Jaaroverzicht Care and Share stichting Sambulawan 2018
1.Activiteiten in Nederland
Het jaar begon nogal rumoerig voor onze stichting.
Onze laatste container die begin januari zou aankomen in Cebu bleek een vertraging te
hebben van drie weken. Dat betekende dat het reisprogramma van Bas Doorduin helemaal
gewijzigd moest worden wat weer flink extra euro’s ging kosten en ook de zaken privé weer
anders geregeld moest worden. Maar eind januari is hij vertrokken en 3 februari kwam de
container aan in Cebu. Daar had de douaneagent al de nodige voorbereidingen getroffen zodat
we hem snel van Cebu naar Ormoc kregen. Tijdens dat bezoek had Bas een dringende vraag
van de twee ziekenhuisdirecties om te zorgen dat er voldoende water kwam op de grote
middelbare school in Tumamak. Op dat moment was er zo goed als geen water om de
toiletten op die school te spoelen. Bas heeft hen uitgelegd dat we die situatie al drie jaar
hebben zien aankomen en daar regelmatig met de school over gesproken hebben
De overheid is al diverse malen gewaarschuwd en ook is dat probleem bij de gezondheidszorg
en bij het departement van onderwijs aangekaart. Gezondheidszorg zegt ga maar onderwijs en
onderwijs zegt ga maar naar de gezondheidszorg want wij hebben hier geen geld voor.
De directie van de school was al op zoek naar sponsoren. Wij hadden al in een vorig bezoek
op tafel gelegd dat we bereid waren om ook een financieel deeltje bij te leggen.
Maar Bas zou deze vraag van de ziekenhuis directies meenemen naar huis.
In de eerstvolgende vergadering van het dagelijks bestuur is dit punt aan de orde gekomen.
De voorzitter had ook al contact gehad met de directie van het ziekenhuis in Ormoc.
Alle kanten van dit probleem hebben we nog eens duidelijk de revue laten passeren met voor
en tegen argumenten hebben we met pijn eindelijk besloten om er dan maar in te stappen.
Maar we hadden geen ruimte op de begroting en we hadden ook nog schulden af te lossen bij
onze fondsenrekening. We hoopten dan ook dat wij sponsoren konden vinden die bereid
waren bij te dragen aan dit project. Bij eventuele tekorten konden we nog één maal een beroep
doen op onze fondsenrekening. Maar we waren er nog niet want nu moest er vergaderd
worden (via Facebook) met onze mensen en met boorbedrijven in de Filipijnen.
Er is een tijd geweest dat we dit om de 14 dagen op zaterdagmorgen om 6 uur (vanwege
tijdsverschil) mochten vergaderen waarbij het ene na het andere voorstel van hun door ons
niet goedgekeurd werd of te duur bevonden.
Maar eind juli lag er een basis waar we iets in zagen en is Bas daarheen gegaan om de laatste
touwtjes aaneen te knopen.
Er lag een begroting van over de € 10.000,00 maar na drie dagen praten en rekenen (vaak op
het scherpe af) hadden we het voor elkaar.
Voor ons bleef het toch een dure zaak maar werd er bij een notaris een contract getekend.
Diverse onderdelen waren uit het pakket gehaald en zou door ons geleverd worden, zoals de
pijpen en de pomp met toebehoren.
Bas zou terugkomen als de put op diepte was en er voldoende water ter beschikking was
Na 6 weken kwam het sein dat het klaar was en is Bas met de onderdelen die hier vandaan
kwamen weer er heen gegaan.
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Voordat we de pomp zouden laten zakken is de put eerst schoon gespoeld. Dat had al moeten
gebeuren voordat Bas kwam maar dat hadden bepaalde mensen vergeten en niet goed
begrepen. Maar na drie dagen ging de pomp er in en werd die aangesloten op het
elektriciteitsnet en alles bleek prima te werken.
