Jaaroverzicht Care and Share stichting Sambulawan 2017
1.Activiteiten in Nederland
Het jaar begon erg rustig voor onze stichting.
Wel zaten we nog met de situaties in de ziekenhuizen in Palompon en Ormoc op ons netvlies.
De overheid was druk bezig met het uitbreiden van de ziekenhuizen maar had verder geen
geld voor de inrichting. Wij kwamen ook met de vraag terug uit de verschillende
ziekenhuizen of wij nogmaals wilden helpen bij de inrichting. Wij hadden beloofd om ons
best te doen maar dat het niet zeker was of dat zou lukken.
Op de jaarvergadering met het voltallig bestuur is besloten om nogmaals te gaan voor een
containertransport indien we genoeg middelen bijeen zouden krijgen.
Maar in het begin van het jaar zag het niet bepaald naar uit dat wij die middelen bijeen zouden
krijgen.
Totdat we in maart van een grote zorginstelling de aanbieding kregen om in een van de huizen
van die instelling hun technische dienstruimten en opslagruimten leeg mochten halen onder
voorwaarde alles of niets.
Na dit met een paar mensen bekeken te hebben zijn we daar op ingegaan.
Dat was een heel karwei om dat met 4 mensen die niet helemaal piepjong meer waren te
klaren.
Ondertussen we hier mee bezig waren kregen we nog een aanbieding van bedden uit een
ziekenhuis in Woerden. Maar daar kregen we maar een paar uur de tijd om die weg te mogen
halen. Omdat voor elkaar te krijgen kwam er hulp van een aantal mensen vanuit Westerbork
zodat we binnen de tijd alles in een aantal auto’s geladen kregen. Nu hadden we zoveel
materiaal voor de ziekenhuizen en ook voor de technische school in tumamak dat we met
gemak twee containers helemaal gevuld kregen.
Dat het vergde weer een hoop tijd om dit allemaal verzendklaar te maken en op te slaan.
In Juni hebben we met een ploeg volk de eerste container geladen en verzonden.
Er bleef nu nog zoveel materiaal over dat we het vermoeden kregen dat bij een eventuele
volgende container nog niet alles mee zou gaan.
In een vergadering van het dagelijks bestuur is er na ampele overwegingen besloten om voor
de nu geladen container en laatste container(s) een lening af te sluiten.
In augustus zijn Bas Doorduin en de Heer Machiel van de Plas naar de Filipijnen toegegaan
om de container daar te begeleiden en alles op de juiste plaats te brengen en te monteren.
Na Terugkomst begonnen met de voorbereidingen voor de volgende en tevens de laatste
container die we gingen sturen.
Deze is dan in december verzonden en zou begin 2018 in Cebu aankomen.
In oktober zijn Bas Doorduin en Karen van der Wal samen naar de Filipijnen gegaan.
Karens reis verliep soepeltjes, maar Bas had alles tegen wat maar tegen kon zitten en kwam
met anderhalve dag vertraging aan. Omdat Bas nogal wat werk had met de ziekenhuizen en de
scholen, heeft Karen zich deze week toegelegd op het vergaderwerk. Op uitnodiging van Dra.
DeLara heeft ze deel kunnen nemen aan gesprekken tussen overheid, ziektekostenverzekeraar
en de mensen op de werkvloer. Dat was erg bijzonder om zo een kijkje te mogen nemen in de
gezondheidsstructuur van een middelgroot, maar arm, ziekenhuis.
Het geeft een aanvullend beeld op de inzichten die we al hadden. Bestaande meningen zijn
grondig herzien. Gunstig voor alle partijen. We zijn uiteraard ook in Palo geweest en hebben
gezien dat er eerst een bed was met een defect hydraulisch systeem en toen de motor terug
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was, bleek het bed onvindbaar te zijn…verder zijn zij blij met ons en wij met hen want de
geschonken materialen zijn prima in gebruik.

