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De Filipijnen waren de afgelopen weken volop in het nieuws vanwege de supertyphoon
Yolanda en de allesvernietigende 8 uur durende waterstroom vanuit zee, aangewakkerd door
de enorme wind. De schade is enorm, het dodental bedraagt meer dan 6000 en er zijn nog
steeds zo’n 1800 mensen vermist. Een vreselijke tragedie die het leven van de toch vaak
arme Filipino’s behoorlijk heeft doen veranderen. Het rampgebied ligt zo’n 600km ten zuiden
van onze projecten, welke niet getroffen zijn. We kennen de gebieden wel goed, we zijn er
zelf 2x geweest (o.a. het ziekenhuis waar Linda vorig jaar lag, is volledig verwoest) en
kennen Hub en Rebecca die hun projecten in Tacloban hebben, of beter gezegd hadden. We
bedanken iedereen die op zijn / haar manier een steentje heeft bijgedragen aan de
wederopbouw van de getroffen gebieden.
Deze enorme ramp voltrok zich zo’n 10 dagen nadat wij terug waren van ons bezoek aan de
Filipijnen. Tijdens ons bezoek hebben we de projecten bezocht en met veel mensen
gesproken over het opzetten van mogelijk nieuwe projecten in de buurt van Manila. Meer
hierover verderop in deze nieuwsbrief.
Er zijn ook nog een aantal activiteiten geweest waarvan de opbrengsten aan VeloVelo zijn
gedoneerd. Hartstikke fijn!
Momenteel zijn we bezig met het jaarverslag en het aanpassen van de website, zodat die in
2014 ook aan alle ‘goede doelen’ eisen voldoet.
Tot slot wensen we u gezellige feestdagen en een gezond en gelukkig 2014!
Linda Selhorst & Marjolein van Wijk
NIEUWS
Nieuw bestuurslid
Het bestuur van VeloVelo heeft zich uitgebreid met een
nieuw bestuurslid: Cynthia Binuya. Ze is van grote waarde
voor de stichting en we zijn heel erg blij met haar
toetreding tot het bestuur. Welkom Cynthia!

Twee VeloVelo posters
Tijdens ons bezoek aan de Filipijnen hebben we 2 posters laten afdrukken, ontzettend
handig voor op markten, braderieën, bijeenkomsten en/of evenementen.

Bioscoopfilm Metro Manila
In februari 2014 zal de actie film Metro Manila draaien in de
Nederlandse bioscopen. Het is een bijzonder mooie film en gebaseerd
op de waarheid. In zo’n 90% van de gevallen wordt het vertrek vanaf
het platteland naar de miljoenenstad (18miljoen inwoners!) Manila
geen succes en is het een vergelijkbaar verhaal met wat de
hoofdpersonen in deze film meemaken. We raden iedereen aan naar
deze film te gaan, je krijgt een goede indruk van het harde leven in
Manila en op de Filipijnen.
Meer informatie over deze film:
http://www.euroscoop.nl/nl/tilburg/films/wordt-verwacht/metro-manila/

VERSLAG VAN ACTIVITEITEN
Kofferbakmarkt in Wijk aan Zee weer afgelast
Helaas werd de kofferbakmarkt van zondag 13 oktober afgelast wegens regen en harde wind.
De spulletjes gaan de zolder weer op, wachtend op het voorjaar voor een nieuwe poging!
Collecte in de Bethlehemkerk in Hilversum
Zondag 3 november waren we te gast in de Bethlehemkerk in
Hilversum. Aan het einde van de dienst hebben we kort over de
projecten en doelstelling van VeloVelo verteld en konden de
mensen meer informatie krijgen bij onze tafel. De opbrengst van
de collecte was € 218,22 en is gedoneerd aan VeloVelo. Bedankt!
Diner in de Welkomkerk in Rockanje
Op 22 november waren we uitgenodigd door de Welkomkerk in
Rockanje. Er werd een diner georganiseerd voor de leden van de
kerk. Om te kunnen genieten van een heerlijke stamppot, werd een
bijdrage gevraagd. Deze opbrengst bedroeg € 365,- en is
gedoneerd aan VeloVelo. Na afloop van het diner hebben we een
presentatie gegeven over onze projecten en activiteiten en
verkochten we de, uit de Filipijnen meegebrachte, spulletjes.
Het was een leuke avond met een superopbrengst!

AGENDA ACTIVITEITEN
29 december:

Collecte in de Welkomkerk in Rockanje

Heeft u zelf een goed idee voor een activiteit, dan horen we dat graag. Wilt u graag iets
doen voor VeloVelo, maar weet u niet zo goed wat, laat het ons weten!
Mail ons op: contact@velovelo.info

PROJECTEN
Tijdens ons bezoek aan Casat hebben we alle projecten bezocht, de verantwoordelijke
mensen gesproken en ook de deelnemers. We waren al op de hoogte van de meeste
informatie, toch is het goed dat we er zelf ook naar toe gaan en met de mensen praten.
Het allemaal met eigen ogen zien, controleren, overleggen, puntjes op de i zetten,
afspraken maken en ook het contact met elkaar is zo belangrijk.

BASISSCHOOL Casat: ! VOEDSELPROJECT
Er doen dit jaar 48 kinderen mee met dit project. Tijdens
ons bezoek bleek dat de nieuwe directrice meer moeite
heeft met het leiden van dit project dan de vorige. We
hebben alle afspraken nog eens doorgenomen en hebben
vertrouwen in de toekomst van dit project. We hebben alle
deelnemende kinderen gewogen en gemeten en konden
zo hun BMI uitrekenen.
De meeste kinderen zitten gedurende het schooljaar en door deelname aan dit project op een
goed lichaamsgewicht. Er zijn nog 2 kinderen met een ongezond gewicht, zij zijn ondervoed.
De deelnemende kinderen zijn elke schooldag nog steeds erg blij met hun gezonde en ook
lekkere maaltijd die ze krijgen met de hulp vanuit Nederland.

