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Pagtambayayong is een NGO die zich be zig 
houdt met het verstrekken van mikro
kredieten en het ontwikkelen van stads
tuinen, Urban Gardening genoemd in Cebu. 

Pagtambayayong zet 20 buurtsupers 
op (community-based shops) in 
verschillende barangays (stadswij-
ken). Zo kunnen de bewoners uit de 

buurt hun dagelijkse boodschappen doen 
in hun eigen wijk . In de winkeltjes worden 
levensmiddelen verkocht en andere basis-
behoeften zoals in deze tijd mondkapjes.  Er 
worden bij voorkeur producten verkocht die 
binnen de gemeenschap zijn bereid, gemaakt 
en daarmee een circulaire economie bevor-
deren. Naar verwachting worden de leningen 
binnen 8 maanden afgelost en de terugvloei-
ende middelen worden gebruikt om nieuwe 
buurtsupers op andere locaties te starten.

Pagtambayayong is bezig met het opzetten 
van een kwekerij van groentezaailingen en 
vruchtdragende bomen die in verschillende 
stadstuinen geplaatst zullen worden. Ver-
der geeft deze organisatie trainingen aan 
gemeenschapsleiders over de productie van 
compost uit afval volgens de Takakura – me-
thode.

Nieuwe Projecten in Cebu
2020 is een bijzonder jaar in de Vriendschapsband Haarlemmermeer – Cebu. Dit jaar 
konden er geen jongeren of een afvaardiging naar Cebu om daar, door rechtstreeks 
contact, de banden aan te halen. Alles ging via email of Zoom. Dankzij intensief contact 
met onze vertegenwoordiger in Cebu, Alvin Dizon, is het ons toch gelukt om een aantal 
aansprekende projecten te starten.

Het gaat om projecten die in teken staan van:
 •  Mikrokredieten 
 •  Stadstuinen 
 •  Afvalbeheer

RAFI en CAPS R zijn twee organisaties waar 
VHC al langer contact mee heeft. Het zijn or-
ganisaties die zich onder andere bezighouden 
met het verlenen van microkredieten.
RAFI gaat via haar Re-Start programma kleine 
ondernemers helpen met een gemiddelde 
“kapitaalinjectie” van 5000 peso (90 euro). 
Deze kleine ondernemers, veelal getroffen 
door de” Covid pandemic “, krijgen zo de kans 
hun nering opnieuw te starten.

CAPS – R leent aan veertig ondernemers 
vijfduizend peso zodat zij door het opzetten 
van een activiteit in hun eigen levensonder-
houd kunnen voorzien. In dit project gaat het 
om groente- en visverkoop, het maken van 
meubels, schelpornamenten en detailhandel 
in confectiekleding.
Het is een doorlopend fonds en de aflossin-
gen worden weer aangewend voor nieuwe 
microkredieten.

Project RAFI en CAPS R – microkredieten 

Naast Pagtambayayong gaat ook de Relief and Rehabilitation Unit 
(RRU) van het Aartsbisschopsdom van Cebu zich bezighouden 
met het ontwikkelen van een stadstuin. Er komt een gemeen-
schappelijke tuin in Jaclupan een wijk in Talysa. In de tuinen 
zullen o.a. sla, aubergine, pompoen, wortelen en bonen worden 

verbouwd.
Verder krijgen 150 personen toegang tot 
gemeenschappelijke Bamboo Charcoal Water 
Filtration systemen, zodat ze elke dag schoon 
drinkwater kunnen gebruiken.

Project RRU – stadstuinen en schoon water
Project Pagtambayayong

De Cebu Archdiocesan Commission on 
Environmental Concerns (CACEC) gaat 
een project starten in Mahiga River, een 
rivier in Cebu die te lijden heeft van grote 
hoeveelheden afval. Het project heeft als 
doel belanghebbenden te beïnvloeden in 
de richting van duurzame acties die het 
probleem van plasticvervuiling aanpak-
ken. Het gaat om het bewust worden van 
de bescherming van ecosystemen. Een 
schone rivier leidt tot betere waterkwa-
liteit. Schoon water is onontbeerlijk, 
immers zonder water geen leven.