2. Sambulawan in voor- en tegenspoed.
Nadat in 2016 er een flinke droge tijd is geweest( El Nino) met de nodige problemen is 2017
een jaar geweest van veel en zware regens met hoogwater.
De overheid is overall druk aan het werk om de waterhuishouding wat meer gestroomlijnd te
krijgen. Zo is er in Sambulawan veel vergaderd met de boeren die er wel wat voor voelde
maar toen ten lange lesten het kardinale punt op tafel kwam dat al de grondeigenaren die aan
de afvoerkanalen lagen een gedeelte van hun land af moesten staan voor het verbreden van de
afvoerkanalen trok het merendeel zich terug. Wat tot gevolg had dat ook de overheid niet
verder er mee ging.
Op ons rijstland heeft het hoge water een negatieve invloed gehad op de oogst. Er zijn delen
van het land waar de rijstplanten weggespoeld worden doordat de bescherming tegen
overvloedig water bij een duiker, die onder de weg door gaat en dwars op ons land staat
omgedrukt is en beschadigd.
Wij moeten dan ook die bescherming versterken en verhogen.
Maar de bruggen zijn nog steeds in slechte toestand en totaal niet geschikt zijn om materiaal
aan te voeren voor de versterking.
We kunnen nu alleen werken met materiaal wat voorradig is .
Er zijn zoals dat vaker gebeurd weer een aantal tyfoons voorbij gekomen en bij een van de
tyfoons heeft die op een moeilijk punt in de weg naar Sambulawan over ong. 40 meter in de
lengte van de weg de halve weg weggeslagen. Al met al weer genoeg trammelant om ons
zorgen over te maken, maar we allemaal niets aan kunnen veranderen.
Waar we wel gelukkig mee zijn is het feit dat wij niets meer bij te sturen hebben daar ze zelf
alle beslissingen nemen en dat is beslist niet verkeerd.
Maar de twee grote zaken waar we niets aan kunnen doen, de werkeloosheid en de kosten
voor de gezondheidszorg zullen in de nabije toekomst nog wel eens problemen geven.

3. Het Bestuur van Care and share.
Het dagelijks bestuur is in 2017 vijf maal bijeen geweest en het Algemeen bestuur één maal.
De voorzitter en de penningmeester zijn in Oktober gezamenlijk naar de Filipijnen geweest.
Aan het eind van het jaar is de secretaris Mevr. Ineke v Garderen afgetreden vanwege
verhuizing naar elders. Mevr. Gina Gort heeft haar plaats ingenomen.

4. Het bestuur van Pakain.
Het bestuur van Pakain heeft in Januari een kleine wijziging ondergaan. Mevr . Deborah
Viovicente is vertrokken naar de Verenigde Staten en in haar plaats is gekomen Mevr. Erla
Viovicente . zij was eerst een verpleegkundige en is nu lid van de Politie in Palompon.
Dit bestuur is 7 maal bijeen geweest via Facebook en één maal tijdens het bezoek van de
voorzitter en penningmeester.
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5 Financiën
We zijn het jaar begonnen met een voorzichtige begroting maar nadat we de beslissing
genomen hadden om 1 of 2 containers met materiaal voor ziekenhuizen en scholen te
verzenden moest de begroting drastisch bijgesteld worden.
Het bestuur heeft toen besloten om de extra kosten te lenen in ons fondsen pakket..
Het eindresultaat is dat aan het eind van het jaar onze schuld aan de fondsenrekening € 9000
bedraagt.
Nu de grote kosten naar beneden gaan kan de schuld hopelijk in drie jaar afgelost zijn.

6. het jaar 2018
Voor 2018 staat er alleen nog buiten onze reguliere kosten een probleem met de middelbare
en technische school op ons bordje.
Wij hebben gezegd dat dit eigenlijk kosten voor de regionale overheid zijn , en dat wij wel
bereid waren om iets bij te dragen maar sinds kort is ons meegedeeld dat de overheid niets
Bijdraagt om dit probleem op te lossen.
Het betreft hier de waterhuishouding van de school.
Na de grote ramp van 2013 waar toen de gehele school en bijgebouwen tegen de vlakte zijn
gegaan.
Nu heeft de overheid een nog grotere school gebouwd. Een school voor 1500 leerlingen.
In de praktijk komt dat er op neer dat er dagelijks ongeveer 1100 a1200 leerlingen aanwezig
zijn. In totaal zijn er 40 toiletten aanwezig maar dik onvoldoende water.
Hiervoor moet er een diepe bron geboord worden van ongeveer 60 meter diep.
Daar is verleden jaar meerdere malen met ons overgesproken en er zijn ook verschillende
begrotingen gemaakt.
Wij hebben thans een sponsor gevonden die de pomp zal betalen.
De kosten van het gehele project ligt tussen de 6ooo en 7ooo euro. Bepaalde kosten kunnen
niet exact bepaald worden op voorhand.
Wij hopen en vragen aan al onze donateurs en sponsors of zij dit jaar iets extra kunnen doen,
Zodat we zonder grote geldproblemen dit project te realiseren.
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