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De eerste dag dat ik hier vrij rond liep ben ik naar de bank gegaan voor een vraag en het 

weer wakker maken van onze rekening die door de bank naar wat nu bleek slapend 

gmaakt was in hun voordeel en ons  zeer kleine nadeel 

De vraag die ik op tafel gelegd heb werd na 10 minuten  negatief beantwoord en dat was 

klaar. Toen even naar de andere balie om onze rekening uit zijn slaap te halen. 

Wat en drama voor de meisjes achter de balie Komt daar weer zo’n maffe Europeaan en 

die wil zijn rekening weer wakker hebben. Ik zal het hele relaas maar een beetje kort 

houden maar het kwam hier op neer dat een formulier bestaat bij ons uit een of twee 

bladen  maar hier uit een boekwerkje en als je  maar een pagina gebruikt moet je toch 

alle pagina signeren en dat deed ik even heel simpel alles wat ik niet nodig had streepte 

ik door en bij ons zetten we dan eenmaal een handtekening daar per pagina drie keer 

een handtekening .na 2,5 uur waren we er uit en toen ging een van de dames met me 

mee naar de geldautomaat buiten  en moest ik er een bedrag geeft niet hoe hoog of laag 

uithalen. Toen was het klaar en ik  weer helemaal gaar.  

Ik dacht als het zo  de hele tijd dat ik hier ben dan staat me nog wat te wachten. 

De volgende dag zouden de leden van Pakain komen maar die hadden om een of 

andere reden  nog een dag uitgesteld. Dus die kwamen de daarop volgende dag met 

een nieuwe notulist een jonge vrouw aankomend onderwijzeres en uit Sambulawan, 

. Mevr. lady Grace Bonite een familielid van Bebot onze  huurder van het rijstveld. 

Edmundo Albercite was verhinderd dus waren we met ons vijf. 

Na de kennismakingen met elkaar een aantal zaken door gesproken en tevens even een 

voorlopig programma gemaakt voor de eerste week 

In de gesprekken bleek dat het toch wel erg moeilijk is geweest met de pandemie en de 

grote lockdown die hier toch wel een stempel heeft gezet maar dat er weinig mensen 

hierdoor overleden zijn  wat Sambulawan aangaat. 

Maar ik ben toch even voorzichtig met alles want er klopt iets niet. Dus toen niemand 

vragen had heb ik gezegd Als er wat is met je het nu zeggen want op de laatste dag doe 

ik er niets mee. IK heb ze wel een paar vragen gesteld om over na te denken en komen 

we hier in de volgende bijeenkomst op terug.  Iedereen weer naar hus en de volgende 

dag zouden Erla en ik naar Palompon gaan naar het ziekenhuis om eens te kijken 

hoever men is met de nieuwbouw. Daar aangekomen was een helft  compleet 

afgebroken en stond er al een nieuwe ruwbouw overeind .de directrice van het 



ziekenhuis was er niet want die lag met problemen in Ormoc in een ziekenhuis. Maar 

haar rechterhand was er wel in die gaf me een uitleg over de situatie  ter plaatse. 

Dit gedeelte moet voor het eind van het jaar opgeleverd worden, dat lijkt me wel heel erg 

optimistisch maar we wachten af. 

Verder zou dan de andere helft gedaan worden maar de centen zijn op dus dat duurt nog 

wel even . Maar ik heb deze week nogal wat oude verslagen gelezen en dat horen we al 

vanaf 2009. Toen zijn we naar de familie gegaan van onze oude secretaris die tijdens de 

lockdown overleden is. Hier hebben we alle papieren opgehaald van Pakain die hij in het 

bezit had maar bij controle bleek dat de eigendomspapieren er niet bij waren. 

Dus daar moeten we nog achteraan. 

Hierna omdat we in het ziekenhuis niet verder konden om dat de directrice er niet was 

zijn we via Tumamak  naar de grote middelbare school gegaan en een lang gesprek 

gehad met  Wiliam Corpiz de vorige directeur van de middelbare school en de 

technologie afdeling. Nu is er voor de middelbare school een nieuwe directeur 

aangesteld en heeft William de technische school overgenomen en gaat hij die runnen 

en uitbreiden. 

Maar hij had nog al wat nodig en ik heb afgesproken dat ik de volgende week terug 

kwam  om te kijken hoe we verder gaan met de techniek 

Het is voor ons toch maar moeilijk te bevatten hoe ,maar daar zitten ze zelf ook mee,dat 

hier gaat met de scholen. 2 jaar is alles dicht geweest vanwege de Covid 19 maar nu zijn 

zo goed ld alle restricties en verboden opgeheven maar de scholen kunnen nog niet niet 

beginnen. Dat moet eerst nog eens besloten worden hoe en wanneer  zij mogen 

beginnen en dat kan nog wel eens augustus worden. Maar er zijn meer zaken die ons 

wat vreemd in de oren klinken. 

Op terugweg naar Huis nog contact gehad met Dr de Lara directrice van het grote 

ziekenhuis in Ormoc en afgesproken dat ik daar donderdag  naar toe zou gaan. 

De volgende dagen besteed aan het doorlezen van alle notulen of ik daar iets kan vinden 

over de eigendomspapieren. Ook nog langs de notaris gegaan maar die was deze hele 

week naar Cebu dat wordt ook volgende week. 

En dan donderdag naar het ziekenhuis in Ormoc dat kan in tweeën gedeeld  een 

algemene wat ons allemaal aangaat en daar hebben we het hier dan over. Het tweede 

deel ging meer over persoonlijke zaken daar de chirurg in het ziekenhuis  nogal 

geïnteresseerd was hoe mijn operatie is verlopen dus dat is voor het archief niet 

belangrijk. Tijdens de pandemie zijn hier nogal Spartaanse toestanden geweest Dit 

ziekenhuis moet een groot gebied verzorgen  dus ver buiten de grenzen van de 

gemeente Ormoc. De burgermeester heeft op een gegeven moment de grenzen van 



Ormoc hermetisch afgesloten zodat dit ziekenhuis niet kon functioneren. dat gaf 

problemen met de gouverneur die op een gegeven moment dreigde om een nood 

ziekenhuis  te plaatsen direct buiten de grenzen van Ormoc. Er kwam bij  dat er ook 

nogal wat personeelsleden besmet waren en toen sloot de burgermeester het ziekenhuis 

Dat heeft 4 maanden geduurd. En die zijn door de directie gebruikt om alles op te 

knappen. Het is van binnen helemaal geverfd en er zijn buiten shelters gemaakt waar 

bezoekers kunnen wachten dus niet meer binnen wachten. 

Wel waren hier toch ook weer, maar dat geldt voor de scholen en ook voor het andere 

ziekenhuis, briefjes met benodigdheden of wij hun daar mee konden helpen. Ik zei ga 

maar aan het werk en zorg maar dat de prijzen er bij komen maar ik heb een rood 

potlood bij me. Dus dat komt volgende week allemaal wel. 

Nu dit verzenden en morgen naar Sambulawan. 

 

Groet aan allen 

 

Bas Doorduin 

 

 