Project CACEC – afvalbeheer
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Ieder jaar gaat er wel een delegatie van de 
Veiligheidsregio Kennemerland naar Cebu. 
De ene keer zijn het verpleegkundigen 
van de ambulancedienst, de andere keer 
brandweermannen.

Zij gaan daar heen om enerzijds trai-
ningen te geven, anderzijds om ERUF 
te ondersteunen bij het onderhouden 

van het wagenpark en het opzetten van het 
magazijn. Dit jaar was kennisuitwisseling niet 
mogelijk. Toch hebben er dit jaar in Cebu City 

trainingen plaats gevonden die door ERUF zelf 
zijn geïnitieerd. Zo zijn er 294 eerstehulpverle-
ners (EHBO-ers) getraind door ERUF. Het gaat 
bij deze training om eerstehulpverleners op 
verschillend niveau, nationaal, gemeente-
 en wijkniveau. Daarnaast zijn er 24 medische 
noodhulpverleners (Emergency Medical Res-
ponders) getraind. Verder had ERUF dringend 
behoefte aan persoonlijke beschermingsmid-
delen,  die gebruikt kunnen worden bij het 
vervoeren van COVID patiënten.

ERUF

SMILE en Club van 100
Sinds een aantal jaren is “SMILE” actief in 
Metro Cebu. SMILE is een NGO in het leven 
geroepen door Alvin Dizon.

Doel van deze organisatie is voor-
lichting geven over hygiëne aan 
kinderen (en hun ouders) van 
kinderdagverblijven. Sinds een 

jaar werkt SMILE samen met ERUF en wordt 
er op de kinderdagverblijven ook verteld wat 
te doen bij een aardbeving, brand of bij een 
ongeluk. Naast deze activiteit runt SMILE ook 
een Soup Kitchen, een gaarkeuken. Voedsel 

dat tegen de houdbaarheidsdatum aan loopt 
en soms ook er over en dat weggegooid zou 
worden bij hotels en supermarkten wordt 
bereid en uitgedeeld aan de armen in de slop-
penwijken in Cebu City. Toen de pandemie 
Covid 19 uitbrak en veel Cebuanen helemaal 
geen werk en dus geen inkomen meer hadden 
is SMILE het project Food for the Poor gestart. 
Een project dat voedsel aan straatverkopers en 
bewoners van sloppenwijken uitdeelt.

Dit jaar (2020) heeft SMILE tot aan begin 
december in totaal 6500 warme maaltijden 

(hot meals) uitgedeeld aan kwetsbare groepen, 
1590 families hebben een voedselpakket gekre-
gen; zo werden 8000 personen van voedsel 
voorzien. Tijdens de pandemie zijn er ook maal-
tijden verstrekt aan zorgverleners van Vicente 
Sotto Medisch Centrum en ERUF uitgedeeld.

Op Wereld Voedseldag heeft WWF Filipijnen 
in haar videoboodschap het project Soup 
Kitchen opgenomen als voorbeeld hoe om te 
gaan met ons voedsel.

Club van 100
Ieder jaar bespreken we binnen het bestuur 
wat te doen met de bijdrage van de Club van 
100. Dit jaar (2020) heeft het bestuur gemerkt 
hoe belangrijk het is dat er tijdens rampen, 
het uitbreken van een brand of pandemie er 
een organisatie is, zoals SMILE, die acuut een 
bijdrage kan leveren aan de eerste levensbe-
hoeften, eten en drinken. 

SMILE heeft VHC gevraagd haar “ eerste hulp 
bij nood “ project in 2021 te steunen met een 
bedrag van 7000 euro. Het bestuur stelt voor 
om het bedrag bijeengebracht in 2020 door 
de leden van de Club van 100 (3400 euro) 
hiervoor aan te wenden en aan te vullen met 
de bijdragen van de club van 100 in 2021. U 
begrijpt uw donatie als lid van de Club van 
100 is in 2021 meer dan welkom.

