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Woord vooraf

Pandemie houdt Vriendschapsband in haar greep. 

Aangezien de Covid - pandemie ook in 2021 aanhield was het niet mogelijk om de 

verschillende projecten in Metro Cebu te bezoeken. Het persoonlijk bezoeken van projecten 

geeft een extra stimulans aan degenen die het bezoek afl eggen en aan degenen die het 

project op Cebu uitvoeren.

De reis van de jongeren van MyCebu kon ook niet doorgaan. Het was niet mogelijk en niet 

verantwoord een jongerenreis in 2021 te organiseren. Door de ervaringen opgedaan in 2020 

bleek dat het bestuur toch via Zoom goed contact kon houden met vertegenwoor digers in 

Cebu en in overleg met hen een aantal nieuwe projecten in 2021 konden starten.

In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de projecten die in 2021 zijn gestart. Ook geven 

we van een aantal projecten die in 2020 zijn gestart een kort verslag.

De jaarrekening 2021 vindt u voorzien van een samenstellingsverklaring van de accountant, 

zodra deze is afgegeven, op onze website: www.vhc-vriendschapsband.nl
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Op 19 november 2021 is Edgar Labella  
burgemeester van Cebu City na een afne-
mede gezondheid aan een long ontsteking 
overleden.

Edgar Labella was van huis uit advocaat. Voor-
dat Labella in 2019 tot 
burgemeester werd 
verkozen was hij al 
twee opeenvolgende 
termijnen (2013 – 2019) 
loco-burgemeester van 
Cebu City. Daarvoor 
was Labella vanaf 1998 

al lid van de gemeenteraad van Cebu. Edgar 
Labella was trots op en betrokken bij de Vriend-
schapsband Haarlemmermeer - Cebu. 
Mike Rama, tot voor kort Vice-Mayor, is tot aan 
de verkiezingen in 2022 burgemeester van Cebu 
City.

BURGEMEESTER EDGAR LABELLA  OVERLEDEN

Het bestuur van VHC bij 
burgemeester Labella in 2019, 

nog voor de Covid.

De subsidie voor de Vriendschapsband Haar-
lemmermeer Cebu (VHC) wordt de komende 
drie jaar met een kwart gekort. Dat betekent 
dat de organisatie geen 100.000 euro maar 
75.000 euro krijgt om de banden met zus-
terstad Cebu City op de Filippijnen te onder-
houden.

Dat is de uitkomst van de stemming donder-
dagavond in de gemeenteraad. Tijdens  een de-
bat in de raad over de steun aan Cebu bleken de 
meningen al sterk verdeeld. Die verdeeldheid 
kwam donderdag opnieuw helder naar voren 
bij de stemming.

De fracties van CDA, PvdA, GroenLinks en
SRH deden een poging om de huidige subsidie
van 100.000 euro overeind te houden. Ze kwa-
men met een amendement om niet te tornen 
aan het bedrag. Dat voorstel werd behalve door 
de indieners slechts gesteund door de Christen-
Unie-SGP. Het amendement werd daardoor ver-
worpen. Een meerderheid van 21 raadsleden koos 
er wel voor om VHC subsidie te blijven verlenen, 
zij het 25 procent minder. Dat voorstel haalde 
het doordat de HAP het steunde. HAP-raadslid 
Jeannette Koolmoes zei dat haar fractie niet voor 
100.000 euro ging, omdat er in Haarlemmermeer 
de komende jaren fl ink moet worden bezuinigd 
en ook de relatie met Cebu er daarom niet aan 
ontkomt om met minder geld te moeten doen.
De fracties van VVD, D66, Forza!, Een Haarlem-

mermeer, Gezond Haarlemmermeer en raadslid 
Meijer kozen voor het helemaal afbouwen van 
de vriendschapsband. Forza!-raadslid Jordy 
Schaap noemde geld uitgeven aan Cebu asoci-
aal, omdat Haarlemmermeer het in deze krappe 
tijden zelf heel goed kan gebruiken. Dat woord 
asociaal hakte er fl ink in bij de voorstanders van 
de subsidie.

