En het leven lacht de straatkinderen toe …..

Gids van de vrijwilliger.
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Welkom bij Virlanie!
Wij zijn verheugd je als een vrijwillige medewerker te mogen ontvangen bij onze
Filippijnse partner, de stichting Virlanie.
Om jouw onthaal te vergemakkelijken, hebben we een gids opgesteld die je de
mogelijkheid zal geven je sneller vertrouwd te maken met een voor jou geheel nieuwe
omgeving: de Stichting, de wijk, Manilla ….
Het zal je eveneens enige informatie geven over de te nemen acties bij je aankomst en
bij je vertrek.
Ook hebben wij niet vergeten wat informatie in te sluiten betreffende enkele uitstapbestemmingen en bezoeken op de Filippijnen.
We wensen je goede lectuur!
Enfance Tiers Monde/ Kinderen derde Wereld
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1. Voorstelling van de Stichting.
De Stichting Virlanie op de Filippijnen is eerst en vooral een gevecht en de inzet van een man:
gewezen directeur van Caritas gedurende 11 jaar, begeeft Dominique Lemay zich in 1987 naar de
Filippijnen, en verontwaardigd over het lot van de straatkinderen, komt hij een jaar later terug om met
enkele Filippino’s de stichting Massigla op te richten.
In februari 1992 sticht hij Virlanie Foundation Inc. Drie maanden later, werd een eerste tehuis geopend.
In minder dan 10 jaar opent de stichting 12 tehuizen.
In 2001 overreikt Lionel Jospin aan Dominique Lemay de prijs van de Mensenrechten en van de Franse
Republiek.
Virlanie Foundation is een organisatie naar Filippijns recht, erkend door het departement van sociale
zaken, ter bescherming van kinderen. Zij is bestuurd door een beheerraad bestaande uit 20 Filippijnse
leden die de objectieven en de te volgen werkpolitiek beslissen. Een bureau staat in voor het toepassen
van de besluiten van deze beheerraad.
Het objectief is de middelen te geven aan straatkinderen om de straat te verlaten en zo te ontsnappen
aan het geweld, de prostitutie, het netwerk van pedofielen, alsook aan de trafiek van organen. Dankzij
de familiale onthaaltehuizen krijgen zij de kans om zich te integreren in de sociëteit om actieve burgers
te worden.
Virlanie heeft zich de opdracht gegeven om bij voorkeur diegenen op te nemen die “niemand wil”.
Vandaag leven ongeveer 300 kinderen en volwassenen tussen 0 en 20 jaar in een familiale sfeer in deze
12 tehuizen. Daarbij komt dat een ploeg van 90 gesalarieerde Filippijnse medewerkers, bijgestaan door
ongeveer 30 buitenlandse vrijwilligers, 11 programma’s beheert.
Virlanie vergezelt meer dan 1000 kinderen en jongeren rechtsreeks in de straat, in gesloten centra en in
zeer arme families die in sloppenwijken leven.
Twaalf tehuizen voor 300 kinderen
5 familiale ontvangsthuizen verschaffen elk een onderdak aan 20 tot 30 kinderen, jongens en meisjes.
Deze tehuizen zijn bestemd om de kinderen te helpen om hun normaal leven terug te vinden. Zij leven
er samen volgens een traditionele Filippijnse familie met een Tatay (Papa) en een Nanay (Maman), één
of meerdere Titas (Tantes) alsook sociale assistenten.
Zeven gespecialiseerde tehuizen
Het Drop-In Center en het MPCC (Marco Polo Care Center):
Het MPCC vangt kinderen van 0 tot 7 jaar op en het Drop-In kinderen van 7 jaar en meer. Deze
tehuizen beteken een overgang tussen de straat en een nieuwe familie. De kinderen blijven er ongeveer
1 jaar, de nodige tijd om een familieleven en kinderleven aan te leren of opnieuw aan te leren. Deze
tehuizen stellen de kinderen in de mogelijkheid om te “genezen”. Zij leren het stelen af en onthouden
zich van prostitutie en druggebruik. Ook beginnen of herbeginnen zij hun schooltijd door les te volgen
in kleine groepjes die hen een niveau geven om terug naar de officiële school te kunnen gaan. Sommige
worden zeer snel opgenomen. Anderen hebben last van leer – en gedragsmoeilijkheden. Deze kinderen
genieten van bijzondere lessen die gegeven worden door de vrijwilligers.
Jade is een huis voor mentaal en/of fysisch gehandicapte kinderen.
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Mother and Child is een eerste hulp ontvangst tehuis voor jonge ongehuwde moeders. Zij hebben hier
de mogelijkheid om zich bezig te houden met hun kind in een geruststellend en een beschermd kader
gedurende de nodige tijd om een toekomst te overwegen voor hen (professionele opleiding) en hun
kind.
De boerderij verzekert de opleiding voor de jongens buiten Manilla ( te Batangas).
Elizabeth Home is een tehuis waar jonge meisjes opgenomen worden die misbruikt werden.
De twee Herrod tehuizen nemen de moeilijke jongeren op.
De verschillende elf programma’s die de tehuizen ondersteunen:
• Sibuhi: centrum voor creativiteit en ontwikkeling
• De school Magellan: de kinderen krijgen lessen om de computer te gebruiken, om wiskunde en
de Engelse taal aan te leren, en hebben de gelegenheid om de bibliotheek te bezoeken.
• Het Y.A.P. (young adult programm): programma voor jonge volwassenen om ze voor te
bereiden tot een onafhankelijk autonoom leven.
• De projecten die fondsen genereren (IGP): geven aan kinderen en jongeren de kans zich bezig
te houden met betaalde activiteiten.
• Het herenigingsprogramma van families: trachten alle voorwaarden te verzamelen opdat het
kind terug opgenomen wordt door zijn familie (als hij er een heeft) en er te blijven.
Speciale programma’s:
• Het straatprogramma: raad geven, kunnen luisteren, medische zorgen verstrekken, het
opzetten van allerhande activiteiten,
• Family Programm: hulp om communiteiten te stichten midden in arme stadswijken.
• Het Peterschappen-programma: peters en meters vinden voor de kinderen en de tehuizen om
te voorzien in de noden van de Stichting.
• Het bureau voor juridische bijstand aan opgesloten kinderen, om dossiers betreffende
minderjarigen op te lossen.
• Het programma voor vrijwilligers: de actie van de vrijwilligers aanmoedigen en ondersteunen.
• Reception Action Center (RAC): activiteiten in het voorlopige “onthaalcentrum” (gerund door
de stad Manilla) van straatkinderen. Hier wordt verzorging gegeven, lessen en
sportactiviteiten.

