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Gisteren (woensdag) met enige vertraging en misverstanden de container gelost.
Omdat onze chauffeur te laat was, kwamen wij pas bij de haven aan nadat het grootste deel van de
vrachtwagens al weg was. De beheerder verzekerde ons dat onze vrachtwagen ook al weg was. Dus
wij er achteraan naar de eerste losplaats Tumamac, de technische school, daar was echter geen
vrachtwagen met container te bekennen. Dus wij door naar Palompom, het ziekenhuis, de 2e
losplaats. Ook daar geen vrachtwagen.
Gelukkig na enig telefonisch contact met de brooker bleek dat de vrachtwagen nog onderweg was
naar de 1e losplaats en wij deze dus, op een of andere manier, voorbij zijn gereden.
Dus weer terug naar Tumamac, waar de vrachtwagen rond 12.00 uur ook aankwam.
In een uurtje gelost met wel 40 scholieren en door naar Palompon voor het lossen van de bedden en
kasten. Toen wij daar aankwamen was er echter een brandweeroefening zodat wij een uur moesten
wachten voordat het lossen kon beginnen. Daarna ging het redelijk snel, ook al omdat vrijwel alles
gewoon in de entreehal van het ziekenhuis werd neergezet. De patienten konden er nauwelijks door.
Rond zes uur kon de lege container retour en wij naar huis in het donker met een chauffeur die dacht
dat hij aan een race of rally meedeed. Maar gelukkig is ook dit goed afgelopen.
Vanochtend (donderdag) zijn wij eerst de bedden in Palompon maar weer in elkaar gaan zetten. Met
enige impovisatie en de hulp van zo’n 8 Filippijnen is dat redelijk gelukt. Rond 16.00 uur en menig
zweetdruppeltje later waren de bedden weer in elkaar en deels direct al in gebruik genomen.
Morgen gaan wij opnieuw naar Palompon om ons bezig te houden met het in elkaar zetten van de
kasten en tafels.
Daarna wacht Tumamac.
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