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Het is al een poosje geleden dat u van ons iets vernomen heeft
Dat betekent niet dat er niets gedaan wordt.
Er is dit jaar al vijf maal vergaderd met de ploeg in de Filipijnen Er is een matige rijstoogst
geweest en er is een mogelijkheid geweest om een aantal hectaren land aan te kopen maar dat
is om verschillende redenen niet doorgegaan, mede omdat de erfgenamen het onderling nog
moesten regelen. Maar we hebben ook gemerkt dat er in de rijstcultuur qua kosten nogal wat
verschillende berekeningen op los gelaten worden om de opbrengst van de oogst te kunnen
berekenen.
We gaan nu een plan opstellen met de mensen in Sambulawan om administratief alle kosten
van de rijstcultuur op papier te krijgen. Dat zal nog wel wat geduld kosten want er wordt daar
verschillend gedacht over wat kosten zijn. Om een voorbeeld te geven. Er zijn mensen die
voor het transport niet betalen maar één of twee balen rijst krijgen. Dat vinden we dan nergens
terug in de papieren. En zo zijn er nog meer onderdelen die niet genoemd worden. Dat geeft
dan een vertekend beeld van de inkomsten en uitgaven.
Wat de scholen betreft zijn we nu al aardig op weg met het completeren van lesmateriaal en
inventaris wat verdwenen is tijdens de Tyfoon van 2013. Wat de waterhuishouding op de
middelbare school aangaat: dit is een groot succes.
We hebben water in overvloed middels de pomp en put die we verleden jaar geregeld hebben.
Zelfs het schoolverzuim wegens ziekten is met de helft verminderd. Een ieder die hieraan een
bijdrage heeft geleverd willen wij danken voor hun bijdrage.
Er moet nog een karwei gebeuren in Sambulawan maar dat schuiven we even voor ons uit.
Dat is het bouwen van een keermuur bij de duiker onder de weg door die door de aannemer in
de verkeerde richting is gemaakt waardoor ons rijstland schade oploopt bij iedere keer dat we
hoog water hebben.De overheid weigert er iets aan te doen zodat we dit zelf op moeten
knappen.
Als de bovengenoemde zaken geregeld zijn en wij onze schuld aan de fondsenrekening
afbetaald hebben gaan we denken aan de afbouw.
En dan zijn er nog zaken zoals persoonlijke armoede onder de mensen waar wij niets aan
kunnen doen. Dit komt door de structurele grote werkeloosheid op dit eiland.
Verder zullen we nog een poos op bescheiden wijze ondersteuning moeten geven aan
gezondheidszorg en onderwijs.
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