Vriendschap met Cebu in 2020
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 minder
dan een jaar oud, andere lopen al langer.
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Onderwijs voor kinderen bij
de vuilnisbelt
Project met JPIC VHC doneert ieder jaar 7200 euro voor

dit project. In 2019 – 2020 konden

103
Microkredieten
Nu het aantal besmettingen in CEBU City afneemt krijgen,
dankzij een bijdrage van VHC, inwoners uit sloppenwijken
een kans om een eigen bedrijfje te starten. Dit project realiseert VHC samen met CAPS-R en RAFI

100

kinderen naar school.

Naast schoolgeld kregen alle leerlingen een
schooluniform, schoenen en leermiddelen.

3

De brandweer en ambulancedienst in Cebu
ERUF, getraind door personeel van de Veiligheidsregio Kennemerland, heeft tijdens de
COVID pandemie meer dan

patiënten
200 COVID
vervoerd.

Batang Pinangga
Oud-inwoner uit Nieuw-Vennep Jan v.d. Hulst heeft in
2020, door de opbrengst van oud ijzer,

1.500

euro kunnen overmaken naar

een weeshuis in de bergen bij Cebu.
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Steun aan 40 kinderen
vanaf 2 jaar.

Stadstuinen
(Urban Gardening)
Pagtambayayong ontwikkelt in samenwerking met 200
buurtverenigingen waaronder Kapai en Paknaan stadstuinen. Ruim 4000 huishoudens doen hier aan mee.

16.000

mensen hebben
profijt van nieuwe
stadstuinen.
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Barangay Jagobiao overstroomt regelmatig. Daarnaast
werden in 2020 de bewoners getroffen door de pandemie.
Met hulp van VHC en Cordaid is het volgende gerealiseerd:
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1.049
300

8

huishoudens in totaal 5245
personen voedselzekerheid.
huishoudens in totaal 1500
personen hebben een stadstuin
waardoor ze kunnen voorzien
in hun eigen levensonderhoud.

Nieuwe Hulpverleners

COVID transport van
patienten

personen een startkapitaal van 100 euro.

4

2

Jagobiao

ERUF, goed opgeleid door ambulancemedewerkers uit Haarlemmermeer, leidt in deze
COVID periode dankzij een bijdrage van VHC
zelf personeel op:

294
24
60
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eerste hulp verleners
(E.H.B.O’rs)

Wilt u een project
steunen?

Buurtsupers

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

20 nieuwe buurtsupers.

Pagtambayayong realiseert dankzij een
microkrediet van VHC in verschillende sloppenwijken
Buurtsupers waar bij voorkeur lokale producten worden verkocht
voor de dagelijkse boodschappen.
Zo ontstaat er op kleine schaal
circulaire economie.

Schoon water

150 inwoners

toegang tot
schoon water. Bamboe houtskool geeft water een fijne
frisse smaak en kan ook chloor
absorberen.

“Food for the poor” en “Soup Kitchen” twee projecten van
SMILE hebben in samenwerking met VHC gedurende de pandemie warme maaltijden en voedselpakketten uitgedeeld
aan de allerarmsten.

6.500
1.500

medische noodhulpverleners (Emergency Medical
Responders)
personen voorzien van
COVID bestendige
beschermende kleding
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Dankzij het plaatsen van gemeenschappelijke
Bamboe Houtskool Water Filtratie systemen in
Talisay krijgen

SMILE

* ERUF – Emergency Rescue Unit Foundatione – brandweer- en ambulance organisatie Cebu City (NGO)
* VRK – Veiligheidsregio Kennemerland
* JPIC – Justice Peace and Integrity of Creation (NGO)
* CAPS-R – Cebu Archdiocesan Program for Self Reliance (NGO)
* RAFI – Ramon Aboitiz Foundation Inc.

www.vhc-vriendschapsband.nl
www.facebook.com/vriendschapsband
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warme maaltijden.
families in totaal 8000 personen
kregen een voedselpakket.