MINDER GELD, MAAR WEL VOORTBESTAAN VRIENDSCHAPSBAND MET CEBU

Ook Cebu City is hard getroff en door het Coro-
na virus. Aanvankelijk kwam door een gebrek 
aan vaccins het inentingsprogramma tegen 
Covid 19 langzaam op gang. 

De Filippijnen hadden, net zoals veel andere 
landen uit Azië en Afrika, onvoldoende of geen 
beschikking over medicijnen tegen Covid. Dankzij 
Global COVAX Facility, de grootste inkoop- en 
leveringsoperatie voor vaccins ooit geleid door 
UNICEF komen landen uit Azië in aanmerking 
voor vaccins. Deze operatie zorgt ervoor dat lan-
den die aan deze voorziening deelnemen tegen 
eind 2021 toegang hebben tot twee miljard doses 
van het COVID-19 vaccin. 

Begin 2021 arriveerden 487.200 dosis Astra-
Zeneca COVID-19 vaccins per KLM vliegtuig op de 

Filipijnen. De vaccins zullen gebruikt worden voor 
medische hulpverleners in de frontlinie. 
Eind 2021 was ongeveer veertig procent van de 
bevolking op de Filipijnen volledig gevaccineerd.

COVID IN CEBU CITY

In Cebu City hebben hele gezinnen geen dak 
boven hun hoofd. Ook hebben ze geen toe-
gang tot sociale- en andere ondersteunende 
voorzieningen. Veelal worden deze daklozen 
gediscrimineerd en hebben ze niet dezelfde 
rechten en kansen als hun medeburgers.

SNAF is een organisatie die een handreiking doet. 
Niet een handreiking in de vorm van liefdadigheid 
maar één in de vorm van productief deelnemen 
aan de maatschappij. In dit project, waarbij ook 
andere organisaties uit Cebu zijn betrokken, gaat 
het erom om werkgelegenheidskansen te ver-

gemakkelijken. Honderdvijftig personen nemen 
deel aan dit project. In eerste aanleg worden ze 
ingezet als straatveger en krijgen ze een tijdelijke 
woning en te eten. Hun kinderen krijgen scholing. 
Op deze manier kunnen de deelnemers in hun ei-
gen levensonderhoud gaan voorzien, met als doel 
een volgende stap te kunnen zetten in hun leven.
In november 2021 is SNAF voor hen die geen dak 
boven hun hoofd hebben, in het kader van per-
soonlijke hygiëne, een uniek programma gestart 
“Free Shower for the Homeless”

SNAF (SANTO NINO DE CEBU AUGUSTINIAN SOCIAL 
  DEVELOPMENT FOUNDATION)
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Veel bewoners van Barangay’s (sloppenwijken) 
in Metro Cebu beschikken niet over stroom 
waardoor ze ‘s avonds in het donker zitten. 

Inmiddels is ‘Light of Hope’ er actief. Vrijwilligers 
van deze organisatie leren de bewoners hoe ze 
met behulp van een plastic fles, een lichtbron, een 
zonnecel en wat draadjes een lamp kunnen ma-
ken én ze leren hoe ze hem kunnen repareren. De 
materialen komen uit een zogeheten DIY-kit (Do It 
Yourself ) en kost 300 peso’s, iets meer dan 5 euro. 
Voor die prijs hebben bewoners een lamp die 
overdag wordt opgeladen zodat er ’s avonds licht 
kan branden. Zo’n  “Zonnelamp” gaat twee tot vijf 
jaar mee. Een prachtig project dat een schone, 
veilige, goedkope en duurzame lichtbron biedt 
ook aan gemeenschappen in afgelegen gebieden. 
Dankzij bijdrage VHC in 2019 hebben vrijwilligers 

van Light of Hope 500 lampen in elkaar gezet. 
De lampen zijn verdeeld over twee Barangay’s 
Pulangbato en Hipodromo.

