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Doelstellingen
Voor 2021 was ons doel:
-standaard huizen
ontwikkelen en bouwen
voor de allerarmsten
-kinderen ondersteunen
zodat ze onderwijs
kunnen volgen
-transport regelen naar
het ziekenhuis in
noodgevallen
Zodra het gebied weer
wordt getroffen zou
worden door een tyfoon
of ander natuurgeweld
dan schakelen we direct
over op noodhulp.
Ieder jaar trekken er
minstens 20 zware
tyfoons over het land.
Iedereen op de Filipijnen
leeft nog met het trauma
van de tyfoon Hayian in
2013. Tienduizenden
doden en honderd duizenden daklozen!
We hopen en bidden dat
dat nooit weer zo ernstig
gebeurt.

www.hulpfilipijnen.nl

St Hulp Filipijnen
Jaaroverzicht
Beste donateurs,

Wat een bijzonder jaar hebben we nu bijna achter de
rug! In februari gingen we als bestuur aan de slag om de droom van
Vangie Geertsma-Regala vorm te geven: het leven verbeteren van de
armsten in de geboortestreek van Vangie op de Filipijnen.

Familie Barnaja voor hun oude
onderkomen

Dit is hun nieuwe, tyfoon bestendige
huis, met keuken en toilet!

Het was wel meer werk dan we aanvankelijk dachten: statuten opstellen en daarmee naar de notaris, een beleidsplan schrijven, de ANBI
status verwerven, een website bouwen, een nieuwsbrief schrijven,
samen met de Filipijnen een standaard huisje ontwikkelen enz.
Maar het was zo fijn om te doen en wat een heerlijke momenten om
de sleuteloverdracht te zien van mensen die nauwelijks hun tranen
konden bedwingen …. en wij ook trouwens.
Kinderen die met schoolspullen werden ondersteund zodat ze hun
thuisopdrachten konden maken. De Filipijnse manier van Corona
onderwijs is niet ideaal maar zo hebben we dat kunnen ondersteunen.
Het effect van wat we doen:
Komend jaar willen we onderzoeken wat de effecten zijn van wat we
doen op de Filipijnen. Een effect hoorden we al van de familie Barnaja.
Zij vertelden dat ze altijd heel onrustig sliepen omdat ze altijd op hun
hoede waren voor de orkanen. Ze waren altijd aan het bedenken waar
ze naar toe zouden kunnen vluchten als het weer zou gebeuren.
Sinds ze hun nieuwe huis hebben voelen ze zich heel veilig omdat het
huis tyfoonbestendig is en ze het huis kunnen afsluiten. Ze slapen
sindsdien als rozen!
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Gelukkig Kerstfeest
We wensen alle donateurs en
belangstellenden een heel fijne
en betekenisvolle Kerst en een
gezegend nieuwjaar!

De trotse bezitters van een nieuw huis
Sinds februari hebben we drie gezinnen gelukkig kunnen maken met
een nieuw huis. Lees op de website waarom juist deze mensen zijn
uitgekozen!
Bij de foto’s: de sleuteloverdracht en een feestelijke maaltijd om het
te vieren.

Vangie en Lute
Jeannette en Rienk

Familie Barnaja en dochters
Sammy en Gegie

Arnel, Lucia en Geraldine
Een feestelijke maaltijd

Corona onderwijs op de Filipijnen

Neem contact
met ons op
Naam
St Hulp Filipijnen
Adres
Sikkelveld 15
Postcode en plaats
3993 RH Houten
Telefoon
0640122243
E-mailadres
info@hulpfilipijnen.nl
Website
www.hulpfilipijnen.nl

De scholen zijn op de
Filipijnen al bijna twee
jaar dicht. Computers
en internet zijn er niet
op de dorpen. De
ouders halen maandags
de opdrachten op voor
hun kinderen en
leveren het gemaakte
werk in van de vorige
week.
Zonder schoolspullen lukt dat niet vandaar dat we voor de kinderen een
schoolpakket hebben aangeschaft.

