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1 Het jaar 2015  is voor onze stichting een jaar van rust geweest vergeleken met het jaar 

daarvoor. 

Dit was ook nodig om diverse redenen. Allereerst even pas op de plaats gemaakt om weer op 

financiële adem te komen, ook de mensen en overheden in de Filipijnen de gelegenheid te 

geven wat er door hen zelf ondernomen zou worden en waar wij ons even buiten hielden. 

De financiële adem was nodig om te zorgen dat we financieel gezond bleven . 

Daarin is het een geslaagd jaar geweest want we hebben aan alle verplichtingen kunnen 

voldoen en we hebben de leningen kunnen aflossen. 

Dit is vooral te danken aan de milde gaven van vele sponsoren en donateurs.  

Wat ons tegengevallen is dat de overheid wel hun best gedaan hebben om ziekenhuizen en 

scholen weer verder op de rails te krijgen maar, dat er door geldgebrek  aan de kant van de 

overheid niet alles verwezenlijkt kon worden wat nodig was en er aan het eind van het jaar 

weer van verschillende kanten een beroep op ons gedaan werd. Dit wordt weer een extra 

krachtinspanning voor het jaar 2016. 

Er blijken nog dringend behoeften te zijn aan schoolmaterialen en ziekenhuis benodigdheden. 

 

 

  

2. Sambulawan in voor- en tegenspoed. 

 

Nadat het leven in Sambulawan weer enigszins op gang kwam is er een geitenfokkerij 

opgezet. Verder of het al niet genoeg is geweest is met een grondverschuiving van de heuvel 

achter het gebouw ongeveer 100 kubieke meter grond het gebouw komen bezoeken. Dit is 

door de bewoners van Sambulawan zelf opgeruimd. De weg die langs ons rijstveld loopt is 

door een aannemersbedrijf onderhanden genomen maar tijdens zware regen val is hierdoor 

ons rijstveld bedolven onder grof grind keien en ander wegenbouw materiaal wat daar 

gebruikelijk is voor wegenbouw. Dit heeft een gedeelte van de planten vernield en een ander 

deel beschadigd. Bij navraag bij onze advocaat bleek dat dit onder natuurrampen viel en dat 

deze kosten voor de eigenaar zijn. Dus hebben we zelf het rijstland moeten ontdoen van alles 

wat er niet in thuis hoort. En dan komt er nog een semi super tyfoon over in november maar 

die heeft niet veel schade veroorzaakt aan onze eigendommen. Wel heeft het weer een flinke 

schade aan de lagere school opgeleverd. Wij hebben via het hoofd van de school een verzoek 

laten indienen bij het departement van onderwijs of zij nu deze reparatie willen verzorgen en 
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betalen. Op dit moment wordt er door de overheid gebouwd, de lokalen zullen klaar zijn vóór 

het nieuwe schooljaar. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tuinbouwprogramma. 
   

In de tuin zijn dit jaar zijn dit jaar pinda’s geteeld. Verder wat bladgroenten maar het is nog 

steeds niet wat het moet zijn, maar wel zijn we druk aan het zoeken naar iemand die de 

mensen kent en die de mensen met raad en daad bij kan staan. 

 

4. Gezondheidszorg. 

 

De tyfoonramp is voor de gezondheidszorg geen bepaald positief jaar geweest. 

De voedselsituatie is de eerste acht maanden beneden de normale (minimale) norm geweest. 

Vooral bij de kinderen en de ouders is dit goed te merken geweest. Het medicijn gebruik is 

meer dan verdubbeld en we hebben dan weer moeten besluiten om het voedselprogramma 

voor de kinderen weer helemaal uit de kast te halen wat dus ook weer een verhoging van 

kosten met zich meebrengt. Gelukkig zijn deze zaken bij Deborah in goed handen. 

 

 

 

5. Naaischool en kledingzending. 

De naaimachines zijn bij de ramp goed vanaf gekomen. 

Er waren wat beschadigingen maar dat is allemaal weer verholpen en dit zal in 2015 wel weer 

normaal gaan functioneren. 

 

6. De scholieren en studenten. 

 

De basisschool heeft op het moment ongeveer 300 leerlingen. Zoals we al eerder vermeld 

hebben in dit verslag moest er veel gerepareerd worden. De school was na de ramp 

onbruikbaar geworden en daar hebben we veel energie en geld in gestoken om te zorgen dat 

de kinderen weer naar school konden gaan. Dat is wel gelukt maar na de tyfoon van november 

2014 is er weer veel beschadigd, maar er wordt momenteel hard gewerkt aan nieuwbouw voor 

de school.. 

