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	INLEIDING	
 De Stichting Vriendschapsband Haarlemmermeer Cebu (VHC) schrijft een beleidsplan 
 voor de komende 4 jaar. Een meerjarenbeleidsplan geeft koers aan de activiteiten die 
 VHC wil ontplooien. 
 Stichting Vriendschapsband Haarlemmermeer Cebu geeft  invulling aan de stedenband 
 met Cebu City die de gemeente Haarlemmermeer in 1992 is aangegaan. 
 Om in te kunnen spelen op allerlei vragen en verzoeken die door derden worden 
 gesteld is het goed uitgangspunten te hebben waarop wij ons activiteitenplan baseren. 
 Het is tevens een middel om bij verzoeken en aanvragen voor hulp, ondersteuning, 
 kennisoverdracht en / of uitwisseling na te gaan of dit bij de activiteiten van onze 
 stedenband past. 
 Op de site van de gemeente Haarlemmermeer staat met betrekking tot de stedenband 
 o.a. het volgende: 

 ●  De gemeente Haarlemmermeer onderhoudt vriendschappelijke banden met o.a. 
 Cebu City op de Filippijnen. 

 ●  Met Cebu City in de Filippijnen heeft Haarlemmermeer een of�iciële stedenband 
 sinds 1992. De band met deze stad is er vooral één van ontwikkelingssamen- 
 werking. 

 ●  De belangrijkste doelstelling van de stedenbanden is het uitwisselen van kennis 
 en ervaring. Ook het kweken van interesse voor elkaars cultuur, en het 
 bevorderen van contacten tussen scholen, bedrijven en lokale overheden zijn 
 van belang. 
 Verder zijn voor de gemeente Haarlemmermeer de Millenniumdoelen van de 
 Verenigde Naties, met name het millenniumdoel “ Basisonderwijs voor alle 
 jongens en meisjes” van groot belang. De gemeente Haarlemmermeer verwoord 
 dit als volgt: 
 “ De gemeente heeft besloten om niet nieuwe activiteiten te bedenken, maar om 
 de bestaande initiatieven in Haarlemmermeer op het gebied van 
 onderwijsprojecten in landen in ontwikkeling volop te steunen. “- 
 De Vereniging Haarlemmermeer Cebu wil bovenstaande uitspraken vorm geven 
 door zich te richten op de volgende duurzame ontwikkelingsdoelen van de 
 Verenigde Naties. Een aantal doelen, soms gecombineerd zijn voor onze 
 Stichting van Belang. 



 Ook in 2022 neemt het bestuur van VHC de duurzame ontwikkelingsdoelen van de 
 Verenigde naties als uitgangspunt voor het aangaan van projecten in Cebu. 
 De uitwerking van de projecten ligt bij de organisatie in Cebu die ondersteuning krijgt 
 van VHC In 2022 gaat het om de volgende doelen: 

	Geen	armoede,	geen	honger.	
 Geen armoede 

 Beëindiging armoede overal en in al haar vormen. Niemand mag  in 2030 nog in 
 extreme armoede leven. Verder gaat het bij dit doel om sociale zekerheid door 
 bijv. een inclusieve arbeidsmarkt. Iedereen moet recht hebben op economische 
 middelen zoals land, technologie en �inanciële dienstverlening, zoals 
 micro�inanciering  . 

 Geen honger 
 Beëindig honger en promoot duurzame land- en tuinbouw. In 2030 mag 
 niemand op de wereld meer honger lijden.  Van de kinderen onder de 5 jaar 
 overlijdt 45 % aan “wanvoeding” malnutritie. Voedselveiligheid en een toename 
 van de voedselproductie zonder het ecosysteem verder aan te tasten zijn van 
 groot belang. 

 Hier gaat het om organisaties die zich bijv. bezig houden met “urban gardening”. Of hoe om te 
 gaan met hygiëne tijdens de bereiding van voedsel, welke voedingsmiddelen je wel en eigenlijk 
 niet moet eten en als laatste mogelijkheid het uitdelen van voedsel aan de allerarmsten. 
 Hierbij valt te denken aan organisaties als SMILE, Pagtambayayong enz. 

