  Trainen van medewerkers van ERUF, de hulp
verleningsdienst op Cebu, in het verzorgen 
van coronapatiënten en het geven van oplei
dingen voor eerste hulp en jeugdbrandweer.  

•  Verwijderen van voornamelijk plastic afval 
in Mahiga River in het belang van schoon 
water.

In onze volgende nieuwsbrief zullen we u 
hierover verder informeren.

Alle projecten hebben een link met de Duur
zame Ontwikkelingsdoelen die door de 
Verenigde Naties zijn verwoord. Gezamenlijke 
principes en waarden, een gedeelde visie, 
gedeelde doelen zijn nodig om deze doelen te 
realiseren. VHC zoekt en begeleidt projecten in 
Cebu in samenwerking met lokale organisaties 
(NGO’s).

2020: een bijzonder 
vriendschapsbandjaar

Sanitair voor kinderdagverblijven

Als gevolg van de coronapandemie konden dit jaar geen jongeren van MyCebu vanuit 
Haarlemmermeer naar de Filipijnen gaan. Ook het trainingsprogramma verzorgd door 
Veiligheidsregio Kennemerland bij ERUF (Emergency Rescue Unit Foundation) kon voor 
het eerst in bijna 30 jaar niet plaatsvinden.

In 2017 heeft VHC een Health Center gebouwd 
in barangay Paknaan. In deze krottenwijk 
komen huizen voor mensen die hun onderko
men in een zogeheten Danger Zone moesten 
verlaten. Dit jaar heeft VHC materiaal voor het 

gezondheidscentrum gedoneerd, o.a. kraam
bed, babyweegschaal, bloeddrukmeters, 
thermometers en ander medisch materiaal.
In september heeft de overhandiging plaats
gevonden.

Tot 14 oktober heeft Cebu City 10.148 
besmettingen geregistreerd. In totaal zijn 
er daar nu 677 sterfgevallen. De gezond
heidsprotocollen moeten opgevolgd worden 
om verspreiding te voorkomen. Dat betekent 
volgens het stadsbestuur van Cebu o.l.v. 
burgemeester Edgar Labella toezicht, testen 
en traceren van contacten en de waakzaam
heid handhaven. De pandemie verergert het 
probleem van de voedselonzekerheid van de 
arme en kwets bare groepen ernstig.

De prognose is dat deze situatie in de komen
de maanden zal verergeren.

Batang Pinangga 
In 2020 heeft oudinwoner uit NieuwVennep 
Jan van der Hulst weer 1.500 euro kunnen 
overmaken voor het kindertehuis in de bergen 
ten noorden van Cebu. Door oud ijzer op te 
halen in zijn huidige woonplaats Winkel geeft 
hij samen met zijn vrouw Corrie al jarenlang 
geweldige steun aan ongeveer 40 kinderen in 
de leeftijd vanaf 2 jaar. Fantastisch!

Samen met SMILE, een NietGouvernementele 
Organisatie (NGO), die onder meer kinderen en ouders 
voorlicht over gezondheid en hygiëne, gaat VHC 10 
kinderdag verblijven voorzien van een toilet en was
tafel. De eerste 5 zullen in ieder geval voor het eind 
van dit jaar gerealiseerd zijn.

Health Center Pakna-an 

Situatie Covid-19 op Cebu
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World Food Programme wins 
2020 Nobel Peace Price

Project Smile congratulates the World 
Food Programme (WFP) for winning the 
prestigious 2020 Nobel Peace Price. We are 
in solidarity with the World Food Program-
me in its global fi ght against food waste 
and hunger.

As statistics show: There is enough 
food in the world to feed all 7 billi
on of us. And yet, 690 million peop
le go to bed hungry every night. At 

the same time, 1/3 of all food produced globally 
goes to waste! Food waste is both a moral and 
environmental issue. 

In our small ways, Project Smile commits to 
help address hunger especially that this pande
mic seriously aggravates the problem of food 
insecurity of the poor and vulnerable groups. 

Since the onset of this pandemic, With the 
support of VHC, Project Smile has served food 
packs and hot meals to 6000+ individuals 
from the marginalized sectors and vulnera
ble groups. We commit to serve more given 
the prognosis that hunger will worsen in the 
coming months.

Wilt u een project 
steunen?
Voor 100 euro per jaar wordt u 
lid van de Club van 100. 
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Van onze vertegenwoordiger op 
Cebu, Alvin Dizon.
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Wereldvoedseldag
Ook op de Filipijnen was er aandacht voor deze dag. Inter-
nationaal is de ambitie uitgesproken dat iedereen in 2030 
toegang heeft tot voldoende goed en duurzaam voedsel.

Wereldwijd zijn er 2 miljard mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend 
is. In een fi lmpje was te zien hoe aandacht aan dit probleem wordt 
besteed. Eén van de onderwerpen ging over Soup Kitchen van het 
project SMILE. Een project dat mede dankzij VHC dit jaar van de grond 
is gekomen op Cebu.