2. De Filippijnse cultuur
De invloeden
De Filippijnen hebben verschillende invloeden ondergaan gezien de lange periodes van uitwisseling
met andere Aziatische culturen en met westerse kolonisaties (Spanje, Amerika et Japan). De
Spanjaarden hebben de praktijk van het katholieke geloof opgelegd met de hieraan verbonden waarden,
terwijl de Amerikanen een ideaal beeld van buitensporige consumptie aangebracht hebben.
De vermindering van eigenwaarde
De eeuwen van koloniale overheersing hebben een vereenzelving met een negatief beeld van zichzelf
meegebracht. Dit minderwaardigheidsgevoel is verankerd in de persoonlijkheid zelf van de Filippino.
De Engelse taal is overal gesproken, de Amerikaanse muziek en de andere vormen van kunst zijn
verspreid op grote schaal. Men probeert de westerse wereld te kopiëren. Maar deze voortdurende
confrontatie met een ideale wereld, onderlijnt nog meer de minderwaardigheid en gaat gepaard met de
onderwaardering van hun eigen oorsprong en hun eigen cultuur.

5

Het conformisme
De neiging tot conformisme is zeer aanwezig bij de Filippino en is zeer gebruikelijk bij de Aziaten in
het algemeen. De Filippino’s wantrouwen personen die verschillend zijn en dit uiten (kleding,
tatoeages ..). De groep is belangrijker dan het individu.
De sociale relaties
Een groot belang wordt gehecht aan menselijke relaties. Vandaar ook de befaamde Filippijnse
gastvrijheid. De Filippino’s leven met velen samen in hun woningen. De familiale kern is groter bij hen
dan bij ons. Wanneer de jongeren hun ouders moeten verlaten groeperen zij zich dikwijls om samen
een appartement te betrekken.
Het fatalisme
De Filippijnen zijn een land van landbouwers die ervan overtuigd zijn dat de mens onderhevig is aan
overheersende natuurkrachten. Vandaar het diepe geloof in bovennatuurlijke fenomenen en in geesten,
dit alles in het spoor van het oude animisme.
Communiceren
De Filippijnse bevolking is zeer gastvrij en bezorgd over de interpersoonlijke verhoudingen. Iedereen
begroet iedereen de ganse dag door. Zij vragen of alles goed gaat, waar je heen gaat en andere vragen
van die aard. Deze manier van zijn is noch een vorm van inmenging in je leven noch een vorm van
misplaatste curiositeit. Het is hun manier om hun waardering te uiten. In deze context is een klein
woordje en een glimlach voor hen een bewijs van waardering en vriendelijkheid.
Zich verzetten tegen de algemene mening en zijn verschil bevestigen kan in de Filippijnse cultuur het
risico inhouden om als onverstaanbaar over te komen en uitgesloten te worden uit de groep.
Elk mogelijke toestand van conflict wordt zorgvuldig vermeden. Deze factor verklaart het type van
“driehoeks”-communicatie in geval van conflict, waarbij de tussenkomst van een derde het nietakkoord moet meedelen.
Het imago van de andere is van kapitaal belang en de Filippino hecht grote waarde aan zijn eer:
gezichtsverlies lijden is het ergste wat hem kan overkomen.
Plezier doen
De Filippijnen zijn buitengewone gasten en houden ervan anderen een plezier te doen. Dit waardig
gevoel kan je confronteren met verschillende problemen. Zij zullen “ja” zeggen op al jouw verzoeken
zelfs waneer zij vooraf weten deze niet te kunnen behartigen, dit enkel om je niet te ontgoochelen. Het
onvoorwaardelijke “neen” is eerder zeer raar.
Het geloof
Er bestaat in de Filippijnen een sterk geloof (voor het merendeel katholiek) samen met een volksgeloof.
Het geloof neemt een belangrijke plaats in het leven van de Filippino. Ze belijden hun geloof en bidden
regelmatig gedurende de dag. De religieuze feesten worden gevierd met veel enthousiasme. Zij zullen
bijgevolg moeilijk kunnen begrijpen dat sommige personen niet in God geloven. Ook kunnen zij niet
waarderen wat strijdig is met het geloof, zoals buitenechtelijk samenleven, de scheiden, anticonceptie,
zwangerschapsonderbreking….
De kinderen en hun opvoeding
Het kind dat verwacht en vertroeteld werd, leert zeer snel (leeftijd ongeveer 4 jaar) dat het moet
voldoen aan de verwachtingen van zijn ouders. De Filippijnen hebben de reflex om de duurzaamheid
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en het voortbestaan van de familie te verzekeren door veel kinderen te hebben. Het kind is de garantie
van inkomsten en van verzorging van de ouders wanneer zij ouder zijn.
De volwassenen schenken weinig of geen aandacht aan de wensen en het interne leven van het kind
(het belang van de spelen). Het kind weet zeer snel dat het moet vermijden emoties en noden te uiten.
Filipino time
De Filippijnen zijn niet stipt en doen geen aanstalten om op tijd te komen. Ze houden eraan hun tijd te
nemen en naar hun afspraak te vertrekken wanneer het hun uitkomt. Men went er aan, maar het is goed
om weten dat een vertraging van een half of een heel uur gebruikelijk is.

3. Je vertrek voorbereiden
Je verblijf in de Stichting Virlanie gebeurt naargelang het type van opdracht:
- Ontdekking: een verblijf van één maand die de vrijwilliger in de mogelijkheid stelt de Stichting
en haar programma’s te ontdekken. Geen enkele opdracht zal toevertrouwd worden aan de
vrijwilliger. Hij zal eerder de vrijwilligers volgen die een bepaald programma leiden.
- Korte termijn: een verblijf van 1 tot 3 maanden. Deze missie beantwoordt aan een kortstondige
nood van de Stichting en de vrijwilligers zijn niet onmiddellijk geroepen om zich bezig te houden
met de kinderen (vb bouwplaatsen, verbouwingen, vertaling van documenten…..)
- Middellange termijn: een verblijf van 3 tot 6 maanden dat aan precieze behoeften van de
Stichting beantwoordt (groepsleider van opvoedkundige activiteiten, leraar van plastische kunst
enz….)
- Lange termijn: een verblijf van 6 maanden en meer. Zij volgen de projecten van de Stichting op
om ze een duurzaam karakter te geven. Zelfs zijn deze vrijwilligers het, die een nieuw project
opzetten welke beantwoordt aan een nood (Magellan coördinator, vrijwilligers coördinator enz…)

