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E D I T O R I A A L

Vanaf wanneer kan het feit dat men de
ogen sluit voor moordpartijen een vorm
van steun betekenen? De vraag is heel actueel op de Filippijnen. Met zijn electorale
democratie, gekenmerkt door het bestaan van een dynamische pers en verschillende politieke partijen, heeft het
land tegenwoordig afgezien van de
meeste praktijken die gebruikt werden
ten tijde van de Marcos dictatuur. Het
heeft nochtans minstens één legaat overgehouden uit de sombere tijd van haar
geschiedenis: de clandestiene executies,
gevaarlijke bestuurspraktijken.
Tot voor kort waren de meeste slachtoffers leden en activisten van linkse partijen,
alsook journalisten en sympathiserende
geestelijken. De veroordeling door de internationale gemeenschap heeft de regering aangezet om een einde te stellen aan
de buitengerechtelijke executies. Het uitblijven van vervolgingen ten aanzien van
de daders van deze misdaden vormt echter een bron van ongerustheid. Nu trekken nieuwe categorieën van slachtoffers
alle aandacht: deze bestaan voornamelijk uit armen en marginalen waaronder
kleine vermeende delinquenten, drugsdealers, bendeleden en straatkinderen.
Ten zuiden van het eiland Mindanao ligt
in Davao, derde grootste stad van het
land, het hoofdkwartier van een berucht
doodseskader. De burgemeester van deze
stad sinds jaren, is bekend geworden
door zijn strenge repressiepolitiek van de
criminaliteit. Ondanks zijn pragmatische
bestuursmethode, beweert hij niet op de
hoogte te zijn van dit vermeende doodseskader en ontkent hij zelfs hun bestaan.
De ontkenningen van de burgemeester
werden nochtans tenietgedaan in een onderzoek door Human Rights Watch
waarin 9 goed geïnformeerde personen
deze doodsmachine beschreven. Inderdaad: politiemannen die momenteel nog
altijd in dienst zijn en anderen die dat niet
meer zijn als ook lokale autoriteiten, kiezen hun doelwitten uit en leveren pistolen
of messen aan plaatselijke bandieten. De

leden van het doodseskader rijden op
motorfietsen zonder kenteken en vergrijpen zich aan hun slachtoffers op klaarlichte dag, vaak op drukbezochte markten. Ze verbergen hun identiteit niet en
vermoorden hun slachtoffer koelbloedig.
Nadien stappen ze heel eenvoudig op,
wetende dat de politie, op voorhand verwittigd van de moord, niet aanwezig zou
zijn en alle tijd zou nemen om ter plekke
te komen en zich dan nog, in het beste
geval, zou beperken tot een pro forma
onderzoek. De getuigen zijn te bang om
de leden van het doodseskader te identificeren uit angst om het volgend slachtoffer te worden.
Meer dan 800 bewoners van de stad
Davao werden gedurende het laatste decennia vermoord door het doodseskader
van deze stad. Het aantal slachtoffers
blijft toenemen. Het antwoord van de
burgemeester op deze golf van moordaanslagen in zijn gebied was dubbelzinnig. Hij ontkende een verband tussen
deze afslachtingen en de doodseskaders,
en verklaarde eveneens dat « alle criminelen doelwitten zijn voor legitieme
moord ». Je moet geen helderziende zijn
om de betekenis van deze verklaring te
begrijpen. Geconfronteerd met een gebrekkig juridisch systeem, lijken veel Filippino’s helaas deze vorm van geweld te
aanvaarden om het probleem van criminaliteit in hun land het hoofd te bieden.
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G E D A C H T E
Als ik de armen
te eten en te
drinken geef,
word ik een
heilige genoemd.
Als ik vraag
waarom ze arm
zijn, een
communist.
Helder Camara

Deze moeilijke en vaak gevaarlijke situatie
demotiveert onze partner in Manilla, Virlanie Foundation, echter niet. Ze mobiliseren zich en strijden dagdagelijks om de
glimlach terug te brengen aan een 1200tal straatkinderen.
In hun naam dank om ons te helpen hen
te steunen. ■
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Jared en Jarel
Mijn professor filosofie had de gewoonte om te zeggen dat “Elke keuze impliceert dat men van iets moet
afstand nemen…”. De betekenis van
deze zin wordt vandaag helemaal duidelijk.

privé kliniek verzorgd. Shirley werd
3 dagen gehospitaliseerd, terwijl de
tweeling meer dan een maand later
de kliniek kon verlaten. Zij wogen
slechts 700 gram bij de geboorte.

(hetzij meer dan 10.600 , of 13.000
USD).

Jared en Jarel wegen vandaag elk
2 kg.

en aan kinderen zoals Jared en Jarel
de mogelijkheid te bieden om verder
verzorgd te worden en zo een kans te
krijgen in het leven.