In 2021 heeft Light of Hope een volgende stap 
gezet in het voorzien van elektriciteit bij de aller-
armsten. Nu worden er geen plastic flessen meer 
gebruikt, nee nu gaat men op stap met een zon-

necollector, een accu en elektrische apparatuur 
zoals een lamp en een ventilator. Op het dak van 
de zelfgebouwde hutjes wordt de zonnecollector 
geplaats. Dankzij deze collector en de bijgelever-
de kleine accu is er zowel overdag als ‘s nachts 
elektriciteit beschikbaar.  De hele installatie staat 
bij Light of Hope bekend als een “Cloudgrid Unit”.
Overdag kan er bijvoorbeeld, als het heel erg heet 
is een ventilator worden aangesloten en s’ avonds 
kan er bij elektrisch licht worden geleerd of ande-

re werkzaamheden worden verricht. Het opwek-
ken van elektriciteit op deze manier voldoet aan 
één van de duurzame ontwikkelingsdoelen van 
de Verenigde Naties. 

Dankzij de bijdrage van VHC zijn er in 2021 in totaal 
16 “Cloudgrid Units” geplaatst in twee verschil-
lende Barangays van Cebu City: Pulangbato en 
Pit-os. Verder zijn er ook nog 210 zonnelampen aan 
verschillende gemeenschappen uitgedeeld. 

LIGHT OF HOPE
PADS is een NGO die zich inzet om personen 
met een handicap in staat te stellen zich te ont-
wikkelen als onafhankelijke, mondige burgers. 
Een van haar activiteiten voor de gehandicap-
ten is deelnemen aan “Dragon Boat Racing”.

Een drakenboot is een open kano van ongeveer 
12,5 meter lang, waarin maximaal 20 peddelaars 
links en rechts plaatsnemen en tegelijkertijd 
peddelen. Om het tempo aan te geven zit voorop 
een trommelaar, een aparte stuurman bepaalt 
de koers. Tevens moet bij officiële wedstrijden de 
boot worden voorzien van een drakenkop, een 
staart en “schubben” op de romp. Doel van deel-
name aan deze activiteit is de zichtbaarheid, het 
bewustzijn en de capaciteit van personen met een 

handicap te vergroten door middel van sportacti-
viteiten.

De gehandicapten die deelnemen aan zo’n dra-
kenboot race doorlopen naast trainingen in het 
paddelen, ook trainingen voor activiteiten na de 
sport, zoals voor werk, school,  ontwikkelen van 
vaardigheden enz. Deze activiteiten vonden plaats 
in de buitenlucht. Omdat het zelfs in Cebu niet 
altijd mooi weer is was een overdekt trainings- en 
verblijfcentrum gewenst.  Mede dankzij een bij-
drage van VHC kan er een plaatselijk gefabriceerd 
trainings- en revalidatiecentrum worden neergezet. 
Een ruimte groot genoeg om 150 tot 300 personen 
met een handicap de gelegenheid te bieden om te 
komen trainen en zich verder te bekwamen. 

PADS (PHILIPPINE ACCESSIBLE DISABILITY SERVICES)

Wadend door de rivier worden de verschillende onder-
delen naar een locatie hoog in de bergen gebracht, 
om vervolgens de materialen te installeren.
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Children of Asia Foundation (CAF) begeleidt 
kansarme kinderen en jongeren, en hun fami-
lie, om zichzelf uit de armoede te halen door 
middel van toegang tot goed onderwijs.

