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Woord vooraf

2020 – een bijzonder jaar voor de vriendschapsband. 

Als gevolg van de coronapandemie kon er in 2020 een aantal geplande projecten niet doorgaan. 

Hierbij valt te denken aan activiteiten georganiseerd door MyCebu, het uitwisselingsprogramma 

van jongeren uit Haarlemmermeer en Cebu en door de Veiligheidsregio Kennemerland. Het budget 

dat hiervoor bestemd was kon nu worden aangewend voor andere projecten. Het bestuur rekende 

het tot haar taak om na te gaan hoe het vrijgekomen budget in het kader van de Duurzame Ont-

wikkelingsdoelen van de Verenigde Naties alsnog in het kader van de vriendschapsband goed kon 

worden besteed.

 

Ook op de Filipijnen zijn veel mensen getro�en door de COVID-19 pandemie.

Met name de bewoners in de sloppenwijken zijn hiervan de dupe. Om te kijken hoe deze mensen 

tijdens deze ramp goed geholpen konden worden heeft het bestuur frequent contact gehad met 

vertegenwoordigers van verschillende organisaties op de Filipijnen. Daarnaast heeft VHC sinds een 

aantal jaren in de persoon van Alvin Dizon een eigen vertegenwoordiger op Cebu.

 

In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de activiteiten en projecten die in 2020 mede dankzij de 

ondersteuning vanuit de “Vriendschapsband” alsnog konden worden gestart.

Verder vindt u in dit jaarverslag ook informatie over projecten die eind 2019 zijn gestart.

Over een aantal projecten krijgt u uitgebreide informatie. Enerzijds omdat zij eind 2019 zijn gestart 

anderzijds om u een indruk te geven wat er bij zo’n project allemaal komt kijken.

 

De jaarrekening 2020 voorzien van een samenstellingsverklaring vindt u op de website van 

VHC: www.vhc-vriendschapsband.nl

 

Het bestuur tijdens bezoek op Cebu v.l.n.r. Jan Willem Ittmann, Stephan Elst, Vice-mayor Mike Rama, Henk Koning en 
Peter Janssen. (archief ).
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Barangay Jagobiao, (stadsdeel Jagobiao) voor-
heen een leprakolonie, ligt in Mandaue City 
(Metro Cebu).  

Deze barangay, laag gelegen aan de kust, over-
stroomt regelmatig tijdens hevige regenval. Het 
water uit de hoger gelegen stad overspoelt bij tijd 
en wijle Jagobiao. Tijdens deze overstromingen 
sleurt het water allerlei troep en vuil door deze 
barangay heen de zee in. Naast overstromingen 
door regenval wordt Jagobiao ook bedreigd door 
overstromingen vanuit zee. De mangrovebossen 
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 is, heeft 
men begin 2019 een dorpsbrede risico-inven-
tarisatie gehouden: hoe om te gaan met deze 
problemen.
Dit heeft geleid tot de volgende acties:
o Milieubeheer;  
o beheer van vast afval; 
o tegengaan van overstromingen;  
o planning en beheer van de afwatering;  
o toegang tot klimaatinformatie; 
o rampenparaatheid;
o alternatieve middelen van bestaan.
 
Eind 2019 heeft VHC namens de bewoners van 
Jagobiao een overeenkomst gesloten met Cor-
daid om de voorgenomen acties te implemente-
ren. 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 het 
project een andere wending. Ten gevolge hiervan 
hadden de bewoners van Jagobiao geen werk 
meer en dus ook geen inkomen. Er ontstond een 
tekort aan voedsel en voedselzekerheid. Er werd 
rijst uitgedeeld aan kwetsbare gezinnen. Verder 
werden er startpakketten voor aanleg van een 
moestuin 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 
plasticafval wordt verwerkt in stenen.
 
Overstromingen
Om de overstromingen vanuit zee tegen te gaan 
is het noodzakelijk dat er voldoende  mangrove-
bossen langs de kust zijn en ook in goede staat. 
Jagobiao heeft daartoe haar mangrovekwekerij 
hersteld. Er werden in 2020 in totaal 500 zaailin-
gen geproduceerd. Deze zaailingen zijn geplant 
in het kustgebied van Jagobiao. Verder zijn er 
marktanalyses gemaakt en nieuwe teeltrichtlij-
nen ontwikkeld om de productie van mangrove-
zaailingen uit te breiden.
 