3.1. Plan je vertrek
- D - 12 maanden: stel je dossier van aanvraag tot vrijwilligerswerk op en begin de stappen te zetten
om je project te kunnen betalen.
Eenmaal dat jouw kandidatuur aanvaard is.
- D – 4 maanden: ga ofwel naar het dichts bijgelegen internationaal centrum voor inenting ofwel naar
jouw huisdokter ofwel voor de Belgen naar het Tropicaal instituut te Antwerpen. Vraag hen na inenting
je internationale inentingskaart. Zoek daarna een vlucht en laat de concurrentie haar rol spelen.
- D – 4/3 maanden: indien nodig laat je paspoort vernieuwen. Bereid je opdracht/project voor door je in
te lichten over de Stichting die je zal onthalen, het land, de cultuur, de taal, enz… Neem eventueel
contact op met vroegere vrijwilligers die een gelijkaardige post bekleed hebben.
- D – 6/4 weken: je visa aanvragen bij de Filippijnse Ambassade te Brussel. Jij kunt het ook per post
doen maar daarvoor moet je wel een week meer rekenen.
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3.2. Plan je opdracht
Een project hebben.
Voor de vrijwilligers “ontdekking of korte termijn (van 1 tot 3 maanden)” zijn er twee mogelijkheden:
Naargelang je bekwaamheden zal de Stichting je een opdracht geven die aan een nood beantwoordt.
Enkel de coördinator van de vrijwilligers kan je een opdracht geven.
- Voor je vertrek ken je al de Stichting en haar noden. Je bent van mening dat jouw project
beantwoordt aan de werkelijkheid van het terrein. Daarom is het best van je project op te sturen
naar de Stichting opdat zij het kan valideren. Het best is contact op te nemen met Johanna
Vandamme die de schakel is met de Stichting.
- Een opdracht werd je toegewezen, en, je ziet een zeker aantal noden (of één enkele nood) die jij
denkt te kunnen voldoen: geef je opmerkingen en voorstellen door aan de coördinator van de
vrijwilligers of aan de coördinator van het desbetreffende programma.
Voor de vrijwilligers van middellange en lange termijn ( 3 maanden en meer):
Je post beantwoordt aan een fiche . De bijzonderheden van jouw opdracht zijn beschreven op de fiche
die je werd overhandigd bij je aanwerving.
Wat je kunt meebrengen voor Virlanie (geschenken …)
Moest je nog plaats hebben in je bagage, dan kan je eventueel meebrengen:
- medicamenten voor het RAC en voor de kindertehuizen. Raadpleeg de medicamentenlijst van
Virlanie die ter beschikking is bij Johanna Vandamme of bij de coördinator van de vrijwilligers.
- pedagogische spelletjes en pedagogisch materieel: zie hiervoor ook de lijst van de noden van de
Stichting.
- Indien je geld ingezameld hebt: geef het aan de verantwoordelijke van het sponsorshipprogramma
die het zal verdelen en toewijzen naargelang de noden. Ook kan het gestort worden op rekening
van “Kinderen Derde Wereld” (000-0039999-35) die het zal doorstorten naar de Filippijnen. Op
deze wijze kunnen je sponsors genieten van een fiscale aftrek. Het is wel noodzakelijk hiervoor
jouw project gevolgd door jouw naam te vermelden.

3.3. Wat steek je in je rugzak?
Hieronder een kleine lijst die je zal verhinderen je zak regelmatig te moeten openen en die je zal
verzekeren niets te hebben vergeten. Weet echter dat alles ter plaatse kan gevonden worden.
Kleding:
T-shirts in katoen
Badpak (één of twee delen)
Bermudas en lichte broek
Pull
Jeans
Sportschoenen
Gekleed hemd
Een paar open en een paar gesloten
Pijama of nachtpon.
schoenen
Een meer geklede stadskledij (voor de lange termijnen)
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Optie weekend:
Een kleine (rug)zak voor de korte uitstapjes
Een slaapzak of lakens (lakens zijn beschikbaar
Of te koop in de nabije supermarkt)
De toilettas:
Wat gewoon nodig is plus
Hygiënische tampons (moeilijker te vinden dan
verbanden)
Epileertangetje
Klein spiegeltje

Pareo
Handdoeken

Nageltangetje
Oorstoppen (geen overbodige luxe in Manilla)
Watten stokjes
Haardroger

De papieren:
Paspoort
Uittreksel van geboorteakte (vrijwilliger die langer blijft dan 6 maanden)
Bankkaart
Inentingskaart en fotokopie van het gezondheidsboekje.
Voorschrift van de behandeling in voege
Reisverzekering.
Adressenboekje.
Vliegtuigtickets.
Fotokopies van alle papieren in tweevoud: één set in de bagage met jouw adres erop in Manilla en één
set op zak.
De belangrijke nummers: van de persoon die te contacteren valt in geval van nood, van de bank, van de
verzekering enz….
De alledaagse zaken:
GSM en oplader.
Fototoestel (en eventueel lader).
Een met insecticide behandeld muskietennet.
Een reisgids. (aanbevolen: Lonely Planet).
Een klein woordenboek engels/nederlands.
Zonnebril.
Zaklamp. (eventueel lader of reservebatterijen)
Een “Zwitsers” zakmes.
Een slot met code (geen sleutel = gevaar van verlies) om de bagage te sluiten
Het toegelaten gewicht en de afmetingen van handbagage hangen af van vliegtuigmaatschappij
tot vliegtuigmaatschappij.
Best is op zak te hebben:
• Bic om de formulieren in te vullen.
• Papieren.
• Geld.
• Fotoapparaat.
• Medicamenten voor behandeling die je moet volgen.
• Een fles met water.
Wat niet mee mag:
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•
•
•
•
•

Liquide of vaste wasproducten
Gasprodukten (behalve aansteker)
Lucifers
Oplosmiddelen, en in het algemeen alle ontvlambare producten
In de cabine: schaar, mes, en alle andere snijdende voorwerpen (zelfs de nageltangetjes),
spuitbussen (deodorant mag wel in de bagage).

