2020 – Een bijzonder

vriendschapsbandjaar!

Vriendschapsband Haarlemmermeer startte 2020
enthousiast, vol plannen en nieuwe activiteiten. Maar
toen 27 februari 2020 in ons land de eerste besmetting
met het virus werd ontdekt werd alles opeens anders.
“Coronacrisis” in Nederland, “COVID-19pandemic” op de
Filippijnen. Om te kijken hoe met name

de bewoners van sloppenwijken tijdens deze ramp geholpen konden worden heeft het bestuur contact gehad
met vertegenwoordigers van verschillende organisaties
in Metro Cebu.
Hier een overzicht van activiteiten en projecten die eind
2019 en in 2020 zijn gestart.

Pagtambayayong
Pagtambayayong is een NGO die zich
bezig houdt met het verstrekken van
mikrokredieten en het ontwikkelen van
stadstuinen, Urban Gardening genoemd
in Cebu.
Pagtambayayong zet 20 buurtsupers op
(community-based shops) in verschillende barangays (stadswijken). Zo kunnen
de bewoners uit de buurt hun dagelijkse
boodschappen doen in hun eigen wijk .
In de winkeltjes worden levensmiddelen
verkocht en andere basisbehoeften zoals

in deze tijd mondkapjes. Er worden
bij voorkeur producten verkocht
die binnen de
gemeenschap zijn
bereid, gemaakt
en daarmee een circulaire economie
bevorderen. Naar verwachting worden de
leningen binnen 8 maanden afgelost en de
terugvloeiende 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. Verder geeft deze organisatie trainingen aan gemeenschapsleiders
over de productie van compost uit afval
volgens de Takakura – methode.

Mahiga River, Cacec, afvalbeheer
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 aanpakken. Het gaat om het bewust worden van de bescherming van
ecosystemen. Een schone rivier leidt tot betere waterkwaliteit.
Schoon water is onontbeerlijk, immers zonder water geen leven.

ERUF
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 trainingen
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 eerstehulpverleners (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 Responders)
getraind. Verder had ERUF dringend behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen, die gebruikt kunnen worden bij het
vervoeren van COVID patiënten.

RAFI en CAPS R – microkredieten
RAFI en CAPS R zijn twee organisaties waar VHC al langer contact
mee heeft. Het zijn organisaties 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 levensonderhoud 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 aflossingen worden weer aangewend voor nieuwe microkredieten.

SMILE
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 voorlichting
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 sloppenwijken 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 groe-

pen, 1590 families hebben een voedselpakket gekregen; zo werden 8000 personen
van voedsel voorzien. Tijdens de pandemie
zijn er ook maaltijden 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.

JAGOBIAO
Barangay Jagobiao, voorheen een leprakolonie, is
gelegen in Mandaue City (Metro Cebu).
Jgobiao 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 overstromingen vanuit zee. De mangrovebossen gelegen aan de kust zijn een belangrijke
levensader 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 dorpsbrede 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, rampenparaatheid
• alternatieve middelen van bestaan
Eind 2019 heeft VHC
namens de bewoners
Jagobiao een overeenkomst gesloten
met Cordaid om de
voorgenomen acties te
implementeren. Acties
die afgestemd zijn op
de visie van de bewoners, op risicobestendig levensonderhoud
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.

Commercieel Seksueel Uitgebuite Kinderen
Wereldwijd zijn zo’n
twee miljoen kinderen
het slachtoffer van
commerciële seksuele
uitbuiting. De kinderen worden seksueel
misbruikt in ruil voor
geld, goederen of
ander beloftes. De
kinderen worden
vaak door hun familie
gedwongen om op
deze manier geld te
verdienen.

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

Forge is een organisatie in Cebu City die zich
bekommert om deze
kinderen. Maatschappelijk werkers van
deze organisatie gaan
‘s nachts de straat op om in contact te
komen met de kinderen. In een gesprek
met hen houden deze werkers de kinderen
voor dat het mogelijk is op een andere
manier in je levensonderhoud en vaak ook
van je familie te voorzien.Pagtambayayong
is bezig met het opzetten van een kwekerij
van groentezaailingen en vruchtdragende
bomen die in verschillende stadstuinen
geplaatst zullen worden. Verder geeft deze
organisatie trainingen aan gemeenschapsleiders over de productie van compost uit
afval volgens de Takakura – methode.
Teen Dreamers Home
Wie VHC al langer volgt weet dat tot voor

