Verkort verslag reis Filippijnen van 17-08 tot 3-9 2012
Bij aankomst in Cebu hebben we eerst een vrachtauto geladen met het materiaal
wat door het jaar verzonden en opgeslagen is in Cebu. Hierna zijn we door
gegaan naar Ormoc.
In de tijd dat we op Leyte zijn geweest hebben we de scholen, ziekenhuizen en
Sambulawan diverse malen bezocht.
Tijdens de eerste dagen hebben we gesproken met de bestuursleden van
PAKAIN ( de landbouw associatie in de Filippijnen) zowel afzonderlijk als met
elkaar in een vergadering.
Hierin zijn alle zaken van de afgelopen maanden doorgesproken en plannen
gemaakt voor de toekomst. Afgesproken is dat we voor ons vertrek nog eenmaal
bijeen zouden komen om de definitieve beslissingen voor de komende tijd door
te nemen.
Sambulawan
In Sambulawan hebben we met Edelo Amit ( de voorzitter van PAKAIN)
rondgelopen en gekeken wat er gedaan moet worden. Zoals het opknappen van
het hekwerk van de droogvloer en de broodnodige reparaties aan
landbouwmachines. Voor de tijd van het jaar regende het veel te weinig en
daarom is de waterpomp in bedrijf gesteld om het eerste rijstveld te bevloeien.
We zijn ook naar de lagere school geweest en daar hebben we kennis gemaakt
met het nieuwe vrouwelijke hoofd van de school. Daar kwamen ook enige
problemen naar voren met enkele families waarvan de kinderen onder het
normale gewicht zitten. Dit zal eerst met de gemeentelijke verpleegkundige
(vroedvrouw) besproken worden.
Ook zijn we op de plaats van oude kerk geweest. De kerk die afgebroken is
nadat een tyfoon deze verwoest had en waarvoor geld gevraagd is om deze te
kunnen herbouwen, maar daar is sinds ons vorig bezoek nog niets aan herbouw
verder gedaan. Verder hebben we met Adeth, de nieuwe beheerster van het
gebouw, en haar echtgenoot, Bebot, gesproken over de tuinbouw.
Er is geconstateerd dat er de laatste maanden een en ander vernield was door de
voorgangers van Adeth en Bebot. Het is jammer dat jaloezie en oergedachten
ook hier niet te vermijden zijn. De dorpsoudste ingelicht. En de daders worden
gewaarschuwd. De vorige beheerster is ook nog vertrokken met een schuld en
zij werd hier op aangesproken. Afgesproken is dat zij de tijd krijgt tot de
volgende oogst en dan moet de schuld afgelost zijn. Ook hiervan is de
dorpsoudste in kennis gesteld. Betreffende de financiën is er tijdens onze diverse
bezoeken uitvoerig met Edelo van gedachten gewisseld, ook om de inkomsten
van PAKAIN te verhogen. Hij zou een en ander navragen en eventueel
voorbereiden zodat we aan het eind van ons bezoek duidelijke beslissingen met
elkaar konden nemen.
Het laatste nieuws is dat de overheid de weg en de brug gaat opknappen. Geen
moment te laat, want de brug is in zo slechte staat dat er beslist geen auto meer
overheen kan en ook voor motoren is het een onveilige zaak. Tevens is de
centrale overheid begonnen om te zorgen dat de waterhuishouding in de
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rijstvelden beter geregeld gaat worden. Zodat het in de toekomst mogelijk moet
zijn om overal geen twee maar drie keer per jaar te oogsten. En hoewel we
hiervoor de eerste voorbereidingen hebben waargenomen (er zijn al grote rollen
ethyleen slangen aangeleverd in Sambulawan), betekent dit niet dat het volgend
jaar al gerealiseerd zal zijn.
Scholen
Naast de bezoeken aan de lagere school, zijn we ook naar de Comprehensive
Highschool Tumamak in Villaba geweest. Daar zijn ook de weefgetouwen naar
toe gegaan en de grote encyclopedie: de Brittannica.
De directeur, de heer William Corpiz is, zeker naar Filippijnse begrippen, een
zeer vooruitstrevende man. Want ondanks dat zijn rechterarm tijdens een auto
ongeval is verbrijzeld en geamputeerd, weerhoudt deze handicap hem niet om de
school uit te breiden met een dependance. Deze dependance zal in een dorp
dichter bij Sambulawan komen. Hierdoor zal het voor de ouders minder kostbaar
zijn om hun kinderen te laten leren. En de kinderen uit Sambulawan, en andere
dorpen, hoeven zo niet ver meer te lopen. (punt en geen komma)
De heer William Corpiz is ook druk bezig om een LTS op te zetten. Hiervoor
heeft hij onze hulp gevraagd in de vorm van gereedschappen en naaimachines.