3.4. Inentingen en farmacie
Zie ook: www.itg.be Alles hieronder moet niet maar is aangeraden.
-

-

-

-

-

Difterie, klem, kinderverlamming (DTP of DT Polio): noodzakelijk.
o De inenting moet in orde zijn de dag voor het vertrek. Een herhaling is noodzakelijk
elke 10 jaar voor volwassenen van 18 jaar een meer.
Leverontsteking (hepatitis) A: Avaxim of Havrix: sterk aangeraden
o De eerste inenting heeft haar volledige uitwerking en wordt versterkt met een herhaling
na 6 maanden/één jaar. Geldigheid: 10 jaar.
Leverontsteking (hepatitis) B: Genhevac B of Engerix): sterk aanbevolen.
o Ofwel een inenting van 3 inspuitingen met een tussentijd van één maand plus een
herhaling een jaar later en daarna om de vijf jaar.
o Ofwel twee inspuitingen met een maand tussentijd plus een herhaling zes maanden later
en daarna om de vijf jaar.
Buiktyfus: Typhim Vi: sterk aangeraden
o Inenting met een inspuiting welke doelmatig blijft gedurende 3 jaar. Deze inenting
onthoudt je niet van de algemene regels van hygiëne te volgen.
Tuberculose: BCG of Monovax
Hersenvliesontsteking met meningokok A en C: aangeraden
o Inenting met één enkel inspuiting geldig gedurende 4 jaar.
Gele koorts
o Inenting met een inspuiting geldig gedurende 10 jaar.

De farmacie:
- De medicamenten ivm behandeling die je volgt, ook voorschriften voor orale contraceptie,
- Steriele wondverbanden en hechtpleisters (sparadrap),
- Schaar en tangetje voor ontharing,
- Thermometer,
- Antisepticum: Bétadine of Hexomodine of Mercyl
- Paracetamol: Doliprane, Efféralgan
- Buik antisepticum: Ercefuryl
- Stoelgangremmer: Imodium, Tiorfan
- Maagverband: Maalox
- Krampstillend: Spasfon
- Antibiotica: Clamoxyl, Bactrim, Noroxine
- Antimalaria: Nivaquine, Paludrine, Savarine (enkel wanneer je denkt te reizen in die eilanden van
de Filippijnen)
- Oraal histaminewerend tegen de overgevoeligheid (allergie): Zyrtec
- Ontsmettend oogwater (collyre): Biocidan
- Antibiotische zalf: Neomycine, Fucidine
- Schimmeldodende zalf: Myocoster, Prevaryl
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-

Insectenverdrijvers: Camadem, 5/5, Autan
Waterontsmettende tabletten.
Parasietenbestrijder: Apar (ontsmetting van huidziekte)

Vergeet ook je bril en contactlenzen niet en hun mogelijke reservestukken.

3.5. De administratieve stappen
Visum
Een paspoort, nog 6 maanden geldend na datum van terugkeer en zonder visum, laat je toe tot 21 dagen
in het land te blijven.
Visa worden voor de Belgische burgers uitgeleverd door de Ambassade van de Filippijnen voor een
duurtijd van 59 dagen. Zie: www.philembassy.be
Eenmaal ter plaatse, is het mogelijk je visum te hernieuwen (verlengen) voor een prijs van ongeveer
500 pesos bij de dienst van de immigratie gevestigd te Intramuros en te Makati, of, via een agentschap.
Vraag een “tourist visa”aan bij de Ambassade van de Filippijnen te Brussel. Je hebt geen enkel
voordeel een “business” visa aan te vragen, waarvan de stappen nog lastiger zijn.
Je kunt het ook per post doen, maar dan is de tijd langer.
Af te leveren stukken voor het bekomen van je visum:
• kopie van je paspoort dat nog geldig is,
• een identiteitsfoto
• een fotocopie van de heen en terug vliegtuig tickets (zoniet bevestiging van je reis door het
reisbureau)
• 39 Euro
• Belgisch identiteitskaart.
• Volledig ingevuld formulier (zie bijlage)
• Indien aanvraag per post: een briefomslag met postzegel geadresseerd op jouw adres mee
opsturen.
Inschrijving bij de Ambassade (vrijwilliger van 6 maand en meer)
• een uitreksel van de acte van geboorte (kan verkregen worden op het Gemeentehuis van
geboorte met een wachttijd van 2 weken)
• je paspoort dat nog geldig is
• de inschrijving is gratis en het bureau is enkel open de voormiddag.

3.6. Welk budget voorzien?
Het leven op de Filippijnen is goedkoop. De munt is er de Pesos (1 € = +/- 65 pesos).
Het gemiddeld budget van een vrijwilliger Virlanie ligt tussen 200 en 300 euro per maand.
De noden van een vrijwilliger voor een korte termijn ( 1 à 3 maand) is verschillend van deze voor een
middellange en een lange termijn; alles hangt af van het type van de opdracht.
Globaal gezien zijn er twee etappen:
- de eerste maand wordt de vrijwilliger ontvangen in een kindertehuis om zich sneller te integreren,
voor zover er plaats beschikbaar is. Hier dus volledig kost en inwoon. Naargelang de plaats van
zijn post zal de vrijwilliger moeten voorzien zijn middagmaal buiten te nemen (vb werk in RAC
of op Payatas). Tijdens de eerste maanden zijn de uitgaven zeer laag: geen kosten noch voor
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voeding noch voor logement. De hernieuwing van het visum gebeurt de 2de maand. De
vrijwilliger korte termijn mag geen vakantie nemen, en het budget voor de uitstappen s’avonds of
de weekends is dus eerder klein. Voor de vrijwilliger lange termijn kan het anders zijn indien hij
beslist heeft met weinig bagage te vertrekken en alles ter plaatse aan te kopen. Deze uitgave hangt
dus van éénieder af (een hemd kost ongeveer 400 pesos). Een budget van 150 € voor de eerste
maand moet voldoende zijn.
Vanaf de 2de maand gaat de vrijwilliger naar één van de twee vrijwilligershuizen. Daar moet hij
instaan voor zijn voedsel en deelnemen aan de algemene “huiskosten” en 500 pesos bijdragen. Hij
moet ook de kosten van visum verlenging dragen. Het eerste visum is duur (5000 pesos) en de
volgende zijn iets goedkoper (3000 pesos). Het visum dient hernieuwd te worden iedere 2 maand.
Het budget “uitgaan en weekends” zal hoger liggen. Naargelang de vrijwilliger zal het budget
hiervoor om en rond de 250 € liggen voor de volgende maanden.

-

Indien de vrijwilliger een huis of een appartement wenst te huren, kan hij dat doen voor een prijs van
3.000 tot 5.000 pesos. Alles zal afhangen van het type appartement/huis en van het aantal
medehuurders.

4. Eenmaal ter plaatse
4.1. Je aankomst op de stichting
- Stel ten laatste één week voor jouw aankomst “Kinderen uit de Derde Wereld” en Virlanie op
de hoogte van je aankomst in de vlieghaven. Geef hen het vliegnummer, de vliegcompagnie, het
uur en de datum van aankomst door.
- Indien je vliegtuig landt na 22 u. of op een zondag, is de kans klein dat je afgehaald wordt.

