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Jaaroverzicht Care and Share stichting Sambulawan 2019 

 
1.Activiteiten in Nederland 

 

Dit jaar is voor onze stichting een (als we het over wijn zouden hebben) een goed jaar geweest 

We hebben onze schulden voor een flink eind af kunnen lossen en we hebben nu eindelijk  

antwoord na veel vergaderen en vragen afvuren op onze mensen in de Filipijnen betreffende 

de rijstoogsten. En dat moest heel duidelijk op tafel komen daar we om alle vaste lasten die 

we hadden en nog zullen krijgen, op een gegeven moment betaald moet gaan worden uit de 

inkomsten die binnen komen van de rijstoogsten. Er werd ons op een gegeven moment een 

aantal hectares rijstvelden aangeboden. 

Maar dat ging niet door omdat de erfgenamen het onderling niet eens waren met elkaar. 

Verder is nu duidelijk dat door de geografische ligging van Sambulawan en de 

klimaatverandering de opbrengsten minder zijn dan op plaatsen waar de waterhuishouding 

goed geregeld kan worden.  Het laatste wat we nu nog met ons rijstveld moeten regelen is de 

last die we extra hebben met hoogwater. Dan stroomt het water via een duiker onder de weg 

door rechtstreeks ons rijstveld op en spoelt dan de jonge rijstplanten weg. De duiker is een 

paar jaar geleden vernieuwd en is daarbij in een andere richting gelegd (haaks op de weg, 

maar schuin naar ons rijstland). De overheid en de aannemer willen hier niets aan doen. 

Wij zijn op zoek naar een goede oplossing maar die hebben we nog niet gevonden. Alleen 

oplossingen die financieel vrij hoog liggen. Dus dit is nog een puzzel die niet zomaar opgelost 

is. 

De zelfredzaamheid van de mensen in Sambulawan en de wil van de jeugd om na de lagere 

school verder te willen studeren is nu toch op een peil gekomen dat wij ons zachtjes aan terug 

kunnen gaan trekken. Alleen de gezondheidszorg en de financiering van de kinderen die door 

willen leren na de lagere school blijven nog wel even kosten posten voor onze stichting. 

Dit is voor de eerste jaren voor ons nog wel een kostenpost. Maar er zijn al veel mensen die 

daar zelf iets aan bij kunnen gaan dragen. 

 

 

Het bestuur. 

Het dagelijks bestuur is dit jaar 6 maal bijeengeweest en namens het bestuur hebben de 

voorzitter en penningmeester 8 vergaderingen gehad met de mensen van PAKAIN, onze 

dochter associatie in de Filipijnen. 

Het algemeen bestuur heeft eenmaal vergaderd en zijn daar de jaarstukken doorgenomen en 

werd het beleid vastgesteld voor het gehele jaar. 

 

 

2. Sambulawan in voor- en tegenspoed. 

 

2019 is voor Sambulawan een jaar geweest van veel discussies met de overheden lokaal en 

regionaal om te bezien of er iets gedaan kan worden aan de waterhuishouding in Sambulawan. 

De overheid is alom bezig om brede waterafvoerkanalen te graven en is ook bij de mensen in 

Sambulawan geweest en zijn daar diverse vergaderingen aan gewijd. 

Het voorstel van de overheid houdt in dat er over ongeveer vier kilometer lengte een breed 

kanaal moet worden gegraven. Maar dan moeten een aantal boeren hun grond ter beschikking 

stellen hiervoor. Dit moet dan gebeuren en dan worden de betreffende boeren op zijn Filipijns 

schadeloos gesteld. 

Dat betekent dat er dank je wel gezegd wordt en verder niets. Dus geen financiële 

tegemoetkoming. Dat viel bij de mensen in het verkeerde keelgat. 
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Dus tot nu toe gebeurt er niets. Als het doorgaat dan zullen wij ook een stukje in moeten 

leveren. Maar daarin lopen wij nu eens even niet voorop. De oogsten zijn dit afgelopen jaar 

net als in 2018 matig geweest. Deels door droogte en deels door wateroverlast. 

 

3. Het bestuur van PAKAIN. 

Er zijn dit jaar geen wijzigingen geweest in het bestuur en is er in goede harmonie vergaderd. 

 

4. Pakketzendingen 

Er zijn dit jaar 6 pakketten verzonden naar de ziekenhuizen met materiaal wat ons hiervoor ter 

beschikking is gesteld. 

 

 

5 Financiën 

 

We begonnen dit jaar met een schuld aan de fondsenrekening van € 1200.- 

Die hebben we goed kunnen aflossen. 

We hadden een strakke begroting en we hebben de jaarrekening met een positief saldo 

afgesloten. Wel waren er enkele posten blijven staan voor dit jaar. 

Wij danken ieder die een bijdrage heeft geleverd voor zijn of haar bijdrage en we hopen dat U 

ons ook in2020 niet wil vergeten. 

 

 

Het Bestuur 