In 2019 is MyCebu gestart met het bijeen-
brengen van een groep jongeren in Haar-
lemmermeer die geïnteresseerd waren in het 
uitwisselingsprogramma van MyCebu.

Een tiental jongeren was al enthousiast bezig met 
het voorbereiden van hun reis en hun programma 
toen Corona roet in het eten gooide. MyCebu kent 
een uitgebreid aanloopprogramma waarin jonge-

ren worden voorbereid op hun reis naar Cebu.
Al gauw werd in 2020 duidelijk dat een reis naar 
Cebu er niet in zat en is met elkaar afgesproken 
om niet te gaan. Inmiddels heeft MyCebu be-
sloten om dit jaar de voorbereidingen voor een 
uitwisselingsprogramma weer op te starten. In de 
hoop dat er in 2022 wel weer mogelijkheden zijn 
om naar Cebu te gaan.

Klimaat en rampenbereidheid
Er is in samenwerking met stadsmilieubeheer van 
Mandaue City een begin gemaakt met het in kaart 
brengen van risico resultaten ten gevolge van het 
klimaat.
 
Alternatieve middelen van bestaan
Om in de eigen barangay de bewoners van 
levensonderhoud te voorzien werden er stads-
tuinen ontwikkeld. Zestig bewoners, 39 vrouwen 
en 21 mannen, hebben een opleiding gevolgd 
hoe een stadstuin op te zetten en te onderhou-
den. Verder werd er aandacht besteed aan het 
inrichten van een kwekerij voor zaailingen en aan 
compostering. Op een stuk land in het lager ge-
legen Santa Rosario verbouwen nu 165 gezinnen 
verschillende soorten groenten en ook tuinieren  
135 gezinnen naast hun eigen huis. Na twee 

maanden konden de groenten geoogst worden. 
Er werden 380 voedselmanden samengesteld uit 
verschillende groenten, totaal 948 kilo: zoals okra, 
aubergine, malunggay, citroengras, upo, pom-
poen en snijbonen, genoeg voor twee weken eten 
per gezin. Een deel van de opbrengst werd ook 
verkocht en bracht in totaal 40.000 peso op, onge-
veer 700 euro.
 
Compostering
De gemeenschap van Jagobiao doet ook aan 
compostering. Zij doen dit met behulp van wor-
menbakken (vermicompostering) en de Takakura 
techniek. Zevenendertig gemeenschapsleiders 
zijn getraind in deze Takakura techniek. Er zijn  
12 grote wormenbakken ingericht verdeeld over  
4 sitio’s (wijken). Na één maand leverde dit gemid-
deld 30 kilo compost op per bak.

4

JAGOBIAO

MYCEBU
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In 2019 startte VHC in samenwerking met de 
winkel van Terre des Hommes in Hoofddorp en 
Forge (Fellowship for Organizing Endeavours) 
een nieuw project in Cebu City.

Door allerlei nieuwe internationale ontwikkelin-
gen is Forge er toe overgegaan om kinderen niet 
meer op te vangen in een tehuis, maar om kinde-
ren te plaatsen in veilige gezinnen.
Het project is eind 2019 van start gegaan.

Commercieel Seksueel Uitgebuite Kinderen
Wereldwijd zijn zo’n twee miljoen kinderen het 
slachto� er van commerciële seksuele uitbuiting. 
De kinderen worden seksueel misbruikt in ruil 
voor geld, goederen of andere beloftes. De kinde-
ren worden veelal door hun familie gedwongen 
om op deze manier geld te verdienen.

Organisatie
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 ko-
men met deze kinderen. In gesprekken met hen 
vertellen deze werkers aan de kinderen dat het 
mogelijk is ook op een andere manier in je eigen 

levensonderhoud, en daarmee vaak ook die van 
hun familie, te voorzien.

Teen Dreamers Home
Wie VHC al langer volgt weet dat tot voor kort 
FORGE deze kinderen opving in verschillende acti-
viteitencentra en in het Teen Dreamers Home. Dit 
tehuis bood gedurende een langere periode on-
derdak aan kinderen, meest meisjes maar ook jon-
gens tussen de 6 en 16 jaar. De kinderen gingen 
overdag naar school en verbleven na schooltijd in 
Teen Dreamers Home. Daar werd ze geleerd om 
voor zichzelf op te komen. Indien nodig kregen de 
kinderen daar medische- en juridische ondersteu-
ning. Zo kregen ze de kans om te bouwen aan een 
betere toekomst voor zichzelf.