Op die manier hebben ze een betere kans op de 
arbeidsmarkt. Children of Asia begeleidt kinderen 
soms van het basisonderwijs tot aan de Univer-
siteit en na het behalen van een diploma zelfs 
tot ze een baan hebben. De kinderen die mee 
kunnen doen aan dit programma wonen in Metro 
Cebu, ze moeten gemotiveerd zijn om te leren en 
naar school te gaan en de studie af te ronden. De 
familie moet het kind hierbij ondersteunen. Het 
inkomen van het gezin mag per maand niet hoger 
zijn dan 9.000 PHP. Het gezin heeft meerdere kin-
deren. Per gezin komt één kind in aanmerking. De 
familie van deze studenten is indirect begunstigd, 
zodra ze een baan hebben gevonden ondersteu-
nen de studenten hun familie financieel, vooral 

door hun broers en zussen naar school te sturen.
Het project werd vanwege de pandemie, waar-
door de scholen gesloten waren, verlengd. 
Gedurende de sluiting van de scholen krijgen 
de leerlingen online allerlei cursussen en lessen 
aangeboden. Children of Asia verwacht dat in de 
toekomst er veel meer online “ screen to screen” 
cursussen en lessen gegeven zullen worden.
Om de gevolgen van Covid inzichtelijk te maken 
heeft CAF een evaluatieonderzoek uitgezet bij 90 
studenten. Dit onderzoek had tot doel om de soci-
aal economische invloed van de pandemie op de 
studenten in kaart te brengen. Uit het onderzoek, 
er waren 66 respondenten, bleek dat 67% van 
de studenten (44 – blauwe deel) hun studie met 
goed gevolg hadden afgerond. Een klein deel van 
de studenten -7 - (11% - rood) hebben hun studie 
beëindigd en 15 (22 % - geel) heeft besloten één 
of meerdere semesters vanwege de pandemie 
over te slaan.

CHILDREN OF ASIA

In ons jaarverslag van 2020 heeft u kunnen 
lezen over het nieuwe project van FORGE  
(Fellowship for Organizing Endeavours). In  
samenwerking met Terre des Hommes is 
FORGE een programma gestart dat een alter-
natief biedt voor het opvangen van commer-
cieel seksueel uitgebuite kinderen: CARE for 
CSEC. (Community-based Alternative Care for 
Commercially Sexually Exploted Children).

Met ingang van 2020 worden deze kinderen 
voortaan opgevangen in gezinnen en niet meer 
in een tehuis. FORGE is steeds op zoek naar 
gezinnen die een kind onder hun hoede kunnen 
nemen. Naast deze gezinnen moet ook de hele 
Barangay betrokken worden bij de opvang van 
deze kinderen. Daarvoor wordt in de Barangay 
een Child Protection Task Force (CPTF) opgericht. 
Naast Barangay Budlaan zijn nu ook in Barangay 
Banalid pleeggezinnen gevonden. Er worden 
strenge eisen gesteld aan de “Foster Parents”. Niet 
alleen Forge stelt eisen aan het gezin ook de afde-
ling Sociale Zaken van Cebu City heeft haar eisen. 

Sommige pleegouders komen niet in 
aanmerking omdat zij over onvoldoen-
de geldmiddelen beschikken. 

De duur van de pleegzorg is zes maanden tot een 
jaar afhankelijk van de leeftijd van het kind. Gaat 
het om het zorgen voor een baby dan bedraagt 
de zorg maximaal zeven jaar.

De pleegouders komen ook in aanmerking om 
het kind waarvoor zij hebben gezorgd te adopte-
ren. Dit alles onder strenge voorwaarden waarbij 
voldaan moet worden aan de in de Filipijnen 
geldende wet. Tot nu toe zijn er 7 kinderen in een 
pleeggezin geplaatst.

Samenwerking tussen de winkel van Terre des 
Hommes in Hoofddorp en VHC heeft dit driejarig 
project (2019 – 2021) mogelijk gemaakt.

FORGE

De eerste kinderen zijn geplaatst in de gezinnen. Uit 
privacy zijn hun gezichten onherkenbaar gemaakt.

In Cebu blijken veel jongeren mede door het 
Coronavirus stress te ervaren. Stress die o.a. wordt 
veroorzaakt door het gebrek aan communicatie 
en fysiek contact en door de eisen die de school 
aan ze stelt. Veel medewerkers in de zorg binnen 
een Barangay zijn nog onvoldoende bekwaam om 
crisisinterventies af te handelen.