kort FORGE deze kinderen opving in activiteiten centra en in Teen Dreamers Home.
Een tehuis dat kinderen, meest meisjes
maar ook jongens, tussen de 6 en 16 jaar
gedurende een langere periode onderdak
bood. De kinderen gingen overdag naar
school en verbleven na schooltijd in Teen
Dreamers Home. Daar werd ze geleerd hoe
voor zichzelf op te komen. Indien nodig
kregen de kinderen medische- en juridische ondersteuning. Zo kregen ze de kans
om te bouwen aan een betere toekomst.
Nieuwe wegen.
Met ingang van 2019 worden deze
kinderen niet meer opgevangen in een
tehuis. Het is voor de kinderen beter om
op te groeien in de omgeving van een
gezin. Daarvoor zijn pleeggezinnen nodig.
Eind 2019 is FORGE in samenwerking
met Terre des Hommes een programma
gestart: CARE for CSEC. (Community-based
Alternative Care for Commercially Sexually
Exploted Children) Dit pleegzorgprogramma wordt ontwikkeld opdat de slachtoffers
buiten hun familie, hun gemeenschap op
te groeien.
Pleegouders.
Het zoeken naar capabele pleegouders
vergt de nodige activiteiten. Eerst moeten
de toekomstige pleegouders voorgelicht
worden over mensenrechten, mensenhandel en oriëntatie op pleegzorg. Verder
werden de deelnemers voorgelicht over
beschermingswetten, huisbezoeken en gezinsbeoordelingen. Daarbij wordt speciaal

gelet of alles wel voldoet aan de wet zoals
die in de Filippijnen geldt.
Barangaay Banilad
Het vinden en selecteren van pleeggezinnen is een uitgebreid en langdurig proces.
Forge heeft in Banilad vijf gezinnen gevonden die voldoen aan haar eisen. Op dat
moment konden maatschappelijk werkers
bewustmakingssessies houden voor de
hele familie.
Na deze bijeenkomsten worden de
gezinnen voorgedragen aan de afdeling
maatschappelijk welzijn en ontwikkeling
van de gemeente Cebu. Na goedkeuring
door deze afdeling (eind 2020) kunnen de
eerste kinderen in begin 2021 geplaatst
worden.
2021
In 2021 worden de eerste kinderen
geplaatst. Er volgen in 2021 meer pleeggezinnen waar kinderen geplaatst kunnen
worden. Het proces lijkt traag te verlopen
maar het selecteren van pleeggezinnen
vraagt veel tijd. Bovendien worden in
Cebu niet alleen de gezinnen benaderd in
een barangay. Nee de hele barangay wordt
er bij betrokken, de hele gemeenschap
moet zich verantwoordelijk voelen voor de
opvoeding en ontwikkeling van deze kinderen. Bestuurders van barangay Banilad
hebben met FORGE een partnerovereenkomst gesloten waarin is afgesproken de
belangenbehartiging van kinderrechten in
de barangay te versterken.

Winkel Terre des Hommes zoekt vrijwilligers

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 levensbehoeften, 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.
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Middels de organisatie FORGE trekt
Vriendschapsband HaarlemmermeerCebu samen met de Terre des Hommeswinkel aan de Concourslaan 17 ten strijde
tegen kindermisbruik. Al het geld dat in
deze betere kringloopwinkel wordt verdiend gaat naar projecten die vrouwen
en kinderen moeten beschermen tegen
seksuele uitbuiting. Het is daarom van
het grootste belang dat de winkel open
kan blijven. Of dat lukt hangt af van de
komst van nieuwe vrijwilligers.
Toen de winkel na de eerste lockdown
weer open mocht heeft een aantal van hen
gezegd het nog niet aan te durven omdat

ze tot de risicogroep behoren. En net toen
de loop er weer lekker in zat moest de
deur opnieuw op slot. De vrijwilligers hopen van harte dat de winkel medio januari
weer open mag en open kan blijven. Met
nieuwe collega’s, zodat de winkel op de
vertrouwde tijden open kan blijven. Want
minder vaak open betekent simpelweg
minder inbreng van spullen en dat vertaalt
zich weer naar minder omzet. Omzet die
zo hard nodig is om misbruikte kinderen
hoop op een goede toekomst te geven.
Voor een hele dag, een halve dag, de
winkel is zelfs al geholpen met mensen die
zich voor een paar uurtjes per week willen
inzetten voor kinderen die de hulp van
Terre des Hommes zo hard
nodig hebben.
Ook iemand die
als teamcoach,
de spil in het
web, wil fungeren is van harte
welkom.

In de winkel zeggen ze het zo: ‘Geef spullen een tweede leven en kinderen een
betere toekomst en kom als vrijwilliger
meestrijden tegen uitbuiting van kinderen.
Vele handen maken licht werk’.
Wie wil komen helpen kan mailen naar:
winkel.hoofddorp@tdh.nl

Het bestuur wenst u
Stralend Licht in 2021