4.2. Wegwijzer tussen vlieghaven en Virlanie
-

tracht enkele pesos beschikbaar te hebben (50 € of 60$ wisselen is genoeg). Wisselen kan
gemakkelijk in de vlieghaven.
- indien je niet veel bagage hebt, verlaat dan het terrein van de vlieghaven. Inderdaad, de taxis
aan de vlieghaven durven gemakkelijk de prijzen met 3 tot 4 vermenigvul-digen als zij
vertrekken vanuit de vlieghaven. Neem een taxi en vraag de meter op te zetten.
- naargelang het verkeer en het uur is de prijs per taxi tot de burelen van de stichting 150 pesos
(max 200 pesos).
- de reis zal tussen 30 en 60 minuten duren.
- ziehier de gegevens door te geven aan de “taxidriver”:
Kamagong op de Vito Cruz Extention. Eenmaal bij de Shopwise (grote supermarkt) richting
Virlanie Foundation, Mola Styreet corner Sunrise avenue (dicht bij het Makati Coliseum).
Indien problemen: het telefoonnummer van de stichting is : 896 – 2289

4.3.. Onderdak in de stichting
Drie mogelijkheden:
1. Je hebt voorzien om een appartement of een huis te huren na je eerste maand van integratie in een
van de kindertehuizen,
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2. Je blijft een maand (of twee) in een kindertehuis. Deze maand wordt culturele immersie
genoemd.
3. Jij verblijft in één van de twee vrijwilligerstehuizen.
In deze twee laatste gevallen hoef jij de regels strikt na te leven.
De regels van de Stichting:
Voor je aankomst worden er enerzijds een “vrijwilligersakkoord” en anderzijds een “Vrijwilligers
Charter” getekend. Beide hebben waarde van een contract en stippelen de rechten en plichten uit
tegenover de Stichting.
Zoals voor elk contract kan er een einde gesteld worden door beide partijen op volgende manier:
“ De Stichting behoudt zich het recht voor een einde te stellen aan dit contract in geval van zeer slecht
functioneren en van niet-naleving van de vrijwilligerscharter door de vrijwilliger”.
De vrijwilliger kan een einde stellen aan zijn opdracht voor persoonlijke zware redenen.
In beide gevallen dient de ene partij de andere schriftelijk op de hoogte te stellen met een periode van
één maand voor de middellange en een periode van drie maanden voor de lange termijnen.
Eenmaal ter plaatse dien je de regels strikt na te leven die betrekking hebben met de plaats waar je je
bevindt.
o In een residentieel tehuis:
 De uurroosters en het doven der lichten respecteren.
 Je moet minstens twee maaltijden gebruiken met de familie van het tehuis.
 Je moet steeds deftig en proper gekleed zijn, zelfs als je alleen op je kamer bent.
 Je lichaamshygiëne moet onberispelijk zijn (de Filippo’s zijn zeer reukgevoelig)
 Je kamer moet steeds zuiver en geordend zijn.
 Let op je spreektaal. Vloeken, zelfs in een vreemde taal, kan verstaanbaar zijn
voor de kinderen.
 Deze regels zullen je worden herhaald bij je aankomst.
o In een vrijwilligershuis:
 Twee huizen staan ter beschikking van de vrijwilligers.
 Een maandelijkse bijdrage van 500 pesos wordt je gevraagd voor de
gemeenschappelijke kosten (water, huishoudelijke producten …)
 Deze huizen moeten zowel een woonst, als een plaats van uitwisseling en van
ontspanning zijn. Vele nationaliteiten zijn er aanwezig. Het is aan iedereen om
de cultuur en het levensritme van de andere te ontdekken en te respecteren.
 Het vrijwilligershuis is een plaats waar niemand lang blijft; dit mag geen reden
zijn om het materieel te beschadigen. Een waarborg van 500 pesos zal je
gevraagd worden bij jouw aankomst, welke je zal terugbetaald worden bij je
vertrek na controle van je kamer.
 Het huis moet worden proper gehouden, in het bijzonder de gemeenschappelijke
ruimten, zoals de badkamers et de keuken.
 Zich vergewissen dat de inkomdeur steeds op slot is, zelfs wanneer je binnen
bent.
 Stilte respecteren na 22 u.
 De nieuwe vrijwilligers helpen om te wennen en zich “thuis” te voelen.
Opmerking: Bezoekers (vrienden, familie, enz) mogen niet in het vrijwilligershuis verblijven ’s
nachts. Vele hotels in de nabijheid zijn beschikbaar tegen aanneembare prijzen.
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4.4. Je integratie in de Stichting
Je peter of meter zal er zijn om je op de beste manier te helpen integreren, kennis te maken met de
verschillende tehuizen van Virlanie, het kwartier, de staff en de vrijwilligers ter plaatse. Hij/zij zal je
ook toelaten enkele programma’s van Virlanie te ontdekken, en zeker deze waaraan je zult verbonden
worden.
Indien dit nog niet gebeurd is, zal hij/zij je voorstellen aan de verantwoordelijke van de vrijwilligers die
je de algemene organisatie van Virlanie alsook de regels van het huis zal uitleggen. Dit onderhoud zal
je eveneens de mogelijkheid geven om de objectieven van je opdracht te bespreken in functie van de
fiche van je post.
Daarna moet je de verantwoordelijke van jouw programma ontmoeten (een Filippino of buitenlandse
verantwoordelijke) die je alle details zal geven over het programma waarin je actief zult zijn, de inhoud
van de opdracht, het tijdsgebruik … Hij of zij zal al je vragen beantwoorden.
Vergeet ook niet bij jouw aankomst de voorzitter Dominique en de Directrice Beth van de stichting te
begroeten. Het is het moment om alle belangrijke papieren en eventueel cash geld aan de voorzitter toe
te vertrouwen; deze zullen opgeslagen worden in de kluis van Virlanie.

