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E D I T O R I A A L

Volgende maand, op 8 november, is
het precies een jaar geleden dat de
Filipijnen geteisterd werden door de
verwoestende tyfoon Haiyan, die om en
bij de 7.000 dodelijke slachtoffers eiste.
De gevolgen van de klimaatverandering
zijn het meeste tastbaar in Azië, waar
de armere bevolking, die vaak in bouw
vallige woningen dicht bij de kustlijnen
vertoeft, bij dergelijke natuurrampen het
zwaarst getroffen wordt.
Vandaag wachten de meeste Filipijnse
slachtoffers nog altijd op overheidsteun,
om hun woonst en hun leven herop te
bouwen, om de school van hun kinderen
terug te openen.
Straffe verhalen van corruptie en wan
beleid bereiken ons regelmatig via onze
lokale partners. Zich verrijken op de rug
van de getroffen families is ronduit verwerpelijk, maar het is een gegeven waarmee zij, en ook wij, rekening moe
ten
houden.
Zo hadden wij een stevig dossier opge
steld om in een bepaalde regio ten noor
den van het getroffen eiland Negros, een
wederopbouwprogramma op te starten, met een termijn van 3 jaar, inclusief
het bouwen van huizen voor een aan
tal gezinnen. Huizen die groot en ste
vig genoeg zouden zijn om stand te
houden bij natuurrampen. Deze nieuwe
woningen waren voorzien op een terrein
dat toebehoort aan de lokale overheid.
Die overheid was bereid om de grond
officieel te schenken aan onze legitieme
partner voor de realisatie van het
programma, Virlanie Foundation.
Ondertussen konden wij de nodige
middelen bijeen krijgen, en wachtten wij
op de officiële overdracht van het terrein
om de werkzaamheden te starten.
De verantwoordelijke functionaris heeft
nu echter gebruik gemaakt van ons
degelijk dossier, om toegang te krijgen
tot belangrijke financiële steun om zelf
de woningen op te trekken aan dezelfde
formele prijs, maar in wer
ke
lijk
heid
aan een nieuwe veel lagere prijs. Het
vinden van corrupte medeplichtigen om
facturen aan te passen, is in een land

als de Filipijnen echt niet moeilijk. Dit
betekent een aan zichzelf toegeëigende
bonus van tienduizenden Peso’s per
huis!
Deze toestand heeft als gevolg dat wij
samen met onze partner van vooraf aan
moeten herbeginnen en terug op zoek
moeten naar een nieuw terrein voor de
geïdentificeerde begunstigde families.
Corruptie is één van de redenen waarom
wij als organisatie nooit rechtstreeks
met de officiële instanties werken, maar
altijd met goed ingeburgerde lokale
organisaties die de garantie bieden de
begunstigden van de projecten en pro
gramma’s rechtstreeks te bereiken en die
rekenschap geven en de ter beschikking
gestelde middelen verant
woor
den en
staven.
Ondertussen laten onze Filipijnse vrien
den de moed niet zakken en werken ze
ijverig, en steeds met de glimlach, samen
om hun lot te verbeteren. Want de
natuurramp bracht ook uitdagingen met
zich mee om de dingen anders aan te
pakken, om de levensomstandigheden
met kleine initiatieven te verbeteren op
een duurzame manier.
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G E D A C H T E
Dankbaarheid helpt
jou om te groeien
en jezelf te ontplooien.
Dankbaarheid brengt
vreugde en een lach
in jouw leven en
het leven van de
mensen rondom jou.
Eileen Caddy
(medestichter van de Findhorn
Foundation 1917-2006)

We delen met jullie graag een mooi
initiatief van afvalbeheer dat getuigt
van een schitterende intense ver
bon
denheid: Een primeur voor deze streek
op de Filipijnen!
Amper een maand geleden kreeg de
bevolking van de hoofdstad Manilla
opnieuw te maken met een wervelstorm.
Kunnen wij ons voorstellen dat gehandi
capte kinderen en volwassenen ver
blij
ven in een schuiloord zonder dak
tijdens het seizoen van tyfoons en
hevige regenstormen? Want dat is
thans de trieste realiteit in het gesloten
opvangcentrum, het Reception Action
Center of RAC van de stad Manilla voor
tientallen verstoten gehandicapten.
We hopen eens te meer op uw steun te
mogen rekenen. Waarvoor dank! ■

