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Vrijdag weer naar Palompon zoals gemeld in het vorige deel van het verslag.
Daar is het gelukt om alle tafels kasten en ladekasten op een na in elkaar e krijgen waarna die dan
gelijk verdeeld werden en op hun plaats gezet werden.
Jammer dat de overheid nog steeds niet begonnen is met de nieuwbouw van het ziekenhuis. Dit is
een domper na zoveel jaar beloven dat er begonnen zou worden Maar dit valt ook buiten onze
bemoeienissen en dat is misschien maar goed ook Toen we vrijdagavond terug waren in Ormoc maar
eens geprobeerd contact te krijgen met onze grote rechterhand hier maar die was niet te bereiken.
Toch liet ze laat in de avond weten dat de doop op deze zaterdag niet doorging maar een week
uitgesteld was. Madam was deze week plotseling door haar superieur naar een bijeenkomst
gestuurd op het andere eiland en verder naar Tacloban voor een vergadering dus die had geen tijd
gehad voor de voorbereiding maar daar kunnen meerdere redenen geweest zijn die ze met Filipijnse
zwijgzaamheid voor zich gehouden heeft. Dan weet je vanaf dat moment dat we twee rustdagen
opgelegd krijgen. Enerzijds niet erg maar we doen het er maar mee.
Wel hebben we op zaterdag Deborah hier gehad en een aantal zaken doorgesproken. Zij zal voor de
volgende keer dat we hier zijn een gesprek met de Burgermeester van Villaba organiseren om toch
een goede functie voor de kraamkliniek te krijgen nu door de overheid de geboortewet is gewijzigd
hij dus niet meer als kraamkliniek mag functioneren. Er zijn al vorderingen gemaakt tussen de
burgermeester en de dorpsraad en de nodige papieren zijn alle partijen gepasseerd.
We kunnen toch aan het eind van de eerste week zeggen dat deze geslaagd is.
Nu even vooruitkijken We gaan morgen naar het ziekenhuis in Palo waar we nog een motor voor een
bed moeten monteren die we verleden jaar mee terug genomen hebben om dat die niet naar
behoren functioneerde.
Dan zijn we met de ziekenhuizen klaar en gaan we ons dinsdag eerst met de middelbare school bezig
houden en voor de laatste dagen met Sambulawan.
Wat ergerlijk is en blijft is de slechte verbindingen via internet. Gisteren en vandaag gaat het wel
maar als er een adressenlijst op het scherm moet komen lukt het vaak niet en valt het internet weer
weg. Dit zullen we toch pas kunnen oplossen als we terug zijn.
Dit was het tot dus ver.

Gegroet allen en tot het volgende verhaal.

Bas en Machiel

