Nieuwsbrief Sambulawan December 2019
Wij willen u met deze nieuwsbrief op de hoogte houden van het wel en wee van onze stichting.
De laatste brief is van Juni dit jaar en er zijn toch wel ontwikkelingen die we u niet willen onthouden
Zoals we in onze vorige nieuwsbrief al schreven dat de opbrengsten van de rijstteelt nog eens goed
bekeken zou worden hebben we nu alles op een rij gekregen en zijn we tot de tot de conclusie
gekomen dat men met veel moeite en alles mee moet werken om een winstgevend bedrijf er van te
kunnen maken.
Sambulawan en de naaste omgeving hebben door de geografische ligging een slechte waterafvoer
tijdens de overvloedige regenbuien. De waterafvoer is de grootste oorzaak dat er een achterstand is
ten opzichte van de rijstvelden die beter gelegen zijn.
De overheid heeft al eens voorgesteld om een breed afvoer kanaal te graven naar lager gelegen
gebieden met een goede waterafvoer. Maar het gros van de grondeigenaren willen geen meter
afstaan. Dit komt omdat de overheid wel grond wil afgraven voor een afvoerkanaal maar daar staat
voor de eigenaren die land ter beschikking stellen niets tegenover. Dus niemand geeft zijn
medewerking in deze materie.
Verder loopt alles vrij aardig op rolletjes in Sambulawan en dat is al een poosje zo maar, nu hebben
we toch de beslissing genomen om aan de afbouw te beginnen.
We moeten nog een moeilijk karwei afmaken , we moeten een waterkering maken bij de duiker die
door de overheid goed, maar voor ons verkeerd gelegd is.
De manier en hoe of wat zijn we nu aan het onderzoeken. En dat gaat soms op een Filipijnse manier
(langzaam).
Zo ook met het afbouwen dat is geen kwestie van een hamerslag maar vergt ook tijd.
Te meer daar er een modus gevonden moet worden voor de scholieren en studenten.
Die kunnen we niet los laten daar de onderwijs kosten voor de ouders onbetaalbaar zijn.
Zo is het ook met de gezondheidszorg. Men is voor een bepaald gedeelte verzekerd en wij vragen nu
van de ouders ook een bijdrage als zij een beroep op ons doen maar helemaal nul kan het nog niet
worden.
We hebben de afgelopen periode met de mensen daar 4 keer vergaderd en zij beginnen te wennen
aan het idee dat wij ons langzaam gaan terugtrekken.
Maar er zal nog veel gediscussieerd moeten worden voordat alles rond is.
En de grote tyfoon die tijdens de kerstdagen Leyte heeft geschampt, heeft geen aantoonbare schade
aan mensen en gebouwen aangericht. De mensen waren wel bang en hadden last van de herinnering
aan de grote tyfoon van enkele jaren geleden ( Hayan). Maar er is geen echte overlast geweest, er is
gewoon kerst gevierd waarbij de kinderen uit Sambulawan hebben allen een kerstcadeautje
ontvangen en een warme maaltijd. Allemaal blije gezichten.
Het dagelijks bestuur van Care and Share is ook drie maal bijeen geweest de afgelopen maanden
Wij kunnen tevreden terugzien op dit jaar. Dank zij alle donaties en giften die wij mochten ontvangen
hebben we onze plannen kunnen uitvoeren.
Daardoor hebben ook een groot deel van onze schuld kunnen aflossen.
En hopen we in 2020 de schuld kunnen vergeten.
Er zijn dit jaar ook 6 keer een pakket verzonden met materiaal voor de ziekenhuizen.
Materialen die we gekregen hebben van zorg en ziekenhuizen.
Nu bent u allen op de hoogte van het reilen en zeilen van het hele project.
Het Bestuur