4.5. Hoe zich te oriënteren in Manilla?
Een grote verscheidenheid van transportmogelijkheden bieden zich aan in Manilla:
- Tricycle:
o gewoonlijk een moto, maar kan ook een pedi-cab zijn,
o zij worden gebruikt voor korte afstanden,
o in de wijk dien je 10 pesos te voorzien per rit.
- Jeepney:
o deze zijn taxi – bus met een welbepaalde bestemming aangegeven aan de voorzijde van
de bus,
o de prijs ligt om en bij de 5,50 pesos
- Megataxi’s:
o Een aangenamer vervoermiddel dan de Jeepney (minder vervuiling, geclimatiseerd ….),
maar minder talrijk en duurder,
o Je moet rekening houden met ongeveer 10 à 20 pesos per traject.
- Taxi:
o Zoals in ieder land, let er op dat de chauffeur zijn taximeter aanzet bij vertrek; deze
begint op 25 pesos.
o De prijs is niet te vergelijken met de onze: het is veel goedkoper.
- Bus:
o Zij verbinden het noorden (Novaliches) met het zuiden van Manilla (Alabang en
Muntinlupa).
o De prijs ligt tussen 5 en 10 pesos.
- Light rail transport (LRT):
o Snel, aangenaam, geclimatiseerd, en zelfs met een wagon gereserveerd voor de
vrouwen,
o Prijs: 12 pesos.
o Vanuit Virlanie hoef je een Jeepney te nemen te Dulo met bestemming Vito Cruz, Taft
Avenue naar de LRT.
- Metropolitan Rail transport (MRT):
o Rijdt over de ganse lengte van Manilla.
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o Niet duur en regelmatig, maar soms lange wachtrijen om de tickets te kopen.
o Verbindingen met de stations LRT te Edza en Blumentritt.
Blijf zeer waakzaam in elk transportmiddel:
- sluit de deuren van de taxi’s (zet je achteraan zelfs als je alleen bent) en de megataxi’s
- wees op je hoede in de Jeepneys (en neem deze niet wanneer het donker is)
Diefstallen en aanrandingen komen het meest voor tijdens het openbaar vervoer.

4.6. Hoe je te oriënteren in Virlanie?
Een kaart kan je helpen om je gemakkelijk terug te vinden in Manilla (Cf. Metromanila Streetmap
Anvil Publishing). Je kunt er één kopen in de National Bookstore, of in de SM Shopping Malls naast
Harrison Plaza, of in Vito Cruz.
De familiale tehuizen:
De meeste tehuizen bevinden zich in dezelfde wijk van Paz Village. Enkele zijn er van verwijderd:
- Drop-In Center (DIC): het best is een tricycle te nemen van de stichting (of voor de moedigen te
voet) met richting Zobel Roxas Jeepney Dulo om daarna deze boulevard af te rijden (gaan) tot op
de hoek Coral Street, nr 1501,
- Herod Home Para Sa Bata (HHPS): neem ook een tricycle tot 8531 Caong Street, San Antonio
Village,
- Elizabeth Home (EH): wend je tot Zobel Roxas Dulo, en neem daarna een jeepney richting TAFT
Avenue/Vito Cruz om af te stappen in Conchu Street 2535
- De boerderij: Buhay Kalikasan, Brgy Duhatan Blayan Batangas. Een rit per bus van twee tot drie
uur.
De programma’s:
Deze zijn eerder ver uiteen gelegen:
- Reception and Action Center (RAC): neem een jeepney tot Vito Cruz. Daar neem een LRT tot
Central Terminus Station. Daar rechts nemen en daarna de eerste straat links. De RAC ligt enkele
meters verder op de linkerzijde.
- Sibuhi en Magellan: 4052 Yage Street La Paz Village, gelegen enkele straten verwijderd van het
bureau.
- Payatas (de vuilnisberg): neem een tricycle tot Pasong Tirad en daarna een Jeepney tot
Guadaloupe-Ibabaw waar je de bus naar Fairview neemt tot Litex. Een andere weg is de MRT te
nemen in Guadaloupe tot Quezon Avenue en daarna een jeepney tot Urban. Een trip van minstens
twee uur.
- Tondo – Estero: neem een tricycle tot het jeepney station Dulo om dan verder te gaan met een
jeepney tot Taft Avenue, waar je een tweede jeepney (of mega taxi) zult vinden met bestemming
Divisoria. Daar enkele stappen tot Estero, waar je een laatste jeepney neemt tot Moriones Dulo.
Hoe zich oriënteren in de wijk ?
Om even te ontsnappen van de Filippijnse keuken kun je gaan naar de Amerikaanse supermarkt
“Shopwise” op 5 minuten te voet van het bureau. Je neemt de Mola Street tot de kruising Chino Roces.
Daar vindt je ook een kleine post (duurder dan de centrale post), sommige banken, een waaier van
kleine restaurants, een apotheek (Mercury Drugstore) en eveneens een Digicafe of Internet café.
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De moderne kerk van La Paz ligt juist op de hoek van de Archimedes straat geheel nabij het bureau.
Een mis wordt er dagelijks opgedragen.
Een sportief centrum, YMCA, met zwembad, tennisterreinen, basketterreinen ligt ook vlak bij het
bureau, Sacred Heart Street (Dao Street op de kaart). Maar opgepast: de prijzen zijn er eerder hoog
(150 pesos inkom in het zwembad).
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4.7. Je weekends en vakantie
In Manilla:
Ziehier enkele ideeën:
- Commerciële centra:
o Ayala Center Makati (Greenbelt, Glorietta)
o SM Megamall (langsheen de EDSA)
o Robinson Plaza ( tegenover de centrale bank te Malate)
- Markten:
o Divisoria, Quiapo, en Libertad.
- De niet te missen kwartieren:
o Malate voor zijn nachtleven
o Intramuros: het oudste kwartier van Manilla
o Chinatown
o Het Chinese kerkhof.
- Wandelingen:
o Rizal park
o Manilla Bay (Roxas Boulevard)
- De musea:
o Ayala Museum
o Fort Santiago (ten noorden van Intramuros)
In de provincies:
Enkele ideeën voor een weekend uitstap doorgegeven door de vrijwilligers:
• White Beach te Mindoro (op 4 uur van Manilla per bus en boot)
• Coron Island (12 uur nachtboot met terugkeer op maandag)
• Taal Lake
• Vulkaan Pinatubo
De vrijwilligers mogen 2 dagen vakantie nemen per gewerkte maand. Wat volgende excursies mogelijk
maakt:
• Het eiland Bohol voor zijn “chocolates mountains” en zijn spookdiertjes
• Het eiland Siquijor
• De rijstvelden in Banaue, het zogenaamde achtste wereldwonder
• Boracay voor zijn prachtige stranden en zijn feestelijke kust
• Noord Palawan voor zijn wild aspect
• Westelijk Mindoro (Apo Reef).
Men dient wel rekening te houden met het feit dat het regen-, moesson- en tyfoonseizoen op de
Filippijnen plaats vinden van april tot oktober. Bijgevolg is het sterk aangeraden de meteorologische
vooruitzichten te raadplegen voor vertrek.