CYPD (Center for Youth 
Participation and  
Development initiatives) is 
een organisatie die  

in drie Barangay’s trainingen geeft om Barangay- 
medewerkers die omgaan met jongeren inzicht  
te geven hoe bij crisissen te interveniëren.
In 2021 heeft CYPD 60 medewerkers getraind. 

CYPD



1110

Cebu City bouwt al een aantal jaren aan een 
nieuw ziekenhuis in de stad.  De bouw van 
het nieuwe CCMC-gebouw begon in 2015. Het 
oude ziekenhuis moest worden gesloopt na 
zware schade tijdens de aardbeving in oktober 
2013. In dat jaar werd een voorlopig zieken-
huis ingericht in een nabijgelegen brandweer-
kazerne. De bouw van het ziekenhuis liep in 
2016 vertraging op vanwege een probleem 
met de bouwvergunning.

Op 28 december 2020 werd door middel van het 
doorknippen van een lint de eerste drie verdiepin-
gen voor gebruik geopend.

In het tien verdiepingen tellende gebouw van het 
Cebu City Medical Center (CCMC) is men in januari 
2021 begonnen met het accepteren van patiënten 
voor de polikliniek. De polikliniek geeft elke dag 
plaats aan ongeveer 300 patiënten.

De andere afdelingen op de drie verdiepingen van 
het nieuwe ziekenhuis zullen geleidelijk worden 
geopend. Dit zijn onder meer de verloskamers, 
operatiekamers en afdelingen spoedeisende 

hulp en radiologie, die de digitale röntgenfoto, 
computertomografi e (CT) -scan en magnetische 
resonantiebeeldvorming (MRI) zal uitvoeren. Er is 
op de drie verdiepingen plaats voor ongeveer 159 
bedden. De bedoeling is dat de overige verdiepin-
gen in achttien maanden worden afgebouwd.
Een nieuw ziekenhuis vraagt om goed getraind 
personeel. Op verschillende niveaus wordt het 
personeel getraind. Allereerst volgen medewerkers  
van CCMC een cursus PHTLS. PHTLS (pre-hospital 
trauma life support) gaat uit van het beginsel “treat 
fi rst what kills fi rst” en is ontwikkeld om de pre-hos-
pitale zorg aan traumapatiënten te verbeteren. 
Deze methode vergroot de bekwaamheid in het 
evalueren van de patiënt en het bepalen van de 
prioriteiten in de hulpverlening.

Verder worden personeelsleden van CCMC 
getraind in EHBO en BLS – Basic Life Support. 
Deze laatste training zorgt er voor dat de perso-
neelsleden een reanimatie kunnen uitvoeren bij 
volwassenen zonder en met het gebruik van een 
AED – Automatische Externe Defi brillator. In totaal 
hebben in 2021, 150 medewerkers van CCMC bij 
ERUF een dergelijke training gevolgd.

CCMC

Ook in 2021 bleek het niet mogelijk om een 
uitwisselingsprogramma van jongeren tussen 
Haarlemmermeer en Cebu op te zetten. Eind 2021 
heeft MyCebu overleg gehad met VHC over de 
mogelijkheden van een uitwisseling in 2022. Uit 
dit overleg is naar voren gekomen dat ook in de 

zomer van 2022 er geen jongeren vanuit Haarlem-
mermeer naar Cebu zullen gaan. In 2022 zal wel 
gestart worden met het opzetten van een jonge-
renreis naar Cebu City in 2023.

MYCEBU

In 1992 gingen al de eerste ziekenwagens van 
toen nog de ambulancedienst Haarlemmer-
meer naar ERUF op Cebu. De samenwerking 
bestaat dus volgend jaar al 30 jaar.

