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Hier even de berichtgeving tot nu toe. De reis is volgens het spoorboekje verlopen alleen in Cebu een 
paar uur vertraging. In Cebu eerst naar het kantoor van de douaneagent geweest en daar bleek dat 
de papieren die door Dr Fernandez (de ontvanger van de container) getekend retour hadden moeten 
zijn er nog niet waren maar dat die zaterdag  nog bezorgd zouden worden bij de douaneagent. 
Achteraf bleek dat het toch niet te kloppen. 

We waren zaterdagavond om 8 uur in Ormoc. Hier werden we opgewacht door Deborah en de leraar 
Techniek van de school in Tumamak die al uren had zitten wachten. Na de gebruikelijke 
plichtplegingen en laatste berichten van de container zijn die weer naar huis gegaan 

Zondagmorgen vroeg naar Sambulawan prachtig weer. Daar naar de kerk en tijdens de dienst werd 
het even anders een regenbui dus na de kerk werden we opgewacht door Bebot (onze trouwe man 
die er altijd voor ons is) en die had al een paar stokken bij ons als steun voor het glijden in de 
modder. Maar we kwamen weer heelhuids terug in het gebouw alleen onze sokken en schoenen 
zaten onder de modder. De lokale telefoon ingesteld maar dat werkte even niet zo als het moest. 
Dus weer een story van wordt vervolgd. 

Nadat we weer terug waren in het hotel  internet en wifi ingesteld wat ook weer de normale 
storingen gaf. 

Werkt vrij redelijk in het restaurant ( regelmatig moet de ontvanger van wifi gereset worden) maar 
op de kamer is het hopeloos. Dus thuis gaan we naar een restaurant om te eten maar hier om te 
mailen. Multi functioneel zullen we maar zeggen. 

Zondagavond kregen we van de agent te horen dat de papieren nog steeds niet ontvangen waren. 
We hadden ondertussen gebeld met Dr Fernandez en die zei dat ze maandagmorgen in Palompon 
zou zijn.  

Maandagmorgen, nadat het bericht  van de broker met de totale kosten tot nu toe binnen kwam, zijn 
we  vertrokken naar Palompon met het algemene vervoermiddel die niet bepaald gezond is voor ons 
bottenstelsel maar we hebben het weer overleefd. 

Toen we in het ziekenhuis kwamen werden we verwelkomt door Dr. Fernandez en onthaald op koffie 
en daarna een lunch. 

Dat was niet verkeerd. Zij vertelde ons dat zij alles geregeld had met de douaneagent en dat de 
nodige papieren met handtekeningen ook weer doorgemaild waren. En dat er een positieve 
verwachting is uitgesproken dat de container woensdag hier aan zal komen Met alle ervaringen uit 
het verleden zeggen we dat de klemtoon mag worden gelegd op verwachtingen. De terugreis ging 
iets comfortabeler. We mochten mee met de privé auto van Dr. Fernandez. Zij moest zelf ook naar 
Ormoc en bij aankomst in het hotel kregen we het aanbod dat we gebruik mochten maken van haar 
auto met chauffeur in de tijd dat ze deze week  er zelf niet was. 

In het hotel nog bezoek gehad met Deborah en  daar de lokale telefoon van Bas niet bepaald positief  
reageerde dit verholpen middels een andere telefoon. 

Zoals het er nu uitziet hebben we morgen een iets rustiger dag en zullen we het ziekenhuis in Ormoc 
met een bezoek vereren.   

 

Groetjes van Machiel en Bas 