5. Je terugkeer
Je opgedane ervaring en deskundigheid doorgeven:
17

Het einde van je opdracht komt naderbij …. We vragen je dan ook je vertrek zo goed mogelijk voor te
bereiden door al je kennis door te geven aan de nieuwe vrijwilliger die met dezelfde taak zal gelast
worden. In geval er nog geen nieuwe vrijwilliger aanwezig is, is het belangrijk dat je een geschreven
rapport maakt van je activiteiten met het oog een antwoord te geven aan alle mogelijke
vragen/problemen van je opvolger. Het is ook mogelijk een contact te hebben met hem/haar per mail
alvoor dat hij/zij vertrekt naar Virlanie.
Een activiteitenrapport maken van jouw opdracht:
Virlanie verlangt dat al zijn vrijwilligers een activiteitsrapport opmaakt. Dit rapport dient bondig te zijn
(van 2 tot 5 pagina’s) en opgesteld in het Engels. Het moet een korte beschrijving van jouw opdracht
inhouden met de krachten en zwakheden van het project, en, met jouw mening (perceptie) van de
Stichting ….
De logistiek niet vergeten: Je “vertrekparcours” dient zorgvuldig voorbereid te worden:
 Een week voor je vertrek: neem contact op met de coördinator van de
vrijwilligers opdat hij je een bewijs van je opdracht alsook de kit van de
vrijwilligers met onder meer communicatiesteun op CD Rom, overhandigt.
 Contact opnemen de vooravond of de dag van je vertrek met de
verantwoordelijke HR of de coördinatrice van de vrijwilligers voor de inspectie
van je kamer en de (eventuele) teruggave van de betaalde waarborgsom.
 De dag van vertrek de sleutels van het huis afgeven aan de verantwoordelijke
van het huis.

NUTTIGE ADRESSEN
Virlanie Foundation Inc.
1 Mola Street, corner Sunrise avenue, La Paz Village
Makati, Manilla, Philippines
Tel : 00.63.2.896.22.89
Fax : 00.63.2.895.52.32
Email : virlanie@vasia.com
Enfance Tiers Monde asbl – Kinderen Derde Wereld vzw
Albertinaplein 2
1000 Brussel
Tel: 00.32.2.503.11.53
Fax: 00.32.2.513.20.66
Email: etm.kdw.brussels@skynet.be
Contact: Johanna Vandamme -00.32.57.20.89.91 of 00.32.476.67.98.62
Ambassade van België in de Filippijnen:
9th Floor, Multi National Bank Corporation Center,
6805 Ayala Avenue, Salcedo Village
1227 Makati – Metro Manilla
Tel: 00.63.2.845.18.69
Fax: 00.63.2.845.20.76
Email: manila@diplobel.org
Algemene informatie over visa en afspraken voor interviews
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1.909.1014545 (PLDT) – 1.9031014545 (Bayantel) – 1.900.1014545 (Globe)
Informatie over af te handelen visas: tel: 00.63.2.845.18.69
Openingsuren:
van maandag tot donderdag va, 8 AM tot 4 PM
op vrijdag: van 8 AM tot 2.30 PM
Voor visas: van 9 AM tot 11 AM
Voor het Consulaat: van 9 AM tot 12 AM of na afspraak.
Ambassade van de Filippijnen in België:
Molièrelaan, 297
1050 Brussel
Tel: 00.32.2.340.33.77 en 78
Fax: 00.32.2.345.64.25
Web: www.philembassy.be
Forum van Virlanie: http://virlanie.free.fr waarop je allerlei praktische informatie en getuigenissen kunt
vinden.
Mailing list van Virlanie: inschrijving nodig bij Cédric Jaeg: yuandee@yahoo.fr Om informatie te
krijgen of e-mail te sturen naar andere vrijwilligers.
Verlenging van je visum:
o Immigratie bureau
 Makati Office, G/F BOI bldg, 385 Gil Puyat Avenue, Makati City
Tel: 00.63.2.897.53.35 of 899.27.66
 Manila Office, Intramuros, Manila
Tel: 00.63.2.338.44.60 of 527.32.57
 Openingsuren: van maandag tot vrijdag
Van 8 AM tot 12AM, en, van 1PM tot 5 PM.
o Travel counsellors (voor eenvoudige vragen mits 500 pesos onkosten)
Grd Floor Peninsula
Court Makati Avenue Corner
Paseo de Roxas – Makati
Tel: 00.63.2.815.402.31.25
Email: travconsales@pacific.net.ph
o Mondial Tour (voor eenvoudige vragen mits 500 pesos onkosten)
Herrera Cor.Valero Sts – Salcedo Village
1200 Makati City
Tel: 00.63.2.753.29.01
Bij een opdracht/verblijf van 6 maanden en meer ben je verplicht jouw aankomst te melden bij de
Belgische Ambassade (zie hierboven).
Doctors in de geneeskunde:
o Dumaual Medical Center te Primo Rivera Street (bij het verlaten van het hoofdbureel, de
straat Mola nemen en dan de eerste straat rechts; het centrum ligt enige meters verder op
de rechter kant)
o La Paz medical Center: Archimedes Street: richting Jeepney station te Dulo.
Ziekenhuis:
o Makati Medical Center (private kliniek): 2 Armorsolo Street. Hoek met de Dela Rosa
Street in Makati.
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Tandarts:
o Miranda: Room 304 3de verdiep, Gitewey Center te Magallenes
Tel: 02.852.70.46
Post Office:
o Makati Central Post Office, Sen Gil Puyat avenue. Hoek met Ayala Extension – Tel:
02.844.01.50 – van maandag tot vrijdag van 8 AM tot
5 PM

Lectuur
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Les différences culturelles door Clair Michalon
Le Dieu volé (Serie van legendes) door Francisco Sionil Jose – Unesco
Les Philippines : Geschiedenis van de Filppijnen - Karthala
Nole me tangere (raak me niet aan) door José Rizal
Les antitrottoirs de Manille door Père Tritz – Fayard
Lonely Planet (zeer goede gids)
Le petit futé (en andere gids)
Tagalog : taal methode – Assimil
Il y a des fleurs blanches : dagboek van een vrijwilliger van Virlanie door
Yves Aillerie – A Contrario.