Naast het sturen van materieel was 
uitwisseling van kennis door mede-
werkers van de ambulancedienst en 
de brandweer, tegenwoordig vanuit 
de Veiligheidsregio Kennemerland, 
een vast onderdeel van de Vriendschaps-
band. Maar vanwege de Covidpandemie heeft er 
in 2021 geen uitwisseling plaats gevonden. Van 
het budget dat in 2021 beschikbaar was voor 

ERUF heeft de organisatie extra PPE’s (Personal 
protective equipment ) aangeschaft. Persoonlijke 
beschermingsmiddelen die noodzakelijk zijn bij 
het vervoeren van Covid patiënten. Daarnaast 

hebben de medewerkers van ERUf die in de 
frontlijn staan van de zorg gedurende deze 
pandemie een extra bonus gekregen.

Op de Filipijnen mogen ze graag aandacht 
besteden aan offi  ciële gelegenheden. Zo 

ook aan het dertig jarig bestaan van de Vriend-
schapsband in 2022. Vooruitlopend op deze 
gebeurtenis heeft ERUF haar logo voor dit festijn 
alvast gemaakt en onthuld.

ERUF



Smile is een NGO die zich bezig houdt met het 
ondersteunen van de allerarmsten in Metro 
Cebu.

De ondersteuning is vooral gericht op kinderen, 
vrouwen en oude van dagen.  De hulp bestaat 
voornamelijk uit het uitdelen van voedsel en 
zogenaamde “Hygiene Kits”. Bij het laatste gaat 
het om een klein tasje waarin in ieder geval een 
tandenborstel, tandpasta, een stuk zeep, een kam, 
wat pleisters, een mondkapje en een ontsmet-
tingsmiddel zit.
De medewerkers van Smile gaan elke week er 
één of twee keer op uit om voedsel uit te delen. 

In totaal hebben de medewerkers 
van Smile in 2021 zo’n 100 keer de 
sloppenwijken van Cebu City be-
zocht en hebben meer dan 10.000 

mensen, kinderen, vrouwen en ouderen van een 
maaltijd of voedselpakket voorzien.

Zevenhonderdvijftig kinderen van verschillende 
Barangay’s hebben een “Hygiene Kit” gekregen. 

SMILE
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Jan van der Hulst, die vroeger in de Haarlemmermeer woonde, haalt nu in 
Winkel oud ijzer op. Van het geld die de metalen opleveren ondersteunt Jan 
het weeshuis Batang Pinangga. Jan heeft in een “ver verleden” een bezoek 
gebracht aan de Filipijnen en heeft daar Butch, de drijvende kracht achter 
Batang Pinangga, ontmoet. Ook in 2021 heeft Batang Pinangga op de steun 
van Jan kunnen rekenen. Ook van de reunie wedstrijdzwemmen ZPCH werd 
een donatie ontvangen via mevr. Annelies Frankfoorder.

BATANG PINANGGA

De Mahiga rivier is een 9 kilometer lange rivier 
die te leiden heeft van grote hoeveelheden 
afval. Bij een zware stortbui overstroomt de 
rivier, zowel in Mandaue als Cebu City waar-
door stapels afval, voornamelijk bestaande uit 
plastic containers, op de omliggende straten 
en terreinen komt.

Tijd voor een grondige en permanente schoon-
maakbeurt. In 2020 werden de bewoners die 
langs de rivier wonen gevraagd mee te denken 
hoe dit probleem op te lossen. Na een grondige 
voorbereiding is in 2021 het startsein gegeven 
van deze actie. Het is de bedoeling dat iedere drie 
maanden een grote opruimactie wordt gehou-
den om zo afvalproblemen bij overstromingen te 
voorkomen. 