Nieuwe wegen
Met ingang van 2019 worden deze kinderen niet 
meer opgevangen in het tehuis. Het is voor de 

Ieder jaar doneert VHC een vast bedrag aan 
JPIC. Deze organisatie zorgt ervoor dat  kinde-
ren die op en bij de vuilnisbelt leven en wonen 
naar school kunnen.

In het schooljaar 2019 – 2020 hebben 103 kinde-
ren de noodzakelijke materialen gekregen die ze 

nu eenmaal in Cebu City nodig hebben om naar 
school te gaan. Naast schoolbenodigdheden kre-
gen de leerlingen ook een schooluniform, school-
schoenen en een schooltas. Tijdens de “lockdown” 
ten gevolge van de COVID-19 pandemie kregen 
de leerlingen zoveel mogelijk online les.

kinderen beter om op te groeien in de omge-
ving 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 Exploited Children). Dit 
pleegzorgprogramma wordt ontwikkeld opdat de 
slachto� ers weliswaar buiten hun familie, maar 
wel in een gemeenschap op kunnen groeien.

Pleegouders
Het zoeken naar capabele pleegouders vergt de 
nodige activiteiten. Eerst moeten de toekomstige 
pleegouders voorgelicht worden over mensen-
rechten, mensenhandel en oriëntatie op pleeg-
zorg. Verder worden de deelnemers geïnformeerd 
over beschermingswetten, huisbezoeken en 
gezinsbeoordelingen. Daarbij wordt speciaal gelet 
of alles wel voldoet aan de wet zoals die in de 
Filipijnen geldt.

Barangay Budlaan
Het vinden en selecteren van pleeggezinnen is 
een uitgebreid en langdurig proces. Forge heeft 

in Budlaan twee gezinnen gevonden die voldoen 
aan haar eisen. Vanaf dat moment starten maat-
schappelijk werkers bewustmakingssessies voor 
de hele familie. Acht leden, twee mannen en zes 
vrouwen.

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 ge-
plaatst worden.

Vervolgens komen er later in 2021 meer pleegge-
zinnen bij. Het proces lijkt traag te verlopen maar 
het selecteren van pleeggezinnen vraagt veel tijd. 
Bovendien worden niet alleen de twee gezinnen 
benaderd in een barangay. De hele gemeen-
schap wordt erbij betrokken zodat ook die zich 
verantwoordelijk voelen voor de opvoeding en 
ontwikkeling van deze kinderen. Bestuurders van 
barangay Budlaan hebben met FORGE een part-
nerovereenkomst gesloten waarin is afgesproken 
de belangenbehartiging van kinderrechten in de 
barangay te versterken.

JPIC

Pleegouders, barangay medewerkers uit Banilad en maatschappelijk werkers bij de pleegouders opleiding 
o.l.v. pleegouders Rudy en Dearvan Anabieza.

FORGE
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Ieder jaar gaat er wel een delegatie van de 
Veiligheidsregio Kennemerland naar Cebu. De 
ene keer zijn het instructeurs van de ambulan-
cedienst, de andere keer instructeurs van de 
brandweer. 

Zij gaan daar heen om trainingen te geven, 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 niveaus: 
regionaal, gemeentelijk en op wijkniveau. Daar-
naast zijn er 24 medische noodhulpverleners 
(Emergency Medical Responders) getraind. Verder 
had ERUF dringend behoefte aan persoonlijke be-
schermingsmiddelen (PPE) die gebruikt kunnen 
worden bij het werken in de frontlinie. Dankzij 
een bijdrage van VHC kon ERUF voor zeventig 
personen deze beschermingsmiddelen aanschaf-
fen.

Eind november 2020 stond in het kader van het 
project “Soup Kitchen’ en “Food for the Poor” de 
teller op 6500 uitgedeelde maaltijden aan kwets-
bare groepen. Daarnaast zijn er 1600 voedselpak-
ketten aan gezinnen uitgedeeld waardoor weer  
8000 personen te eten hadden. De maaltijden en 
pakketten zijn uitgedeeld in 21 barangays.
 
SMILE heeft ook voedselpakketten uitgedeeld aan 
eerstelijnswerkers, bijvoorbeeld aan het perso-
neel van ERUF en van het Vincente Sotto Medical 
Hospital. Deze hulpverleners, die in de frontlijn 
werken tijdens deze epidemie, kregen verpakte 

maaltijden aangereikt tijdens hun drukke werk-
zaamheden.
 