Bijlagen
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GOED OM WETEN VOOR DE VRIJWILLIGERS/VRIJWILLIGSTERS
Deze nota geeft u sommige belangrijke informatie:
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

Elke vrijwilliger die aankomt in Manilla moet zich begeven naar de uitgang van het
vliegveld, de taxibaan oversteken en zich plaatsen aan de letter “V”, initiaal van de
Foundation. Een persoon van Virlanie zal aanwezig zijn met een bord met de naam van de
Foundation.
De eerste drie dagen in de Foundation zijn de aanpassingsdagen en er zullen geen specifieke
of precieze activiteiten gevraagd worden.
Gedurende de ganse eerste maand zal de vrijwilliger aan een bepaald huis toegekend
worden, ongeacht de aard van zijn missie. Hij zal er leven met de kinderen en het personeel
en zal er de geldende huisregels moeten respecteren en naleven.
Voor de vrijwilligers die langer dan een maand verblijven in de Foundation, zal er, in
functie van de beschikbaarheid op dat moment, mogelijkheid bestaan om te leven in één van
de twee huizen voor de vrijwilligers. Deze huizen vragen een leven in gemeenschap tussen
andere vrijwilligers, een deelname in de kosten buiten het logement dat gratis is, en het
verrichten van enkele taken. Er mag enkel gerookt worden in deze twee huizen.
Een missie wordt toegekend aan de vrijwilliger na de drie aanpassingsdagen. Deze missie
valt onder de verantwoordelijkheid van Tess, verantwoordelijke voor de vrijwilligers.
De schok van het zien van de ellende en de mizerie in Manilla en van het cultuurverschil
veroozaken bij allen sterke emoties. Het is erg belangrijk deze te kunnen uiten, welke die
emoties ook zijn. Verschillende ‘luisterpunten’ zijn ter beschiking van de vrijwilliger, het is
belangrijk ze te gebruiken.
Tess geeft op het moment van de toekenning van de missie een te respecteren uurrooster en
ook de voorwaarden voor vakantie. Als algemene regel geldt, 2 dagen vrij per week maar
niet per definitie op zaterdag en zondag.
Het verlangen weg te gaan uit Manilla om ‘verse lucht’ te nemen is dikwijls erg groot op het
moment van het weekeinde. Het is belangrijk alvorens te beslissen zich in een reis te
lanceren om de transporttijd na te gaan. Deze zijn meestal zeer lang gezien het enorme
verkeer en de soms erbarmelijke staat van de wegen.
Alle vrijwilligers, zelfs deze die voor een missie van korte duur vertrekken, moeten het
getekende akkoord in België respecteren en laten tekenen bij aankomst door Dominique
Lemay en Tess.
Kledij dient licht te zijn, liefst van katoen of andere natuurlijke vezels en gemakkelijk te
onderhouden. Aangeraden wordt om een “slaapzaklaken” of eigen lakens van katoen mee te
nemen ter bescherming tegen de muggen ’s nachts. Ook een pull voorzien en regenkledij
voor hen die vertrekken in het regenseizoen. Opletten dat men geen provocerende kledij
meeneemt en draagt, de Filippijnse bevolking is hier erg gevoelig voor.
Er is geen malaria in Manilla. Echter, wanneer een vrijwilliger een reis overweegt in de
geïnfecteerde eilanden, wordt sterk aanbevolen een kuur mee te brengen en deze te beginnen
enkele dagen voor die reis. Zeker dient men zich te beschermen tegen muggen, vooral na
zonsondergang. Er zijn ter plaatse zeer efficiënte en goedkope produkten, zoals ‘OFF’ te
koop.
De mee te nemen medicijnen zijn de traditionele medicijnen die men meeneemt als men
naar het buitenland vertrekt op reis: desinfecterende middelen, verbanden, anti-diarrée
pillen, pijnstillers, pleisters, ... en natuurlijk alle middelen voorgeschreven door de dokter in
België voor een medische behandeling.
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•

•

•
•
•
•

Het is ook goed om tabletten mee te nemen om het leidingswater te zuiveren, want het is
strict afgeraden om water uit de kraan te drinken. Flessen zuiver water zijn overal te koop
in Manilla; men kan de zuivieringstabletten gebruiken voor het water voor zijn persoonlijk
toilet (tanden poetsen, wassen..).
Zeker niet vergeten: een zakmes (niet in de handbagage!), een zaklamp en reserve batterijen,
tampons voor de meisjes (onvindbaar of zeker onbetaalbaar in de Filippijnen), enkele
boeken in het Nederlands/Frans voor hen die het Engels niet genoeg machtig zijn om te
lezen.
Het is altijd erg geapprecieerd door de “oude” vrijwilligers en de voorzitter dat de
vrijwilliger arriveert met .... wijn, kaas en droge worst!
Er wordt gevraagd aan de vrijwilliger zijn eigen zaken op te ruimen en te getuigen van zorg
en netheid in de huizen. De Filippijnen zijn ook hier erg gevoelig voor.
Men vindt zeer gemakkelijk spotgoedkope cybercafés in Manilla, de telefoon naar België is
duur.
De actuele koers van de peso bedraagt: 1 € = +- 70 pesos (gegevens 02/2005)

Voor alle andere mogelijke vragen voor uw vertrek: contacteer Johanna op nummer
057/20 89 91
of
0476/ 67 98 62
of nog per mail:
etm.kdw.brussels@skynet.be

Vergeet mij niet te verwittigen van de datum en het uur van je aankomst in
Manilla zodat men je zeker kan komen ophalen aan het vliegveld!
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CHARTER VAN DE VRIJWILLIGER
De vrijwilliger/vrijwilligster verbindt zich ertoe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De oriëntering, de waarden en de filosofie te respecteren van de Foundation.
Het goeie functioneren van de hem/haar toevertrouwde missie permanent te garanderen.
Alle termen te respecteren van het afgesloten contract tussen de Foundation en
haarzelf/hemzelf.
De confidentialiteit te respecteren betreffende alle beleefde situaties in de Foundation.
De equipes te respecten, de kinderen en andere Filippijnse bevolking in hun verscheidenheid
van cultuur.
Neutraal te blijven in conflictsituaties die zouden kunnen ontstaan binnen de werkgroepen.
Geen enkele vorm van drugs te gebruiken, of ongeoorloofde producten.
De van kracht zijnde wetten in het land te respecteren en na te leven.
Een correcte houding aan te nemen in alle omstandigheden.

De Foundation verbindt zich ertoe:
•
•
•

de vrijwilliger/vrijwilligster te ontvangen in de door het contract bepaalde condities.
Zijn/haar veiligheid te garanderen in de normale omstandigheden van de missie.
Zijn/haar logement en bepaalde maaltijden te garanderen, alsook het gewoon dagelijks
noodzakelijk materiaal voor de realisatie van de missie.

Opgemaakt op …./…./…..
“gelezen en goedgekeurd” schrijven.

De vrijwilliger/vrijwilligster
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