	Kwaliteit	en	toegang	tot	onderwijs,	gendergelijkheid,	ongelijkheid	verminderen.	



 Kwaliteitsonderwijs 
 Het aantal kinderen dat niet naar school gaat is dankzij de millenniumdoelen 
 ten opzichte van 2000 gehalveerd toch kunnen wereldwijd 103 miljoen 
 jongeren nog niet lezen of schrijven. In 2030 moeten dan ook alle jongens en 
 meisjes in de wereld de basisschool en middelbare school kunnen afmaken. Er 
 is ook meer aandacht voor de kwaliteit van onderwijs. Zo moeten scholieren en 
 studenten o.a. kennis en vaardigheden kunnen opdoen over mensenrechten en 
 gelijkheid tussen mannen en vrouwen. 

 Gendergelijkheid 
 “Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is niet alleen een mensenrecht, maar ook 
 de basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld”, aldus de 
 Verenigde Naties. In de praktijk blijkt dat vrouwen en meisjes nog vaak 
 achtergesteld worden ten opzichte van mannen en jongens. In 2030 moeten 
 vrouwen evenveel kansen krijgen als mannen, om mee te beslissen binnen de 
 politiek, de economie en het openbare leven. alle gebieden. Ook moet er een 
 einde komen aan al het geweld tegen vrouwen en meisjes zoals mensenhandel, 
 seksuele uitbuiting, kind-huwelijken en vrouwenbesnijdenis. 

 Ongelijkheid verminderen 
 Meer aandacht moeten besteden aan de inkomensgroei van arme mensen. Het 
 inkomen van de armste 40 procent van de nationale populatie moet in 2030 dan 
 ook sneller zijn gegroeid dan het nationale gemiddelde. Economische groei moet 
 inclusief zijn. Oftewel, iedereen moet er bij betrokken worden. En als we het 
 hebben over economische groei, moeten we ook aandacht hebben voor sociale, 
 economische en politieke aspecten en het milieu.  

 Organisaties die microkredieten verlenen zoals RAFI en CAPSR of organisaties die mensen een 
 kans willen geven op de arbeidsmarkt (Children  of Asia) vallen onder dit duurzame 
 ontwikkelingsdoel.  Maar ook  JPIC  die kinderen wonend bij de vuilnisbelt, of Barangays die 
 door het starten van een voetbalclub kinderen stimuleren naar school te gaan leveren een 
 waardevolle bijdrage. Of organisaties zoals Forge die straatprostitutie aanpakken enz. 

	Gezondheid,	schoonwater.	
 Goede gezondheid en welzijn 
 Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftiden 

 “Gezondheid is essentieel voor duurzame ontwikkeling”, aldus de Verenigde 
 Naties. Vier van de vijf kinderen die voor hun vijfde levensjaar overlijden komen 
 uit sub Sahara Afrika en Azië. Daarnaast moet er in 2030 ook een einde komen 
 aan epidemieën zoals HIV/aids, tuberculose, malaria en andere 
 tropischeziek-ten. Seksuele en reproductieve gezondheidszorg moet in 2030 
 voor iedereen toegankelijk zijn. Er moet informatie beschikbaar komen over 

 voortplanting en 
 gezinsplanning, zodat iedereen eigen keuzes kan maken. 

 Schoon water en sanitair 



 Schoon drinkwater en goede en schone sanitaire voorzieningen hebben een 
 positieve invloed op andere Global Goals zoals voedselveiligheid, onderwijs en 
 gezondheid. Schoon drinkwater zorgt voor minder infecties en schone toiletten 
 op scholen zodat meer meisjes naar school gaan, ook als ze ongesteld zijn. Er is 
 genoeg schoon drinkwater voor iedereen op de wereld, maar door problemen 
 zoals een slechte infrastructuur of economie, sterven er elk jaar nog miljoenen 
 mensen aan ziekten die veroorzaakt worden doo vervuild drinkwater of slechte 
 hygiëne. 

 Bij dit doel valt bij goede gezondheid te denken aan organisaties als ERUF, of het gemeentelijk 
 ziekenhuis CCMC. En wat betreft schoon water en sanitair bijvoorbeeld aan SMILE of KAPAI in 
 Barangay Tisa. 