Bij het afrekenen zijn we uitgekomen op totaal € 8990, Aan het eind van het jaar hebben we toch totaal € 6000, - mogen ontvangen van div
sponsoren.
Zodat de schade voor ons nog beperkt is gebleven. En wat het belangrijkste was we hebben
onze schoolgaande jeugd in de Filipijnen beschermd voor vervelende epidemieën.
Die waren er vast gekomen als er geen water was 1500 mensen met 40 toiletten in die
tropische temperaturen. En dan hadden we vast weer moeten bijspringen in de vorm van
ziektekosten.
Dit was hier in Nederland het grootste probleem wat we dit jaar gehad hebben.
Maar we hebben dit jaar ook afscheid moeten nemen van iemand die vanaf het begin zeer
actief geweest is voor ons project.
Mevrouw Ineke van Garderen heeft vanwege een verhuizing buiten onze regio haar taken neer
moeten leggen.
In de jaarvergadering is de voorzitter er uitgebreid op hier op ingegaan want zij was vanaf het
eerste uur betrokken bij het gehele project. En heeft hiervoor heel veel werk verzet.
Mevrouw Gina Gort is bereid gevonden haar taak over te nemen.
Het bestuur.
Het dagelijks bestuur is dit jaar 7 maal bijeen geweest en namens het bestuur hebben de
voorzitter en penningmeester 14 vergaderingen gehad met de mensen van PAKAIN, onze
dochter associatie in de Filipijnen.
Het algemeen bestuur heeft eenmaal vergaderd en zijn daar de jaarstukken doorgenomen en
werd het beleid vastgesteld voor het gehele jaar.

2. Sambulawan in voor- en tegenspoed.
2018 is voor Sambulawan een matig jaar geweest en is getroffen door een aardbeving, diverse
tyfoons en twee maal wateroverlast. Verder is de toestand van de bruggen nog verslechterd
maar aan het eind heeft men een omleiding gemaakt bij de eerste brug zodat er weer met een
auto naar Sambulawan gereden kan worden. De tyfoons hebben her en der wat schade
veroorzaakt maar de mensen hebben dat zelf weer gerepareerd. De wateroverlast heeft weer
de nodige schade aangericht in de rijstvelden waardoor de oogsten erg matig zijn geweest.
Verder is de overheid begonnen om de weg naar Sambulawan te verharden met betonbanen.
Wij zijn we op zoek naar een paar hectare rijstveld om aan te kopen zodat van die inkomsten
de kosten voor de educatie en gezondheidszorg betaald kunnen worden Dat zal niet eenvoudig
zijn want er is daar maar sporadisch grond te koop.

3. Het bestuur van PAKAIN.
Het bestuur van PAKAIN heeft dit jaar nog een wijziging ondergaan door dat buiten de
normale leden Adeth en Bebot Bonite als adviseurs hieraan zijn toegevoegd.
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Adeth is onze beheerder van de eigendommen van Pakain en Bebot is onze onderhoudsman
en tevens huurder van het rijstveld en die zijn zoals eerder vermeld dit jaar 14 maal bijeen
geweest.
5 Financiën
We begonnen dit jaar met een schuld aan de fondsenrekening van € 9000.We hebben hiervan een – bedrag kunnen aflossen zoals afgesproken was maar aan het eind
van het jaar is het restant vermeerderd met het restant van de waterpomp € 5200, We willen hiervan in 2019 toch een aanzienlijk deel aflossen.
En dat betekent dat we toch nog een beroep op u moeten doen, helpt u ons met een bijdrage
om de begroting sluitend te maken? Onder het motto ‘vele kleintjes maken één grote’ zal dat
met uw hulp wel gaan lukken, want € 5200 ineens zou fijn zijn, maar is niet erg realistisch.
We danken u hartelijk voor uw bijdrage(n) van het afgelopen jaar, er wordt goed werk mee
verricht zoals u hebt kunnen lezen.
Het Bestuur
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