Johanna Vandamme
Algemeen secretaris

I n het kort i n di t n um m er
 Editoriaal
 Een mooi verhaal

uit de Filipijnen

 SOS opvangcentrum

in Manilla

Een mooi verhaal uit de Filipijnen…
Bangon Probinsiya – Sta op Provincie
Programma van wederopbouw voor de slachtoffers van de tyfoon Haiyan
De basisschool van Tiglawigan, Cadiz, West-Negros terug opstarten
Op 13 juni jl. vloog Myriam, een vrij
wil
ligster, naar Bacolod, om er de
honderden gezinnen van het dorp
Tiglawigan te ontmoeten, met de
bedoeling om het project te steunen
dat de school nieuw leven moet
inblazen. Dit om onze jarenlange

Zo besliste een groep leerlingen om
het werk dat Lola oorspronkelijk
opstartte, verder te zetten. Lola
is een Franse vrijwilligster die een
project voor afvalbeheer invoerde. De
voornaamste taak van deze « Green
Brigade » (Groene Brigade) bestaat uit

er niet gemakkelijk. Dit belette de
leerlingen, de ouders en de leer
krachten niet om deze uitdaging vol
enthousiasme aan te gaan.
Het plan tot creëren van tuinen werd
georganiseerd in de vorm van een
ludiek spel:

partner Virlanie te helpen, die men
se
lijke en financiële middelen inzet
voor de wederopbouw van het
watersysteem en de sanering van de
school. Myriam droeg drie maanden
lang bij tot het succes van het project.
De eerste stap bestond uit de wederop
bouw van het watersysteem. Er moest
een 30 m diepe put worden gegraven
voor de watertoevoer naar de toiletten,
de kantine en de ziekenboeg. Het
water wordt nu nog getest om uit te
maken of het drinkbaar is.
Stap twee bestond uit de schoonmaak
en de ontsmetting van de school.
Deze fase werd een onverwacht
succes dankzij de leerlingen die er
enthousiast aan deelnamen, samen
met de leerkrachten die het voorbeeld
volgden van mevrouw Crisel Lune.
Deze lerares startte een collectieve
schoonmaakbeurt van de speelplaats
op. Deze vindt elke morgen plaats na
de ceremonie van de vlag, waarbij
de vlag wordt gehesen terwijl de
leerlingen de Filipijnse eed opzeggen
en het volkslied zingen. Dit initiatief
is maar een voorbeeld van de velen
en illustreert de betrokkenheid en de
inspanningen van iedereen om de
school terug tot leven te brengen.

het sensibiliseren van de leerlingen.
Zo hebben zij eerst affiches gemaakt
om die vervolgens in de verschillende
klaslokalen op te hangen.
Het doel van het project voor af
valbeheer, dat aan de criteria van de
stad Cadiz voldoet, is het sorteren
van afval te vergemakkelijken en
zodoende de bevolking te stimuleren
om hun vuilnis niet meer op de grond
te gooien. De « Green Brigade »
bedacht hiervoor een kleuren systeem.
De school beschikt nu over 11 blauwe
vuilnisbakken voor plastiek, 6 groene
voor biologisch afbreekbare goederen,
en in elke klas staat een oranje
vuilnisbak voor het papier.
Het laatst ondernomen initiatief
was de creatie van tuinen. Deze
tuinen passen helemaal in het
project voor afvalbeheer doordat er
compostruimtes worden voorzien.
Bij het opstarten van dit initiatief,
stelden 24 ouders en 6 leerkrachten
zich vrijwilliger om een nieuw project
te doen slagen, namelijk de aanleg
van nieuwe groentetuinen in de
zone die vroeger gebruikt werd als
stortplaats. Dit terrein is nog steeds
onder afval bedolven, het is moeilijk
te bewerken en de planten groeien