Sanitair in kinderdagverblijven
In 2019 is VHC gestart met het bouwen van twee 
sanitaire voorzieningen bij twee kinderdagver-
blijven. Veel kinderdagverblijven in Metro Cebu 
hebben geen sanitaire voorziening, geen wc en 
geen wasbak. In 2020 voorzag VHC in samenwer-
king met SMILE nog eens vijf kinderdagverblijven 
van sanitair. Het voornemen is om in 2021 nog 
eens bij vijf “daycares” een toilet en een wastafel 
te installeren.

ERUF

In 2020 heeft SMILE, een NGO die zich richt op 
het verbeteren van de leefomstandigheden in 
de sloppenwijken, een aantal projecten verder 
uitgebreid.

SoupKitchen gaarkeuken
Ook in Cebu City waren er in het begin van de 
coronacrisis quarantaine maatregelen. Het gevolg 
was dat veel mensen honger kregen, omdat de 
lokale overheid hen moeilijk kon bereiken en er 
maar beperkte middelen voorhanden waren.
SMILE heeft besloten dit gemis op te vullen en 
is daar in geslaagd dankzij hun “outreach-werk”. 
Dankzij SMILE kregen veel inwoners in verschil-

lende barangays toch te eten. Op het menu stond 
“Congee”, rijstepap of rijstsoep met groenten, kip 
en ei.
 
Natuurlijk werden tijdens het uitdelen van het 
voedsel de strenge regels in acht genomen: 
bewaar afstand, draag bij het afhalen een mond-
masker, was voor en na het eten goed je handen 
en gebruik een desinfecterend middel.
 
Food for the Poor
Dankzij een bijdrage van VHC is SMILE het project 
“Food for the poor” gestart.
Veel inwoners waren tijdens de lockdown periode 
niet in de gelegenheid voedsel in te slaan. Vooral 
inwoners van barangays gesitueerd in het hoger 
gelegen achterland kunnen moeilijk aan vol-
doende voedsel komen. Het “Food for the Poor” 
programma houdt in: het uitdelen van voedsel-
pakketten aan de allerarmsten.
Een voedselpakket bestaat uit drie kilo rijst, drie 
ingeblikte producten en koekjes.

SMILE
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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.

Onderwijs voor kinderen bij 
de vuilnisbelt
Project met JPIC VHC doneert ieder jaar 7200 euro voor 
dit project. In 2019 – 2020 konden

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

1

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

warme maaltijden.

families in totaal 8000 personen 
kregen een voedselpakket.

9COVID transport van 
patienten
De brandweer en ambulancedienst in Cebu 
ERUF,  getraind door personeel van de Veilig-
heidsregio Kennemerland, heeft tijdens de 
COVID pandemie meer dan 

COVID patiënten 
vervoerd.

Schoon water
Dankzij het plaatsen van gemeenschappelijke 
Bamboe Houtskool Water Filtratie systemen in 
Talisay krijgen

inwoners  toegang tot 
schoon water. Bamboe houts-
kool geeft water een � jne 
frisse smaak en kan ook chloor 
absorberen.

2
Nieuwe Hulpverleners
ERUF,  goed opgeleid door ambulancemede-
werkers uit Haarlemmermeer, leidt in deze 
COVID periode dankzij een bijdrage van VHC 
zelf personeel op:

eerste hulp verleners 
(E.H.B.O’rs)

medische noodhulpverle-
ners (Emergency Medical 
Responders)
personen voorzien van 
COVID bestendige
beschermende kleding

7

5
Batang Pinangga 
Oud-inwoner uit Nieuw-Vennep  Jan v.d. Hulst heeft in 
2020, door de opbrengst van oud ijzer, 

euro kunnen overmaken  naar 
een weeshuis in de bergen bij Cebu.

Steun aan 40 kinderen 
vanaf 2 jaar.

4

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

personen een start -
kapitaal van 100 euro.

3

Jagobiao
Barangay Jagobiao overstroomt regelmatig. Daarnaast 
werden in 2020 de bewoners getro� en door de pandemie. 
Met hulp van VHC en Cordaid is het volgende gerealiseerd:

huishoudens in totaal 5245 
personen voedselzekerheid.

