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Zoals u in het laatste jaarverslag heeft kunnen lezen waren wij voorbereidingen aan het 
treffen om voor de middelbare school in Tumamak waar de kinderen van Sambulawan van 
afhankelijk zijn een oplossing te zoeken voor het watertekort op de school. 

In het recente verleden is door ons gezegd dat het een zaak is van de overheid. 

Maar ieder jaar kwam het verhaal dat er niet genoeg geld was zodat wel de gebouwen 
gebouwd werden na de ramp van 2013 maar niet verder gekeken is wat nodig was  aan de 
zaken die ook nodig zijn bij een verbouw of nieuwbouw. Nu een aantal jaren na de ramp is 
de school wel afgebouwd en zijn er 1500 leerlingen aanwezig die allemaal wel eens gebruik 
moeten maken van het toilet. En daar er zijn er 40 op de school ingebouwd. Met mooie 
toiletten en wasbakken. 

Maar daar heb je niets aan als je niet beschikt over water. 

Er is door ons de laatste jaren op gewezen dat dat niet kan. 

Ook in onze gesprekken met de directies van de eerste omliggende ziekenhuizen, die er 
schande van spraken, want die zien de bui al hangen omdat dan de kosten voor de 
gezondheidszorg drastisch omhoog gaan. Ook wij hebben daar vaak over gesproken. 

Dat resulteerde op een gegeven moment dat er sponsors gevonden moesten worden. Wij 
hebben toen gezegd dat we iets zouden willen doen maar niet het hele project. 

Aan het eind van de rit blijken daar geen liefhebbers voor te zijn. En er al diverse kleine 
epidemieën geconstateerd zijn waar we voor gewaarschuwd werden daar het probleem in 
dit geval is dat de twee departementen die er eigenlijk mee te maken hebben niet thuis 
gaven  en dit voor ons in de nabije toekomst een stijging van kosten voor gezondheidszorg 
ook vele malen hoger worden als we nu voor de mensen in Sambulawan bijeen moeten 
brengen. 

We hebben daarom, al is het met tegenzin, gezegd:  “we stappen er in” . 

De afgelopen tijd is vaak vergaderd met de mensen in de Filipijnen en ook met mensen erbij 
van het boorbedrijf. Maar dat gaf niet het gewenste resultaat en we kregen het idee dat wij 
hen niet begrepen en andersom was het begrip nog slechter. Er kwamen ook iedere keer 
andere bedragen boven water. Wel zagen we nog aanknopingspunten om te zeggen dat er 
iemand van hier daar naar moest gaan. 

Dat is gebeurd Bas is afgelopen week naar de Filipijnen gegaan en daar in anderhalve dag 
met de heren om de tafel gezeten. Aan het eind even een nacht rust ingepland om beide 
partijen gelegenheid te geven of er nog water bij de wijn gedaan kon worden. 

Dat heeft enigszins geholpen maar we hadden het graag goedkoper gehad. 

Er zat niet meer in en hadden we een deal. 

Toen naar de notaris, waar wij al een concept overeenkomst hadden die opgesteld was door 
onze secretaris. 



Daar moest toch nog een en ander aan gewijzigd worden. Vooral dat er in kwam te staan dat 
als er geen water kwam er ook niets betaald zou worden. Hier zat de notaris toch wel mee 
want dat was niet de gewoonte. Maar bij het lezen van de offerte die ons toegestuurd was 
stond dat er duidelijk in. Dan blijft het er in staan. 

Ondertussen kwam Erla (onze rechterhand hier in de Filipijnen)die ik met mijn bankpas naar 
de bank had gestuurd terug met de mededeling dat de pas niet goed was. Vreemd pas twee 
jaar oud dus zelf even naar de bank en daar bleek dat onze pas niet meer in het nieuwe 
systeem paste. Wij zouden een nieuwe pas krijgen maar hier moet je helemaal opnieuw 
ingeschreven worden. 

Die vertoning heeft 2 uur geduurd  en ik heb ongeveer 20 keer mijn handtekening moeten 
zetten. 

Ik heb ook afgesproken met Carlito Paloma, onze secretaris van de associatie PAKAIN, omdat 
met de aankoop van het land in het verleden wij die niet geregistreerd konden krijgen als 
buitenlandse stichting, dat hij daar naar gaat kijken om de stichting alsnog te registreren. 

Aan het eind van de week ben ik nog even naar Sambulawan maar daar draaide alles zonder 
problemen gelukkig. 

Nu de voorbereiding treffen voor de terugreis maar we zullen aan het eind van de rit weer 
terug moeten om de pomp en accessoires te leveren en afhandeling van dit proces te 
voltooien. 

Daar dit toch allemaal boven op onze begroting is gekomen willen wij u vriendelijk vragen 
om een financiële bijdrage te willen leveren voor het dekken van de kosten. 
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