
Beknopt verslag van het werkbezoek van Karen van der wal en Bas Doorduin  aan Sambulawan e.o. 

van maandag 25 juli tot 7 augustus 2011. 

 

Het was een reis met vallen en opstaan, maar uiteindelijk zijn we weliswaar moe, maar met een 

voldaan gevoel weer naar kunnen huis gegaan. 

 

De kraamkliniek 

 

Die bleek nog niet klaar te zijn. De aannemer had het er bij laten zitten, maar dat is tijdens ons 

verblijf allemaal opgelost.  

Het bleek dat het gemeentebestuur geen budget had voor een verloskundige in 2011, dus zou de 

kliniek niet voor 2012 in gebruik genomen kunnen worden. (Dit is waarschijnlijk ook de reden 

waarom de aannemer de zaak als minder urgent heeft gezien.) 

De vorige vroedvrouw, mevr. Illuminada Auman, was al met pensioen en deed het 

verloskundigenwerk uit liefde, maar zonder betaling. 

 

We hebben voorgesteld de periode tot eind 2011 voor onze rekening te nemen, waarna de 

gemeente het zou overnemen. De begroting voor 2012 was daar nog niet in voorbereiding, dus kon 

dit niet zomaar door hen toegezegd worden; er is tijd voor intern beraad  nodig.  

De benodigde papieren, contract e.d., liggen allemaal klaar bij de notaris, dus we kunnen de zaken 

snel afhandelen. 

 

Ziekenhuis in Villaba 

 

Hier zijn een aantal dozen met materialen afgeleverd. Ook zijn er enkele bedden geïnstalleerd. De 

dank is groot. 

 

Ziekenhuis in Palompon 

 

Ook hier is inmiddels materiaal aangekomen, het blijkt in een behoefte te voorzien. 

 

PAKAIN (onze stichting in de Filippijnen, zie elders op deze site) 

 

Enkele bestuursleden – Pastor June en Mersa Ugsang - hebben, na jaren van enthousiaste inzet, te 

kennen gegeven te willen aftreden in verband met drukke werkzaamheden elders. Jammer, ze 

hebben al die jaren veel en goed werk kunnen doen binnen de stichting. Onze dank! 

 

Verder hebben we de regel ingesteld dat mensen die werken voor PAKAIN niet langer lid van het 

bestuur kunnen zijn. De bestuursleden – Joel, Analea, Emok en Leah – wilden voor PAKAIN blijven 

werken en traden af als bestuurslid. 

 

We hebben de opengevallen plaatsen grotendeels kunnen invullen. 

Als voorzitter is dhr. Edelo Amitt  aangetrokken, hij is de Barangua Captain(dorpsoudste en 

politiecommandant) van Cassili-on het dorp wat aan de doorgaande weg ligt,directeur van de 

basisschool in .Sambulawan. 



Dhr. Carlito Paloma, een onlangs gepensioneerde secretaris van het ziekenhuis, neemt het 

secretariaat op zich. 

Bas Doorduin zal tijdelijk de functie van penningmeester op zich nemen. 

Karen van de Wal is het vijfde bestuurslid 

 

Het dagelijks beheer van de financiën blijkt een stevige klus te zijn voor Analea, maar met wat meer 

begeleiding slaat ze zich er wel door. 

 

Sambulawan 

 

Het voedingsprogramma voor de jongere kinderen loopt uitstekend, haast “te goed”. Iedere week 

komen ’s zaterdags er zo’n 150 kinderen naar dit festijn. De groep is feitelijk te groot geworden om 

dit financieel haalbaar te houden. De verpleegkundige (Deborah) zal op basis van leeftijd, lengte en 

gewicht gaan selecteren en daarmee het aantal wat terug te brengen. 

De groententuin ligt er voortreffelijk bij. 

 

Beheer en pacht van de gronden 

 

Tot nu toe zijn de gronden in eigen beheer, door enkel bewoners van Sambulawan geëxploiteerd. 

Het is gebleken dat dit tot onvoldoende resultaat leidde. Besloten is over te gaan tot verpachten van 

de gronden. Hiervoor zijn pachtregels opgesteld bij de notaris. De vergoeding is afhankelijk van de 

grootte van de oogst, 1/3 deel van de oogst komt toe aan PAKAIN, 1/3 deel wordt gezien als te 

maken kosten, 1/3 deel is voor de pachter. We verwachten hiermee, door meer betrokkenheid, 

betere resultaten te bereiken. Het betreft voornamelijk rijstbouw. 

 

Scholen 

 

Via de notaris zijn er weer enkele studiebeurscontracten afgesloten voor enkele kinderen uit 

Sambulawan. 

 

De basisschool in Sambulawan  

 

Loopt uitstekend. Er zijn nu 8 vaste leerkrachten ingezet voor in totaal 300 leerlingen. 

 

De Villaba Comprehensive Highschool 

 

Hier is nog steeds een concrete vraag naar boeken, Engelse grammatica, encyclopedieën, literatuur 

van de oude Grieken tot moderne Chinese schrijvers, van kookboeken tot boeken over land- en 

tuinbouw. 

Voor de afdelingmetaalbewerking en mechanische technieken is dringend behoefte aan 

gereedschap. 

De directeur is ons erg dankbaar en biedt als tegenprestatie aan de mensen in Sambulawan gratis 

computerles te geven. Een energieke man, die veel weet te bereiken met en voor zijn school. 

 

De school in Matag-Ob 



Ook hier bestaat dringend behoefte aan boeken. De eerder gestuurde boeken (Engelstalig) zijn een 

prima aanvulling op het leerprogramma. 

 

De naaischool 

Draait op volle toeren, nog steeds een groot succes! Is inmiddels selfsupporting. 

 

--- 

 

Een kreet die tijdens de reis opgepikt werd: 

 

“De Filippijnen hebben niet veel geld, maar des temeer vrienden”, éen om te onthouden. 

 


