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Na een tijd van stilte rond onze berichtgevingen   brengen wij u met dit schrijven  op de hoogte van 

de actuele situatie. 

 Dit jaar is een nogal hevige El Niño ( lange periode van extreme droogte)  de Filipijnen gepasseerd 

die een aantal maanden heeft geduurd waardoor er geen land en tuinbouw gewassen konden 

worden geteeld .  

Het laatste nieuws is nu dat de kentering is ingetreden en het zaai en plantseizoen weer kan 

beginnen. 

Wij hebben maandelijks  vergaderd met het bestuur in de Filipijnen via Facebook , drie studenten 

hebben een HBO opleiding afgerond tot Bachelor. Daar zijn we zeer verheugd over; dat is een 

enorme prestatie. Trots zijn we op het doorzettingsvermogen van deze studenten. En natuurlijk blij 

met uw bijdragen om dit mogelijk te maken. 

Hier in Nederland hebben we  inmiddels weer de nodige materialen weer verzameld en  die staan 

klaar om verzonden te worden. Het betreft schoolmaterialen en spullen voor de ziekenhuizen. 

Normaliter zouden wij in augustus een container met de inhoud van een basisschool in Maasbracht 

die ons is aangeboden  gaan verzenden naar Sambulawan, naar de basisschool in Sambulawan zélf. 

Te elfder ure heeft een grote zorginstelling  ons 60 verpleeghuisbedden aangeboden. 

Dit zal voor ons weer een krachtinspanning worden zowel financieel als  het verkrijgen van 

menskracht om het transport  te verwezenlijken. 

Maar daar na de tyfoon in 2013 de ziekenhuizen nog steeds niet gevuld zijn met de nodige 

materialen en nog veel mensen  op karton op de grond moeten liggen menen wij dat gezien de nood 

dit aanbod niet kunnen negeren en afwijzen. 

In juli worden alle bedden en de inhoud van de school verzameld en tussen 12 en 19 augustus zullen 

we alles verschepen in twee containers . 

Maar doordat we het aantal bedden hebben gekregen  zoeken wij nu  lakens en handdoeken. 

Theedoeken, hoeslakens, onderlakens….  

Mocht u nog iets over hebben, dan  houden wij ons  hiervoor aanbevolen. 

Begin Oktober zal  Bas Doorduin naar de Filipijnen reizen om beide containers te begeleiden vanaf de 

aankomst in Cebu tot op de plaats van bestemming. 

In de laatste week van Oktober zal ook Karen van der Wal  naar de Filipijnen gaan en  we zullen daar 

dan met elkaar de nodige bijeenkomsten  hebben met diverse  instanties om alles goed af te 

wikkelen. 

 

Weest u ervan overtuigd dat de spullen een prima bestemming krijgen en dat onze hulp én uw hulp 

en ondersteuning  nog steeds hard nodig is! 
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