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St Hulp Filipijnen
Nieuws van de stichting

Je hebt een tijdje niets van ons gehoord, maar dat betekent niet dat er
niets is gebeurd. In deze nieuwsbrief aandacht voor het bezoek van Eday
aan Nederland en de nieuwe huizen die we binnenkort gaan bouwen
onder haar leiding. Verder iets over de schoolresultaten van de kinderen
die we sponsoren en een manier om fondsen te werven.

Eday in Nederland

Eday is de nicht van bestuurslid Vangie en onze vrijwilliger in de
Filipijnen die voor de stichting van onschatbare waarde is. Zij koopt
de bouwmaterialen in en geeft de bouwopdracht aan de plaatselijke
timmerman. Zij heeft de opleiding tot bouwkundig tekenaar gevolgd,
zij heeft verstand van zaken. Ze werkt net als wij volledig op
vrijwillige basis, dat betekent dat ook haar eventuele onkosten niet in
rekening worden gebracht. De donaties gaan volledig naar bouwmaterialen en de plaatselijke timmerman en zijn helpers.
Er is al weer genoeg geld bijeen gebracht om twee huizen te bouwen.
Aangezien Eday deze zomer in Nederland was moet de huizenbouwerij
dus even worden uitgesteld. In juli hebben we als bestuur met Eday
gesproken over het werk in de Filipijnen.
Eday was heel blij met de foto’s die we maakten, Ze zei: ‘die foto’s kan
ik mooi laten zien in de Filipijnen als bewijs dat de stichting echt bestaat
want sommigen in het dorp beginnen al te denken dat ik een
‘Secret miljonair’ ben’ 😊.
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Nieuwe huisjes

We hebben dus weer genoeg geld om twee
huizen te bouwen en ook om een luifel boven
de voordeur te bouwen aan de huizen die we
eerder bouwden. We kregen van Eday te horen
dat de bewoners graag een luifel boven hun
voordeur willen hebben. Als gevolg van de
langdurige regen kunnen de deuren beschadigd
raken; een eenvoudige luifel kan schade voorkomen. Fijn dat we daar wat
aan kunnen doen.
Eday vertrekt deze maand weer naar de Filipijnen en gaat dan direct aan
het werk met het bouwen van de nieuwe huizen. We gaan weer een paar
gezinnen heel gelukkig maken!

Scholieren

De kinderen van de gezinnen die we steunen in het dorp gaan naar school
op onze kosten. We betalen hun onderwijs tot en met een beroepsopleiding. Een beroepsopleiding is een uitweg uit het bestaansminimum en
redding voor een hele familie. Ouders zijn op hun oude dag volledig
afhankelijk van hun kinderen. De kinderen doen enorm hun best op school.
Ze komen niet in aanmerking voor een studiebeurs, daar zijn hun cijfers niet
hoog genoeg voor. Ze beseffen daarom heel goed dat onze steun voor hen
de enige kans is.
Hier Joan Barnaja in de spotlight
op Graduation day. Ze is geslaagd
voor de Elementary school en
mag na de vakantie naar het
middelbaar onderwijs.
Hier ontvangt ze haar certificaat,
ze staat naast haar trotse moeder.
Ook met de andere kinderen is
het ondanks Corona heel goed
gegaan. Ze gaan allemaal door naar
het vervolgonderwijs.
Een felicitatie waard!
Een geweldige ervaring voor
de leerlingen, ze mogen zelf
inkopen doen! Nu alleen nog
het schooluniform en ze zijn
er klaar voor.
A.s. maandag begint het
fysieke onderwijs weer.

Liever de nieuwsbrief niet meer
ontvangen? Laat het even
weten.

Fondsenwerving

In juli hebben Rienk en Jeannette een ‘walking diner’ verzorgd bij twee
feesten en een volgende gelegenheid is een trouwerij in september.
Een ‘walking diner’ is een diner van meerdere kleine gerechtjes die
geserveerd worden aan de gasten, waar je ook zit of staat, heel
ongedwongen en gezellig. De kostprijs van het diner verdubbelen we
zodat de helft van de opbrengst naar onze stichting gaat voor het
huizenproject.

Aanbieding:

Wil je ook een keer een leuk tuinfeest geven met een ‘walking diner’
die uit 6 gangen bestaat dan komen we graag met ons busje bij je
koken. De kosten zijn 25 euro p.p., inclusief de huur van glaswerk,
bestek e.d. Laat het weten als zoiets je wat lijkt. Je krijgt een heerlijk
feest en je steunt het goede doel.