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
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JAGOBIAO
Barangay Jagobiao, voorheen een lepra
kolonie, is gelegen in Mandaue City (Metro 
Cebu).

Jagobiao laag gelegen aan de kust 
wordt regelmatig overstroomd tijdens 
hevige regenval. Het water uit de hoger 

gelegen stad overspoelt dan deze barangay. 
Tijdens deze overstromingen neemt het water 
allerlei troep verspreid over de barangay mee 
de zee in. Naast overstromingen door regenval 
wordt Jagobiao ook bedreigd door overstro-
mingen vanuit zee. De mangrovebossen gele-
gen aan de kust zijn een belangrijke levens-
ader voor de bewoners van deze barangay. Ze 
temperen de golfslag tijdens stormen en zijn 
een bron van voedsel en hout voor de families 
die daar leven. Om na te gaan wat hier tegen 
te doen heeft men begin 2019 een dorpsbre-
de  risico-inventarisatie gehouden hoe om te 
gaan met deze problemen.

Dit heeft geleid tot de volgende acties:
• milieubeheer, beheer van vast afval
• tegen gaan van overstromingen, planning 

en afwateringbeheer
• toegang tot klimaatinformatie, rampen-

paraatheid
• alternatieve middelen van bestaan

Eind 2019 heeft VHC namens de bewoners 
Jagobiao een overeenkomst gesloten met Cor-
daid om de voorgenomen acties te implemen-
teren. Acties die afgestemd zijn op de visie van 
de bewoners, op risicobestendig levensonder-
houd en op het milieu.

Begin 2020 werd het project gestart maar door 
COVID-19 werden er van maart tot september 
strenge maatregelen afgekondigd en kreeg 
een deel van het project een andere wending. 
Opeens hadden de bewoners van Jagobiao 
geen werk en dus geen inkomen. Er ontstond 
een tekort aan voedsel en voedselzekerheid. 
Dus werd er rijst uitgedeeld aan kwetsbare 
gezinnen. Verder werden er moestuin kits aan 
de meest arme gezinnen uitgedeeld.

Overige activiteiten: 

Afval
Er werd een project opgezet om afval beter te 
beheren. Afvalinzamelaars werden ingezet en 

een afvalstation verder 
uitgebreid. Een deel van 
het afval wordt verwerkt 
tot stenen.

Overstromingen
Om de overstromingen vanuit zee tegen te 
gaan is het noodzakelijk dat de Mangrove- 
bossen aan de kust in goede staat zijn. Jago-
biao heeft haar Mangrove kwekerij hersteld. 
Er werden in 2020 in totaal 500 zaailingen 
geproduceerd. Deze zaailingen zijn geplant 
in het kustgebied van Jagobiao. Verder zijn er 
marktanalyses gemaakt en nieuwe teeltrichtlij-
nen ontwikkeld om de productie van Mangro-
ve zaailingen uit te breiden. 

Klimaat en rampenbereidheid
Er is in samenwerking met stadsmilieubeheer 
van Mandaue City een begin gemaakt met het 
in kaart brengen van klimaatrisico resultaten.

Alternatieve middelen van bestaan.
Om in de eigen barangay de bewoners van 
levensonderhoud te voorzien werden er 
stadstuinen ontwikkeld. Zestig bewoners (21 
mannen, 39 vrouwen) hebben een opleiding 
gevolg hoe een stadstuin op te zetten en te 
onderhouden. Verder werd er aandacht be-
steed aan het inrichten van een kwekerij voor 
zaailingen, en aan compostering.

