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Reis van Düsseldorf via Dubay naar Cebu ging allemaal goed tot de aankomst in Cebu. 

Daar gingen we na het verlaten van de slurf in twee richtingen gevaccineerd en 

ongevaccineerd. Tot zover leek het normaal maar de aankomst  in de rij naar de 

paspoortcontrole verliep het minder goed ik had voor me vijf studenten uit Vietnam die 

allemaal een boekwerk van papieren bij zich hadden en dat pagina voor pagina helemaal 

bekeken bij alle vijf apart. Ik zag toen ik daar stond te wachten dat bij de andere paspoort 

controles ook niet alles vlekkeloos verliep want de meeste werden terugverwezen Toen 

het mijn beurt was kwam ik er ook achter  Het was een vrouw ( nu heb ik niets tegen 

vrouwen behalve bij de paspoort controles in de Filipijnen) en de conversatie ging als 

volgt: Hoe lang blijft u tot 8 juli er werd met haar 10 vingers geteld en toen vroeg ze hebt 

u uw retourticket bij u  nee alleen vluchtschema alles is online geregeld  Ik begreep uit de 

situatie dat ik heel kalm moest blijven niet kwaad worden maar ook niet in de lach 

schieten en toen gaf ze mij het paspoort terug en wees met haar vinger en zei ga daar 

maar toe naar een kantoor waar al een hele rij stond dus ik mocht aansluiten en bij 

navraag links en rechts bleek dat we eerst een verklaring af moeten leggen  dat we 

compleet gevaccineerd waren. Dus paspoort afgegeven en het gele boekje met de 

vaccinaties en na vijf minuten kreeg ik mijn pas terug met een sticker er op dat ik volledig 

gevaccineerd was en kon ik weer verder gaan maar nu maar bij een andere tante gaan 

staan en daar was ik zo klaar. Toen dacht ik nu naar de bagageband maar ging zomaar 

niet want weer een loket met weer en andere tante die alleen mar alles controleerde en 

toen naar de bagageafhandeling. Daar was het extreem druk maar dat had gauw door de 

band stond stil en dat was al een uur dat hij het niet deed. Al  met al ben ik twee en een 

half uur bezig geweest en toen stond ik buiten. Toen een taxi naar het hotel wat ik online 

geregeld had en waarbij de taxichauffeur zei ik ga niet de hoofdstraten af want er is 

overal files. Ik kon ook niet veel zien want het was donker en de straatverlichtingen in de 

achterafwijken zijn niet zo optimaal .Dat was mijn aankomst in de Filipijnen 

In het hotel heb ik heel duidelijk gezien dat online ook niet alles waar is wat er 

beschreven staat dus die heb ik dit hotel de volgende maar uit mijn boekje geschrapt. 

Het enige wat goed was is de koffie. 

De volgende morgen naar de pier voor een ticket te halen  voor de boot naar Ormoc. 

Daar stond een lange rij  en maar gewoon aansluiten. Werd ik door een vriendelijke 

agent uit de rij gehaald en vroeg waar ga je naar toe Ormoc zei ik en hij nam me  naar 

een loket waar niemand stond en regelde eventjes de ticket. Bij het aan boord gaan werd 

er iemand zo wijs dat ik ook mijn handbagage bij de koffers moest zetten. Oké prima 

maar toen ik aan boord zat zag ik later mensen komen die nu net bepaald handbagage 

mee namen maar ook grote koffers (op wielen) dus binnen tien minuten nadat we weg 



waren  en die boot niet helemaal waterpas bleef liggen gingen er zo vijf koffers aan de 

rol. toen werd er een wijs en die legde zijn  koffer neer en dat deed de rest toen ook. 

Ieder geval kwamen we in Ormoc en ben ik tussen alle schreeuwende taxi en tuktuk( 

motortaxi) chauffeurs door met mijn bagage naar het hotel gegaan waar een wachtsman 

mijn  koffer overnam. 

Dit is het eerste gedeelte 

Na het weekend volgt het bankrelaas wat niet even kon worden gedaan en morgen heb 

ik de mensen van Pakain hier( onze zusterorganisatie hier in de Filipijnen) 

 

Groet. 
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