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

8

Buurtsupers
Pagtambayayong realiseert dankzij een 
microkrediet van VHC in verschillende slop-
penwijken

nieuwe buurtsupers.
Buurtsupers waar bij voorkeur lo-
kale producten worden verkocht 
voor de dagelijkse boodschappen. 
Zo ontstaat er op kleine schaal 
circulaire economie.

10

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

mensen hebben 
pro� jt van nieuwe 
stadstuinen.

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)
* CAPS-R – Cebu Archdiocesan Program for Self Reliance (NGO)
* RAFI – Ramon Aboitiz Foundation Inc.

294

103

24
60

201.500

200100

150

1.049
300

6.500
1.500

16.000
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CAPS-R leent aan veertig ondernemers vijfdui-
zend peso zodat zij door het opzetten van een 
activiteit in hun eigen levensonderhoud en dat 
van hun familie kunnen voorzien. 

In dit project gaat het om groente- en visverkoop, 
het maken van meubels, schelp-ornamenten en 
detailhandel in confectiekleding. 
Het betreft een doorlopend fonds en de a�os-
singen worden weer aangewend voor nieuwe 
microkredieten.

CAPS-R

Twee vrouwelijke begunstigden van het microkredietproject. Rechts Emma, zij verhuurt nu een appartement 
aan werknemers in Lapulapu, dankzij de steun van CAPS-R. Links Lilibeth heeft nu meerdere visboten en was 
daardoor nu in staat om een huis te bouwen.

Microkredieten zijn kleine leningen die worden 
verstrekt aan startende ondernemers.
Op de Filipijnen gaat het hier vooral om vrouwen. 
Tegenwoordig spreekt men liever van  “inclusieve 
�nanciering”. Dit overkoepelende begrip houdt in 
dat arme mensen toegang krijgen tot het �nan-
ciële systeem. Naast het krediet gaat het ook om 
ziektekosten, verzekeringen, pensioen en het heb-

ben van een bank- of spaarrekening. Vandaar de 
term inclusieve �nanciering waar het microkrediet 
een onderdeel van is.
 
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 
microkredieten.

Dankzij een bijdrage van 5000 euro van VHC 
kan RAFI via haar Re-Start programma vijftig 
ondernemers helpen. 

Met een gemiddelde “kapitaalinjectie” van 5000 
peso, zo’n € 90,-, krijgen deze startende onder-
nemers, veelal getro�en door de ”COVID-19 
pandemic “, zo de kans hun nering opnieuw op te 
starten. Van deze vijftig ondernemers zijn er 37 
actief in de detailhandel en verkopen voorname-
lijk “fast moving consumer goods” via hun zoge-
naamde “sari-sari” winkel. Dertien ondernemers 
krijgen een subsidie van 5100 PHP om handel 
mee te drijven.

Onder de 50 nieuwe begunstigden zijn 48 vrou-
wen. Door hen te betrekken bij levensvatbare 
en milieuvriendelijke ondernemingen creëert 
RAFI de mogelijkheid dat zij toegang krijgen tot 
�nanciële diensten. Zo worden deelnemers in 
staat gesteld �nancieel stabiel en onafhankelijk te 
worden.

De nieuwe ondernemers zijn gevestigd op twee 
plaatsen in Cebu City met de hoogste aantallen 
COVID-19 gevallen. 

MICROKREDIETEN

74%

26%

TYPE OF BUSINESS
buy and sell food vending sari sari store

MARTIAL STATUS
married live in widowseparatedsingle

56%

10%
6%

4%

24%

RAFI
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STADSTUINEN – URBAN GARDENING

Pagtambayayong lanceerde onlangs een wedstrijd voor de beste stedelijke tuinen. 
De wedstrijd is bedoeld om mensen aan te moedigen om actiever te zijn en deel te 
nemen aan het project. Er wordt deelgenomen door verschillende stedelijke arme 
groepen.

Microkrediet
Pagtamabayayong zet 20 buurtsupers (commu-
nity-based shops) op in verschillende barangays 
(stadswijken). Zo kunnen de bewoners uit de 
buurt hun dagelijkse boodschappen doen in hun 

eigen wijk. In de winkels worden levensmiddelen 
verkocht en andere basisbehoeften, zoals in deze 
tijd mondkapjes. Bij voorkeur worden er produc-
ten verkocht die binnen de eigen gemeenschap 
zijn bereid, gemaakt en daarmee een circulaire 
economie bevorderen. Naar verwachting worden 
de leningen binnen 8 maanden afgelost en de 
terugvloeiende middelen worden weer gebruikt 
om nieuwe buurtsupers op andere locaties te 
starten.  