Een belangrijke activiteit bij het schoonmaken 
van de rivier en haar monding is o.a.; het terug-
winnen van grondstoff en, voornamelijk plastic. 
Maar liefst zes Barangays, stadsdelen, zijn be-
trokken bij deze operatie. Iedere Barangay wordt 
gestimuleerd hun eigen “waste to cash” (geld voor 

afval) op te zetten. Bewoners worden zo gestimu-
leerd allerlei soorten plastic in te zamelen en te 
scheiden en bij verzamelpunten in te leveren in 
ruil voor contant geld. De gemeente Mandau en 
Cebu City dragen zorg voor het recyclen en upcy-
clen (upcyclen - een onbruikbaar product wordt 
verwerkt tot een nieuw product dat meer waarde 
heeft dan daarvoor) van het verzamelde plastic.

MAHIGA RIVER PROJECT 

De organisatie JPIC (Justice Peace and Integrity 
of Creation) is een organisatie die zich richt 
op gezinnen waarbij de kinderen geen moge-
lijkheden hebben om naar school te gaan en 
waar de vrouwen/moeders geen geschikt werk 
kunnen vinden. 

VHC werkt samen met JPIC om kinderen naar 
school te helpen en door te laten studeren door 
middel van beurzen.

Ook in 2021 konden vanwege Covid19 veel kin-
deren niet naar school. Zoveel mogelijk leerlingen 

kregen online les. Ook de 
schoolbus van JPIC werd 
ingezet om kinderen, veelal 
in de buitenlucht, toch les te 
kunnen geven.

JPIC
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In 2020 ging Relief and Rehabilitation Unit 
(RRU) van het Aartsbisschopsdom van Cebu 
zich bezig houden met het ontwikkelen van 
stadstuinen. Er kwam een gemeenschappelijke 
tuin in Jaclupan een wijk in Talysa. In de tuinen 
werden o.a. sla, aubergine, pompoen, wortelen 
en bonen verbouwd.

150 personen kregen toegang tot een gemeen-
schappelijke Bamboo Charcoal Water Filtration 
systeem, zodat ze elke dag schoon drinkwater 
kunnen gebruiken.

In 2021 bleek dat ondanks het Bamboe Houtskool 
filtersysteem het water niet geschikt was als drink-
water. Verder is men in Jacuplan begonnen met 
het telen van groenten met behulp van “aquapo-
nics”. Aquaponic is een systeem dat “hydrocultuur” 
( planten kweken op water) en “aquacultuur” (wa-
terdieren kweken) combineert in een ecologisch 
evenwicht.

De vissen en schaaldieren leveren de nodige voe-
dingsstoffen voor de plantengroei en de planten-
wortels filteren het water voor de vissen.

In de laatste nieuwsbrief van 2020 hebben we aan 
de leden van de club van 100 laten weten dat we 
het geld dat in 2020 bijeengebracht was samen 
met de bijdrage van 2021 zouden gaan gebruiken 
voor een project van SMILE: “Eerste hulp bij nood”. 

En in december 2021 sloeg het noodlot toe.  
Orkaan Rai, Odette genoemd op de Filipijnen, 
raasde met een snelheid van 195 kilometer per 
uur over het land. Er ontstaan vloedgolven en 
wateroverlast. Bomen worden omvergeblazen. 
Scholen en bedrijven zijn gesloten. Geëvacueerde 
personen uit de kustgebieden kunnen vaak on-
voldoende afstand houden en in sommige delen 
wordt het vaccinatieprogramma stil gelegd.

De bijdrage van 7000 euro voor “Eerste hulp bij 
nood” was dan ook meer dan welkom voor de in-
woners van Metro Cebu. Het geld is overgemaakt 
naar SMILE die met haar voedselprogramma veel 
bewoners kon voorzien van een warme maaltijd 
of een voedselpakket.

STADSTUIN IN JACUPLAN - RRU

CLUB VAN 100

Barangay Kamagayan heeft voor haar jeugd 
de voetbalclub Shoeperhero”s opgericht. De 
kinderen kunnen alleen lid worden als ze naar 
school gaan. 

Werden de kinderen in 2019 nog lijfelijk onder-
steund door JPIC en Children of Asia in de vorm 
van o.a huiswerklessen en voeding voor het gezin. 