	Duurzame	productie,	-energie,	-economie	en	klimaatverandering.	
 Duurzame en betaalbare energie 

 Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie 
 voor iedereen.  We hebben energie nodig voor onze welvaart  en ons welzijn; om 
 te leven, wonen en werken.. Het is belangrijk dat iedereen gebruik kan maken 
 van energie. Eén op de vijf mensen heeft op dit moment nog geen toegang tot 
 energie. In 2030 moet iedereen toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en 
 duurzame energie. Duurzame energie kunnen we halen uit natuurlijke bronnen 
 als water,  wind en zon. 

 Waardig werk en economische groei 
 In veel landen betekent het hebben van een baan niet automatisch dat je aan 
 armoede kunt ontsnappen. Dit betekent dat iedereen die kan werken de 
 mogelijkheid moet hebben om te kunnen werken, onder goede 
 werkomstandigheden. Deze banen moeten economische groei stimuleren 
 zonder het milieu aan te tasten. Daarnaast moeten landen actie ondernemen op 
 het tegengaan van moderne slavernij, mensenhandel en gedwongen arbeid, 
 inclusief kinderarbeid. En in 2025 moet er de�initief een einde komen aan alle 
 vormen van kinderarbeid. 

 Verantwoorde consumptie en productie 
 Zorg voor duurzaam beheer en ef�iciënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen. 
 Het produceren van onze goederen moet met het oog op de groeiende 
 wereldbevolking veel handiger: ‘meer produceren met minder’. Naar schatting 
 haalt ongeveer een derde van wat de wereld produceert aan voedsel, ons bord 
 niet. Het doel is om in 2030 voedselverspilling gehalveerd te hebben. 
 Activiteiten van Light of Hope, Children of Asis en o.a. Smile dragen bij 

 aan dit doel. 

	UITGANGSPUNTEN	



 De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn leidend voor VHC. De projecten die door VHC 
 worden ondersteund moeten op de een of andere manier een link hebben met een van 
 deze doelen. 
 In haar jaarverslag probeert VHC duidelijk te maken welk project gelinkt kan worden 
 aan welk doel. 
	ACTIVITEITEN	
 De Vereniging Haarlemmermeer Cebu maakt in dit beleidsplan onderscheid tussen lang 
 lopende projecten, projecten die een aantal jaren vanuit VHC worden ondersteund en 
 kort lopende projecten. Onder kort lopende projecten verstaan we projecten die een 
 eenmalige investering vragen en snel gerealiseerd kunnen worden. Langlopende 
 projecten zijn projecten die om een lange adem vragen om tot resultaat te komen en 
 om er voor te zorgen dat het project levensvatbaar blijft. 
	KORTLOPENDE	PROJECTEN	
 Naast langlopende projecten wil het bestuur van VHC graag ieder jaar kortlopende 
 projecten realiseren. Deze kortlopende projecten kunnen totaal verschillend van aard 
 zijn. Ze moeten echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen: 

 1.  ze moeten stroken met onze uitgangspunten 
 2.  ze moeten op korte termijn zijn te realiseren (binnen 3 tot 6 maanden) 
 3.  ze moeten levensvatbaar zijn 

 Het geven van voorlichting door experts uit de eigen omgeving over bijvoorbeeld 
 hygiëne, omgaan met je kinderen waarbij jongens en meisjes gelijk behandeld worden 
 enzovoort. 
	TOT	SLOT	
 Het bestuur is zich er van bewust dat het schrijven van een activiteitenplan nog niet wil 
 zeggen dat alle activiteiten ook volgens het plan worden uitgevoerd. Soms vraagt de 
 ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van met name langlopende projecten veel 
 meer tijd dan oorspronkelijk gedacht werd. Om de voortgang van deze projecten te 
 garanderen moet het mogelijk zijn om bedragen (budgetten) te oormerken. 
 Een enkele keer komen we bij het opzetten van een project tot de conclusie dat het niet 
 voldoet aan de eisen en de verwachtingen die de VHC stelt aan het project, waardoor 
 het project geen doorgang vindt. 
 In haar jaarverslag legt VHC ieder jaar veranbtwoording af van haar activiteiten en de 
 besteding van de middelen. 