Vandaag doet Virlanie beroep op uw
solidariteit om deze zorgen te betalen

Enkele maanden geleden kwam een
jonge vrouw aankloppen bij Virlanie.
Zij was zwanger en werd verlaten,
wist niet waar naartoe: Virlanie was
haar laatste kans.
Sinds die dag leeft Shirley Delima in
het huis “Mother and Child”. Ze is
19 jaar oud en schonk op 21 november het leven aan een tweeling. Jared
en Jarel zijn een maand te vroeg geboren. Tijdens een bezoek aan het
hospitaal, het enige bezoek van de
hele zwangerschap, besliste de dokter om de bevalling in gang te zetten.
Eén maand te vroeg, daar de tweeling
slecht geplaatst was en een natuurlijke bevalling afwachten teveel risico’s
inhield.
De premature baby’s hadden ademhalingsproblemen en bijgevolg bijzondere zorgen nodig, daarom probeerde Virlanie hen te laten opnemen
in een publiek hospitaal. Een epidemie, geen plaats, geen materiaal…
Na 6 hospitalen te hebben gesolliciteerd, werden ze uiteindelijk in een

De tijden zijn moeilijk, maar Virlanie
heeft voor het leven gekozen door
Shirley op te vangen en de tweeling
te redden. De medische zorgen bedroegen meer dan 600.000 pesos

Met uw hulp zal Virlanie de mogelijkheid hebben om voor het leven te kiezen en niet op te geven. ■

Dag droefheid
door Dominique Lemay – januari 2012
geconfronteerd. Toch was ik erg aangedaan door mijn ontmoeting van
gisterenavond. Sinds enkele jaren

steun ik gezinnen die in zeer precaire
omstandigheden leven. Eén van deze
families woont in Navotas, in zeer

moeilijke condities. Telkens het begint
te regenen overstromen de huizen
van de sloppenwijk want ze bevinden
zich onder de zeespiegel… met als
gevolg een toename van muggen...
en gevaar voor knokkelkoorts...
Deze ziekte trof een klein buurmeisje
van 6 jaar... Door gebrek aan geld
brachten haar ouders haar pas op het
laatste moment naar het hospitaal...
Het kleine meisje overleed door gebrek aan een bloedtransfusie. Ik heb
dus een familie in shock ontmoet, zij
hadden het weinige dat ze hadden
verkocht om het hospitaal te betalen.
Ze hadden ook geen geld om een
doodskist en de begrafenis te betalen.
Ik heb ze de resterende schuld aan
het hospitaal helpen betalen, alsook
een stuk van de begrafeniskosten.
Dit is één van de talrijke verhalen van
deze families waarvan de kinderen
sterven door gebrek aan zorgen, door
gebrek aan geld. ■

Voor een beetje muziek
Het verhaal van het koor van Virlanie begon met
een onverwacht succes
steunverstrekkers is van Virlanie, bezocht de stichting. Voor die gelegenheid werd een solidair diner georganiseerd in Manilla. Gedurende maanden hebben 26 kinderen van onze
huizen en van de gemeenschappen
met toewijding gerepeteerd. Maar
wie had kunnen denken dat deze kinderen dat formidabel avontuur wilden
verderzetten? Direct na het concert
hebben verschillende kinderen van
het koor hun wens geuit om verder
samen te zingen…

Het begon in 2004. Prinses Caroline
van Monaco, van wie de vereniging
Amade een van de belangrijkste

Het koor van Virlanie was geboren!
Het was geen gemakkelijke taak…De
kinderen waren ongedisciplineerd en
wisten niet echt goed hoe hun stem
te gebruiken…
Maar wie de kans heeft om hen vandaag te beluisteren, na meer dan
6 jaren praktijk, vindt hun vorderingen echt indrukwekkend. Dat is mogelijk geweest dankzij Malou en haar
assistente Margarette die hen de muziekstukken aanleren.

Ze zijn momenteel met 18 kinderen in
het koor. Sommigen zijn erbij sinds
het begin. Anderen werden herenigd
met hun familie of konden helaas niet
verder zingen. Wat zeker is, is dat deel
uitmaken van een zangkoor een heel
goede manier is om zelfvertrouwen te
winnen et om zijn capaciteiten en talenten te ontwikkelen… Er wordt
voornamelijk gezonden in het Tagalog en in het Engels maar ook klassieke liederen zoals het Ave Verum
komen aan bod. Ze begonnen zelfs
liederen in het Frans aan te leren, ondanks de moeilijkheden met de uitspraak! Gesolliciteerd voor meerdere
private concerten, is het koor meer en
meer populair op de Filippijnen! ■
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Wist je dat op de Filippijnen
• 40 % van de bevolking met minder dan $ 1 per dag overleeft.
• 60 % van de bevolking met minder dan $ 2 per dag overleeft.
• Het gemiddeld maandloon van een verpleegster 150 euro is.
• 34% van de bevolking ondervoed is.
• De Filippijnse overheid 2% van haar budget besteedt aan gezondheidszorg.
• Meer dan 100.000 verplegers naar het buitenland vertrokken de voorbije 10 jaar.
• 70% van de Filippino's nog nooit een dokter zag…
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