Hulp voor jonge mensen
“Je ondersteunt enkele jonge mensen uit je
familie financieel met hun studie. Zo
kunnen ze later een beroep uitoefenen en
voor hun naaste familie zorgen”.
Zo begon, heel in het klein, de hulp van
Lute en Evangeline Geertsma aan het
dorpje Kawayan op Leyte (Filipijnen).
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Evangeline (Vangie)
Mijn naam is Evangeline Ubando Regala. Ik ben in
1969 geboren in Kananga op de Filipijnen. Ik woon
sinds 1998 in Nederland nadat ik enkele jaren eerder
mijn toekomstige man, Lute, had ontmoet. Ik werk als
financieel medewerkster aan de Universiteit van
Utrecht. Ik woon met veel plezier in Nederland maar
als ik mijn familie in hun dorp Kawayan op de
Filipijnen bezoek, word ik daar elke keer getroffen door
de armoede, het gebrek aan medische zorg en de
schamele leefomstandigheden. Ik zet mij daarom graag
in om te doen wat ik kan om het dorp en de naburige
gemeenten van mijn familie te helpen met de meest
noodzakelijke hulp.

RAMP IN TACLOBAN
In 2013 slaat het noodlot toe op Leyte.
Tyfoon Haiyan, één van de zwaarste
stormen ooit, raast over het eiland en
verandert hoofdstad Tacloban in een ruïne.
Er zijn duizenden doden te betreuren en
honderdduizenden mensen over het hele
land worden dakloos

Lute
Mijn naam is Lute Geertsma, tekstcorrector en
chauffeur groepsvervoer van beroep. Ik leerde mijn
vrouw Evangeline in 1996 kennen. Na een
briefwisseling besloten we elkaar te ontmoeten in
Ormoc op de Filipijnen. Ormoc ligt op Leyte, één van
de Visayas-eilanden in het midden het land. De
Filipijnen zijn een land van gastvrije en vriendelijke
mensen waarvan velen het helaas moeten doen zonder
de meest noodzakelijke basiszorg, onderdak en kleding.
Zelfs elke dag voedsel is niet vanzelfsprekend. Deze
eerste reis naar de Filipijnen maakte op mij een diepe
en onvergetelijke indruk.
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Ook in Kawayan
Ook in Evangeline's geboortedorp
Kawayan heeft Haiyan, of Yolanda, zoals
de storm op de Filipijnen wordt
genoemd, huisgehouden. Het dak van
het huis van Vangie's vader Marcelino is
weg, maar de buren zijn er erger aan toe.
Hun huizen zijn ingestort, staan onder
water, goederen zijn verdwenen of soms
zelfs geplunderd. De ravage is enorm.

Roylan Goron
Roylan Goron kon met onze financiële steun
afstuderen als werktuigbouwkundig
ingenieur. Roylan kon direct aan de slag en
voorziet nu in het onderhoud van zijn eigen
gezin en daarnaast ondersteunt hij zijn
ouders en grootouders in Kawayan.
Roylan woont momenteel in Cebu City.

In het dorp van 300 inwoners zijn enkele
mensen omgekomen doordat ze door
brokstukken werden getroffen. Veel
daken zijn ingestort, golfplaten werden
van huizen gerukt. Veel huizen waren zo
zwaar beschadigd dat ze opnieuw
moesten worden opgebouwd.

Haiyan of Yolanda

Lute en Vangie besloten een inzamelingsactie
te starten. De opbrengst ging rechtstreeks
naar betrouwbare dorpsgenoten die van de
giften zakken rijst, bouwmaterialen als
planken en stenen en andere benodigdheden
aanschaften.
Bij de foto’s:
Zakken met rijst zijn onderweg naar de
gezinnen, bouwmaterialen worden geleverd
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In het nieuws

Wat is het doel van
Stichting Hulp Filipijnen?
Het geven van Hulp aan het arme deel van de
bevolking in het gebied waarin de
dorpen Balagtas en Kawayan liggen, op het
schiereiland Leyte.
De hulp is o.a. bedoeld voor:
a. De eerste nood na een tyfoon, aardbeving,
landverschuiving, overstroming of brand. De
hulp kan o.a. het volgende omvatten:
• voedselhulp (rijst) voor de allerarmsten ter
overbrugging van de tijd dat zij zelf hierin
niet kunnen voorzien;
• bouwmaterialen voor het weer bewoonbaar
maken van beschadigde woningen;
• kleding, dekens en medicijnen;

Stichting Hulp Filipijnen is volledig afhankelijk
van giften. Alle donaties gaan rechtstreeks naar
de hulp ter plaatse.
Het werkgebied van de stichting is de regio VIII,
in de gemeenten Kananga en Matag-Ob, Leyte.
De stichting brengt geen salaris, administratie of
andere kosten in mindering op de donaties.
Donaties worden volledig aangewend voor hulp in
de Filipijnen.
DANK VOOR UW STEUN!
hulpfilipijnen@gmail.com

b. Ondersteuning indien begrafeniskosten niet
betaald kunnen worden;
c. Financiële ondersteuning van kinderen, zodat zij
onderwijs kunnen volgen;
d. Voedselhulp en water in geval van langdurige
droogte en misoogsten;
e. Hulp bij aanleg van waterputten;
f. Vervoer in geval van direct noodzakelijke eerste
hulp in het ziekenhuis;

De volgende nieuwsbrief zal
gaan over de concrete plannen
voor komende jaren.

De volgende nieuwsbrief
zal o.a. gaan over:
-de oprichting van de
stichting Hulp Filipijnen
-de hulp die we gaan
bieden
-donateur worden