In 2020 en in 2021 kon er aan de kinderen, de 
meeste kinderen gaan naar de basisschool, alleen 
“online” les gegeven worden. De kinderen mo-
gen pas weer deelnemen aan een contactsport, 
voetballen, als 80 procent van de bevolking in 
Cebu City is ingeënt. Eind 2021 heeft 62% van de 
bevolking hun eerste vaccinatie gehad.

KAMAGAYAN SHOEPERHERO’S

Club van 100

Pagtambayayong (PFI) houdt zich bezig met 
Urban Gardening, het ontwikkelen van stads-
tuinen. COVID heeft het belang van stadstui-
nen een extra dimensie gegeven.

Gedurende de “lockdown” is het onderhouden 
van een tuin een goede afleiding en bezigheid. 
Het kan stress en verveling voorkomen. Boven-
dien levert de tuin producten die van belang zijn 
voor de lokale bevolking. Bij een stadstuin in Cebu 
gaat het niet alleen om groente en fruit maar vaak 
ook om klein pluimvee. Dankzij dit project van 
PFI hebben in het eerste half jaar van 2021 o.a. de 
volgende ontwikkelingen plaats gevonden:

• Honderdzestien buurtverenigingen zijn dankzij 
een donatie van 1900 peso (33 euro) gestart 
met het fokken van kippen die in de buurtsuper 
werden verkocht. 

• Drie buurtsupers, Sari Sari Store genoemd in 
Cebu, hebben dankzij een lening een vriezer 
kunnen aanschaffen. 

• Verder is het aantal verenigingen die een stads-
tuin onderhouden gegroeid van 100 naar 230.  
Het doel is om in totaal 300 buurtverenigingen 
deel te laten nemen aan dit project.

Tijdens trainingen (zie foto’s) worden de deel-
nemers aangemoedigd biologische producten 
te produceren als bodemverbeteraar voor hun 
tuinen, zoals “Takakura” compost

PAGTAMBAYAYONG FOUNDATION INC (PFI)
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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 midde-
len zoals land, technologie en financiële dienstverlening, zoals microfinanciering.

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 ondervoeding. 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 voedings-

middelen 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.
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Gezondheid, schoon water

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. Ook moet er een einde komen aan al het geweld tegen vrouwen en 
meisjes zoals mensenhandel,  seksuele uitbuiting, kind-huwelijken en vrouwenbe-
snijdenis.

Goede gezondheid en welzijn

Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden. “Gezond-
heid 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 tropische ziekten. Seksuele en repro-
ductieve gezondheidszorg moet in 2030 voor iedereen toegankelijk zijn. Er moet 
informatie beschikbaar komen over voortplanting en gezinsplanning, zodat ieder-
een eigen keuzes kan maken.

Schoon water en sanitair

Schoon drinkwater en goede en schone sanitaire voorzieningen hebben een posi-
tieve invloed op andere Global Goals zoals voedselveiligheid, onderwijs en gezond-
heid. 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 door vervuild drinkwater of slechte hygiëne.

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

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, economi-
sche en politieke aspecten en het milieu. 

Organisaties die microkredieten verlenen zoals RAFI en CAPSR of organisaties die mensen een kans wil-
len geven op de arbeidsmarkt (Children  of Asia) vallen onder dit duurzame ontwikkelingsdoel.  Maar 
ook JPIC die kinderen wonend bij de vuilnisbelt ondersteunt, 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.

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. 

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 mogelijk-
heid moet hebben om te kunnen werken, onder goede werkomstandigheden. Deze 
banen moeten economische groei stimuleren zonder het milieu aan te tasten. Daar-
naast moeten landen actie ondernemen op het tegengaan van moderne slavernij, 
mensenhandel en gedwongen arbeid, inclusief kinderarbeid. En in 2025 moet er 
definitief een einde komen aan alle vormen van kinderarbeid. 

Verantwoorde consumptie en productie

Zorg voor duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het 
produceren van onze goederen moet met het oog op de groeiende wereldbevol-
king 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.