De regering is met een programma gestart, om kinderen die klaar zijn op de
middelbare school en geen emplooi kunnen vinden, een cursus van drie
maanden te laten volgen in de techniek. Het cursusgeld bedraagt 10.000 Pesos
(ca. 200 euro) per cursist. Zodra ze daarna een baan gevonden hebben moeten
zij dit terug betalen zodat dan weer een ander de cursus kan volgen. Voor de
eerste start heeft de heer Corpiz van de overheid geld ontvangen voor 16
cursisten en hij mag starten zodra hij 20 cursisten heeft. Hij heeft ons om een
bijdrage gevraagd hiervoor. Maar ook gaan we informeren of er in Nederland
scholen bereidwillig zijn om daar de eerste jaren aan mee te doen, totdat het
systeem ‘zelfstandig’ wordt.
Ook hebben we de National Highschool in Matag-Ob bezocht en daar de
schoolboeken afgegeven die we opgestuurd hadden. De nieuwe directeur dhr.
Bante was helaas niet aanwezig.
Ziekenhuizen
We hebben diverse malen de beide ziekenhuizen bezocht. Dit zijn in Villaba het
‘Villaba Community Hospital’ en in Palompon het ‘Manuel B. Veloso memorial
Hospital’ en we hebben al het medisch materiaal afgegeven wat we in de loop
van het jaar opgestuurd hebben. In Palompon kregen we de nieuwbouw plannen
van het ziekenhuis te zien. Het huidige ziekenhuis is door de overheid als
onveilig benoemd, het ligt op een onstabiele ondergrond. De rechtervleugel is al
afgesloten, grote scheuren in de muren en plafonds komen omlaag; het is
onveilig voor de patiënten en het personeel. Het zal worden afgebroken en het
ligt in de bedoeling dat er dit jaar nog met de nieuwbouw op een nieuwe locatie
begonnen wordt.
2

Atty. Ari Larrazabal
Dhr. Ari Larrazabal is notaris en advocaat in Ormoc en tevens onze adviseur.
Diverse keren zijn wij bij hem geweest voor advies en vlak voor vertrek nog
voor het tekenen van een vernieuwd huurcontract met de huurder van ons
rijstland. Hij had ons geadviseerd om het land niet langer dan drie jaar aan de
zelfde persoon te verhuren omdat de huurder dan bepaalde rechten op het land
zou kunnen claimen. Verder had de huurder ons een aanbod gedaan om de huur
niet meer te laten afhangen van de opbrengst van het rijstland maar hiervoor het
land tegen een vaste huurprijs te verhuren op jaarbasis. Na overleg met onze
adviseur en huurder zijn we overeen gekomen om het land voor twee jaar te
verhuren voor een bedrag van 10.000 Pesos per oogst. Ook werd ons door hem
geadviseerd om mee te doen met een regeringsprogramma voor het fokken van
geiten.
Bestuur PAKAIN.
Het voltallig bestuur van PAKAIN, de landbouwassociatie die we in de
Filippijnen hebben en die vanuit Nederland wordt aangestuurd, is tweemaal
bijeen geweest gedurende de tijd dat wij er geweest zijn.
De tweede maal was Bas er niet bij want die was uitgeschakeld vanwege een
hersenschudding. Maar voordat Karen naar de vergadering ging, is wel alles met
elkaar doorgesproken. Op de vergadering zijn al onze punten ingebracht. Zo ook
wat er in de naaste toekomst gedaan moet worden om de inkomsten voor
PAKAIN te verhogen.
Verder hebben we de financiële zaken doorgenomen en de wijze waarop de
financiën beheerd zullen worden, er zal een geitenfokprogramma worden
opgezet. Omdat de begroeiing van de heuvel naast het gebouw nog niet
voldoende is hebben we besloten om de zaailingen van de mahoniebomen op de
helling te gaan uitplanten. Niet alleen om de grond op de helling vast te houden
maar ook om ze, omdat het hout van de mahonieboom veel geld oplevert, te
kunnen verkopen als ze voldoende groot zijn. Uiteraard wordt voor elke gekapte
boom een jonge boom herplant. Voor dit en andere tuin- en
bosbouwwerkzaamheden zal gebruik worden gemaakt van de diensten van Joel
Perez. Voorwaarde is wel, dat al het werk door mensen uit Sambulawan zal
worden uitgevoerd en niet door Joel. Hij mag de mensen aansturen. Ook zal het
hekwerk rond het gebouw verbeterd worden en de tuin zal worden verhuurd aan
Bebot Bonite. De oogst zal vervolgens door de Filippijnse gewoonte van sharen
(het verdelen van de opbrengst tussen pachter en eigenaar) afgehandeld worden.
Er zal tevens onderzocht worden wat het overschilderen van het gebouw zal
gaan kosten. Ook zullen de landmaster en de oogstmachine voor het volgende
oogstseizoen gerepareerd worden.
Op 3 september zijn we naar Amsterdam vertrokken.
Karen van der Wal en Bas Doorduin
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