165 gezinnen gingen hiermee aan de slag 
op een stuk land gelegen in het lagere Santo 
Rosario en verbouwden daar groenten. 135 
gezinnen tuinierden thuis. Na twee maanden 
kon de groente geoogst worden. Er wer-
den 380 voedselmanden samengesteld uit 
verschillende groenten (948 kilo) zoals okra, 
aubergine, malunggay, tanglad, upo, pom-
poen en snijbonen, genoeg voor twee weken 
per gezin. Een deel van de opbrengst werd 
ook verkocht en bracht in totaal 40.000 peso 
op, ongeveer 700 euro.

Compostering
De gemeenschap van Jagobiao doet ook 
aan compostering. Met behulp van wormen-
bakken (vermi-compostering) en de Takak-
ura techniek. 37 gemeenschapsleiders zijn 
getraind in deze techniek. Er zijn 12 grote wor-
menbakken ingericht verdeeld over 4 sitio’s 
(wijken). Na een maand leverde dit gemiddeld 
30 kilo compost op per bak.

Overzicht begunstigden: Huishoudens Personen
Voedselzekerheid  en voeding 1049 5245
Levensonderhoud, stadstuin, takakura methode  300 1500
Kwekerij met watertank 1
Vermicomposting bed – wormenbakken 12

Na jarenlang een enthousiaste en gewaar-
deerde kracht te zijn geweest voor VHC verlaat 
Mevr. Anneke Slegers-Mastenbroek ons  
bestuur. Ze heeft zich voor veel van onze pro-
jecten ingezet maar met name de projecten 
voor onderwijs en het welzijn van kinderen 

hadden haar warme belangstelling.
Het bestuur bedankt haar hiervoor en wenst 
haar al het goede.
Natuurlijk blijft zij betrokken bij VHC middels 
haar lidmaatschap van de Club van 100.

Anneke bedankt!



www.vhc-vriendschapsband.nl
www.facebook.com/vriendschapsband
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Celebrating Christmas in Cebu

Before the COVID-19 pandemic and around 
this time, barangays in Cebu City are supposed 
to be fi lled with fancy Christmas decorations 
and you would feel the festive atmosphere 
as homes are lighted with colorful Christmas 
trees and started playing Christmas songs. 
Barangays are also looking forward to the 
9-day Misa De Gallo which commences on 
16th December and ends on the night of 24th 
December, Christmas Eve. This is a religious 
tradition that the people in the barangays pay 
so much importance as a cornerstone of our 
Christian faith. On Christmas Eve, the people 
have night long celebration of the Noche 
Buena with their families as the celebration 
revolves around their loved one, thus, every 
Filipino family makes it a point to come home 
for Christmas. 

Noticeably, in the barangays, 1st week of 
December, you would already see numerous 
Christmas parties organized by the diff erent 
sectoral groups such as the elderly, youth, and 
women.    

Indeed, the people in the barangays welcome 
the Christmas season uniquely with diff erent 
fl avors and traditions that make the celebra-
tion extra special. It is always about family, 
reconciliation, merry making, hope and love.

But with the Covid-19 pandemic, this festive 
Christmas celebration in the barangays has 
dramatically changed. While there are still 
Christmas decorations that you could see, it 
is not much perhaps because of the econo-
mic diffi  culties that people are experiencing 
now amidst the crisis. This will really be the 
toughest Christmas for the people in the ba-
rangays.  But at the end of the day, while it is 
economically tough for the Cebuano families, 
hope and gratitude will always prevail because 
our real treasure is not from material things. 
And at these trying times, it is good to be re-
minded of the wisdom of one of the most-lo-
ved books of Antoine de Saint-Exupéry’s The 
Little Prince: “It is only with the heart that one 
can see rightly; what is essential is invisible to 
the eye.” For the Cebuanos, Christmas is and 
will always be a matter of the heart.

Van onze vertegenwoordiger op Cebu, Alvin Dizon.

They say that among all other countries, Christmas is celebrated the longest in the Phi
lippines. In our country and in Cebu City in particular, the Christmas season kicks off  on 
September 1st or the start of the socalled ‘BER months.’ This has been our tradition since 
Christmas is the most important celebration we all look forward to as it centers how 
important the family is in our culture.