Het jaar is voor de middelbare scholieren een afgebroken jaar omdat er drie maanden bijna 

geen lessen zijn geweest. Toch is het de meesten gelukt om toch naar het volgende leerjaar te 

kunnen gaan. Bij de studenten die naar het hoger onderwijs gaan is er een student die het niet 

helemaal gehaald heeft mede door situatie thuis. Daar was geen geld om reparaties uit te 

voeren en in het begin van het jaar gebrek aan voeding. Ze zal nu in de grote vakantie 

proberen om alsnog door te kunnen gaan naar het volgende leerjaar.  

 

 

7. Transport 

Bij het evalueren van alles wat er dit jaar vervoerd is moeten we vaststellen dat het hier in 

Nederland en het zee transport naar de Filippijnen volgens het boekje zijn verlopen maar het 
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transport van de containers van Cebu naar het eiland Leyte is beslist niet volgens het boekje 

verlopen maar heeft ons veel stress opgeleverd. 

Wel is alles in goede conditie over gekomen en is niets beschadigd. 

 

 

 

 

 

 

8. Bestuur PAKAIN. 

  Na de ramp in november 2013 is het bestuur van PAKAIN( de associatie in de Filippijnen) 

eigenlijk uiteen gevallen. Dit als gevolg van het niet kunnen bereiken wegens gebrek aan 

werkzame communicatiemiddelen. Er is toen een tijdelijk bestuur aangetreden bestaande uit 

Pastor June Ugsang, Deborah Viovicente, onze verpleegkundige, Carlito Paloma, Karen van 

der Wal en Bas Doorduin. 

Nadat de zaken weer enigszins genormaliseerd waren is er een definitief bestuur gekomen. 

Pastor June Ugsang is er weer uit en Edmundo Albacite is weer terug, zodat we nu weer een 

volwaardig bestuur hebben. Het bestuur bestaat nu uit Karen voorzitter, Carlito secretaris. Bas 

penningmeester, Deborah lid (en voor ons en de mensen in de Filippijnen het eerste 

aanspreekpunt, dit omdat zij zeer goed te bereiken is voor ons en het meeste contact heeft met 

de mensen in Sambulawan) en Edmundo als lid. De vergaderingen verlopen via facebook. Dat 

loopt prima zij dat de vergadertijd voor ons wat vreemd is. Namelijk om zes uur ’s morgens. 

 

 

9. Bestuur CaSsS. 

 

Het algemeen bestuur van CaSsS heeft dit jaar eenmaal vergaderd.  

Het dagelijks bestuur is vijf maal bijeen geweest. Er zijn geen wijzigingen in het bestuur 

geweest. De voorzitter is herkozen voor een periode van drie jaar. 

 

10. Tot besluit. 

 

Het was voor allen binnen de stichting zoals gewoonlijk weer een jaar van hard werken. 

Als we terugblikken op het afgelopen jaar begrijpen we soms zelf niet hoe we dit allemaal 

voor elkaar gekregen hebben. 

Met alle giften en donaties hebben we al dingen bereikt die eerder voor onmogelijk gehouden 

werden. Met de hulp van velen en de bijdragen die binnen kwamen is het ons niet helemaal 

gelukt het jaar financieel af te sluiten en hebben we ongeveer € 5000, - ingeleverd  

Van een stichting in Maastricht ontvingen we voor de laatste maal een financiële donatie voor 

het project.  Maar we kijken met een optimistische blik naar de toekomst want met alle hulp 

zowel financieel als materieel hebben we dit allemaal kunnen bereiken. 

Van de diaconie van de Protestantse kerk in Westerbork, die al een aantal jaren een van onze 

trouwe sponsoren is, mochten we ook dit jaar weer een aanzienlijk bedrag ontvangen. 

 

Ook de Protestantse kerk in Maasbracht leverde weer een bijdrage.  

De activiteiten van een supportersgroep in Maasbracht leverde een prachtig bedrag op. 

 

In ieder geval weer zeer hartelijk dank voor uw inzet en financiële bijdragen voor de grote en 

kleine mensen in Sambulawan.  
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We hopen dat u ons ook dit jaar weer wil ondersteunen en houden u uiteraard op de hoogte in 

de volgende nieuwsbrief. Ook aan de website wordt hard gewerkt: www.sambulawan.nl . 

 

-o-o-o- 

http://www.sambulawan.nl/