Stadstuin in Jaclupan - RRU
Naast Pagtambayayong gaat ook de Relief and 
Rehabilitation Unit (RRU) van het Aartsbisschops-
dom van Cebu zich bezig houden met het ontwik-
kelen van stadstuinen. Er komt een gemeenschap-
pelijke 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 het 
gemeenschappelijke Bamboo Charcoal Water 
Filtration systemen, zodat ze elke dag schoon 
drinkwater kunnen gebruiken. 

Pagtambayayong
Pagtambayayong is een NGO die zich bezig houdt 
met het ontwikkelen van stadstuinen, Urban Gar-
dening genoemd in Cebu, en het verstrekken van 
microkredieten.

Stadstuinen 
Pagtambayayong is bezig met het opzetten van 
een kwekerij van groentezaailingen en vrucht-

dragende bomen die in verschillende stadstui-
nen geplaatst zullen worden. Verder geeft deze 
organisatie trainingen aan gemeenschapsleiders 
over de productie van compost uit afval volgens 
de Takakura – methode. 

Takakura methode 
De Takakura methode (ontwikkelt door Koli  
Takakura) is een composteringstechniek die wordt 
gebruikt om tuinresten en voedselresten om te 
zetten in voedingsrijke compost.
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Ieder jaar ontvangt VHC een bijdrage van men-
sen uit Haarlemmermeer, en ook van daarbui-
ten, die de Vriendschapsband ondersteunen.  

Het bestuur heeft van SMILE een verzoek gekre-
gen om haar nieuwe project “Eerste hulp bij 
nood” in 2021 te �nancieren met een bedrag van 
7000 euro.

Het bestuur stelt voor om het bedrag door de 
leden bijeen gebracht in 2020 hiervoor aan te 
wenden en aan te vullen met donaties van de 
club van 100 in 2021.
Het bestuur hoopt op deze manier het project 
“Eerste hulp bij nood” zo te realiseren. 
U begrijpt, uw donatie als lid van de club van 100 
is in 2021 meer dan welkom.

CLUB VAN 100 Club van 100

In ons jaarverslag van 2019 hebben wij u op 
de hoogte gebracht van de Shoeperhero’s, een 
voetbalclub die kinderen uit de sloppenwijk 
Kamagayan van de straat te houdt.

Kinderen die lid zijn van de club moeten naar 
school en kregen in 2019 ondersteuning van JPIC 
en van Children of Asia. De kinderen volgen nu 
onderwijs met behulp van “a distance learning ap-
proach”, leren op afstand. Binnen de sloppenwijk 
Kamagayan werkt internet nauwelijks en is leren 
op afstand via de computer niet mogelijk. De kin-
deren krijgen werkbladen. Het werk dat door de 
leerlingen is gemaakt wordt door de leerkrachten 
opgehaald bij de ouders.

Wel krijgen leerlingen in kleine groepen en met in 
achtneming van de coronaregels les op een cen-
trale plek binnen hun barangay. Naast JPIC krijgen 
de kinderen ook ondersteuning van studenten 
van de Universiteit van Visayas.

SHOEPERHERO’S

In 2019 is een project toegang tot de arbeids-
markt van Children of Asia ondersteunt door 
VHC gestart. 

Dit project geeft kansarme kinderen en jongeren, 
en hun familie, de kans zichzelf uit de armoede te 
halen door middel van toegang tot goed onder-
wijs. Het project zou in november 2020 worden 

afgerond. Vanwege de COVID-19 pandemie, waar-
door de scholen voor een groot deel van het jaar 
waren gesloten, is het project verlengd en loopt 
nu af in juli 2021. 
De “onlinelessen Engels” die jongeren krijgen ter 
voorbereiding op hun toetreden tot de arbeids-
markt zijn verplaatst naar maart 2021 en de IT 
cursussen naar juni 2021. 

CHILDREN OF ASIA

Cleaning Mahiga River - CACEC  
De Cebu Archdiocesan Commission on Environ-
mental 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 pro-
bleem 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.

AFVAL BEHEER – WASTEMANAGEMENT

Tijdens de workshop met alle deelnemende partijen liet Father Murphy, de CACEC coördinator, weten dat de 
missie kan slagen door duurzame acties die het probleem van plasticvervuiling aanpakken. Noodzaak is Unity, 
Harmony en Partnership.
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