3 gekleurde teams (rood, geel en
blauw), elk bestaande uit 10 leer
lingen, hebben tot doel om gebied
op te ruimen, de aarde om te ploe
gen, 14 tuinbedden aan te leggen,
er verschillende groenten te planten,
een compostruimte te voorzien, de
mooiste tuin aan te leggen, en
uiteindelijk deze blijvend te onder
houden.
De zeer toegewijde leerlingen beste
den 3 keer per week een deel van
hun tijd aan het onderhoud van
de tuin. Ze zijn nu meer dan ooit
vastbesloten om hun school netjes te
houden, en om de mooiste tuin van
de streek te hebben.
Niet lang geleden zag je amper een
glimlach op de gezichten, vandaag
hoor je ze duidelijk lachen in de
gangen, op de speelplaats en in de
klaslokalen.
Wanneer je je ogen sluit, kan je ze
ook horen… ■

Myriam Simon
en Elodie Rousseau
Vrijwilligsters belast met de
Franstalige communicatie van
Virlanie Foundation
te Manilla

Help ons een dak te geven aan de gehandicapte
kinderen van het RAC1. Manilla, 18 september 2014
Begin vorige week stortte het dak
van het RAC, het stedelijk opvang
centrum in Manilla, helemaal in,
nadat het al herhaaldelijk door
stormen werd beschadigd.
In de slaapzaal van het opvangcentrum, die eigenlijk als noodschuil
plaats fungeert, staan enkele stapel
bedden en verblijven kinderen en
volwassenen met een mentale
en/of fysieke handicap. Hoewel
het een sobere en kale plek is, is
het de thuis van deze kinderen en
volwassenen, een oord waar ze
zich veilig en geborgen voelen en
kunnen rusten.
Zij zijn zeer kwetsbaar want door
hun familie verstoten, soms omdat
het gezin niet over de nodige
middelen beschikt om voor hen te
zorgen, soms ook omdat de familie
de confrontatie weigert aan te
gaan met de sociale stigmatisatie
veroorzaakt door de handicap.

Deze mensen zijn het voorwerp
van intimidatie en geweld, zowel
op straat als binnen het Centrum,
en hebben door deze ramp geen
toevluchtsoord meer.
Hun erg gewaardeerde schuilplaats
in het Centrum, is een echte nacht
merrie geworden.
Het is nu, in volle regenseizoen, dat
het dak boven hun hoofden instortte
met als gevolg dat ze onbeschermd
zijn tegen weer en wind. De zaal is
overstroomd en de bedden door
weekt.
Sinds haar oprichting steunt Virlanie
deze kinderen en volwassenen van
het RAC in hun dagelijkse noden.
Dankzij een verpleger en een
team gemotiveerde vrijwilligers,
kan de Stichting deze mensen de
eerste zorgen toedienen, hen speelse activiteiten voorstellen, hen bij
staan in hun zoektocht naar werk,
enz.

Omdat het RAC niet over de mid
delen beschikt om het dak te her
stel
len, wil Virlanie deze mensen
de beschutting geven die ze nodig
hebben. De herstelkosten voor deze
schade wordt geschat op iets meer
dan 2.000 euro. Zonder u zijn we
machteloos. Wij hebben uw steun
nodig om het dak volledig te vernieuwen om zo deze arme versto
tenen terug een beetje rust te
geven. Oprechte DANK in hun
naam!
Gelieve « SOS RAC » te vermelden
bij het overschrijven van uw gift.

Het RAC, Reception Action Center of
Onthaalcentrum van de stad Manilla, is een
gemeentelijke instelling die deel uitmaakt
van het Filipijns Departement voor Sociale
Zaken. Het zorgt voor de tijdelijke opvang van
gezinnen en volwassenen die op straat leven,
als ook van straatkinderen die vaak verlaten en
verwaarloosd zijn en die na de avondklok van
22 uur opgepakt werden.
1
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Enkele kinderen in het RAC waar het water tot aan hun knietjes reikt…

Onze gelukwensen aan het jonge
paar Isabelle Tytgat en Maximilien
Maus de Rolley.
Onze gelukwensen aan de familie
Desclee – Orban met de geboorte van
hun zoon Joachim.
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