BASISSCHOOL Casat: ! SCHOOLSPULLENPROJECT
In juni zijn we met dit project gestart, de kinderen dragen hun tassen
met daarin hun eigen spulletjes met trots en zijn blij dat ze de leerstof
nu ook zelf kunnen verwerken en opschrijven.

MEDISCH: ! MABEL ENERO
Mabel hebben we in Manila ontmoet, omdat ze daar bij familie
verbleef n.a.v. een sterfgeval. We hebben haar niet in de thuissituatie
kunnen zien, jammer! Wat we wel zagen is dat Mabel nu zelfstandig
kan zitten. Ook is ze aan het oefenen met staan, dit gaat erg lastig
want haar rechterlichaamshelft is spastisch. Toch zien we een
duidelijke vooruitgang met vorig jaar. Ook werkt de drain in haar
hoofd nog naar behoren; de bult zit er nog wel, maar duidelijk minder
groot. Ze krijgt nog steeds af en toe fysiotherapie.
De moeder van Mabel heeft een aanvraag voor een buggy gedaan,
Mabel wordt erg zwaar om steeds te tillen. We hebben deze
aanvraag niet gehonoreerd, er zijn namelijk geen goede wegen in
Casat en hun huis staat op een berg. De stoel zal praktisch
onbruikbaar zijn. We ondersteunen Mabel momenteel alleen met
medicijnen en fysiotherapie.
MEDISCH: ! RENELENE FERRER
Met de gezondheid van Renelene gaat het niet goed. Ze heeft last
van haar rug, is snel benauwd en heeft moeite met slikken. Ook is ze
nog steeds ondervoed. We hebben zelf een kort (fysiohterapeutisch)
onderzoek bij Renelene gedaan en gezien dat zij een forse scoliose
heeft ontwikkeld. Hierdoor groeit haar wervelkolom krom, komen
haar longen in de knel en krijgt ze moeite met ademhalen.
We hebben besloten dat Renelene een medische check up nodig
heeft. Dit zal in de kerstperiode gaan plaatsvinden. Eerder is er
niemand die met haar mee kan naar het ziekenhuis, omdat haar
ouders moeten werken.

SCHOLING: !!
JULIUS AMBATALI
We hebben met onze oud-student Julius gesproken. Hij
heeft verteld over zijn werk in Manila, het gaat erg goed.
Eind oktober heeft hij zijn eerste salaris ontvangen. Een
deel hiervan stuurt hij naar Casat om zijn ouders, broertje
en zusje te ondersteunen. Ook zal hij een deel gebruiken
voor de scholing van zijn oudste zusje die ook in Manila
woont. We zijn blij en trots dat hij werk gevonden heeft,
zodat hij zelf zijn familie kan ondersteunen!

PERSONEN: !

FAMILIE MILIARE

We hebben Dante en zijn kinderen weer ontmoet. Dante is aan het
werk als schoonmaker. Hij verdient 700pesos per maand (ong.
120euro), dit is het minimumloon. Zijn kinderen gaan allemaal naar
school en doen mee in het voedselproject. Dante is blij met zijn werk
en de kinderen gaan met plezier naar school. We zijn blij dat onze
hulp van vorig jaar heeft geleid tot het vinden van deze baan!
KORT REISVERSLAG
Naast het bezoeken van de projecten hebben we veel tijd in en rond Manila doorgebracht.
We willen onze projecten graag wat uitbreiden in deze regio. Cynthia woont in Manila en
hoewel het reizen in Manila ook uren kan kosten om van noord naar zuid te komen, is het
altijd sneller dan de rit naar Casat (zo’n 13uur). Hier volgt een kort verslag van onze
belevenissen.
Reizen in Manila
Om jullie een idee te geven van het reizen in Manila: we zijn 4,5uur
onderweg geweest voor 45minuten overleg / bezoek aan een bazaar.
Hemelsbreed zo’n 15km verderop. Het verkeer is nogal druk en chaotisch.
Maar dat kan ook niet anders in een stad met 18 miljoen inwoners waarbij
je je rijbewijs na een rondje parkeerplaats zonder schade aan de auto kan
verdienen!
Bezoek aan de Nederlandse Ambassade
We zijn op de NL Ambassade geweest en hier hebben we de ambassadeur ontmoet. Hij
was erg te spreken over onze projecten en aanpak, omdat we kleinschalige en directe hulp
bieden. We hebben afgesproken dat wij hem op de hoogte houden over de ontwikkelingen
rondom VeloVelo en hij zal ons promoten binnen zijn enorme netwerk. We hopen dat hier
nieuwe contacten uitkomen.
Bezoek aan Stichting Kalinga en de vuilnisbelt
We zijn 2 dagen op pad geweest rondom de grootste vuilnisbelt van
Manila: Payatas. We hebben de projecten van stichting Kalinga
bezocht (o.a. scholing). We waren vooral geïnteresseerd in het
'livelihoodproject', waarbij vooral vrouwen extra inkomen genereren
door het maken van gebruiksvoorwerpen van gerecycled materiaal. We
hebben de producten gezien (leuk!) en het verhaal rondom de
organisatie gehoord (zeer gecompliceerd: het maken is geen
probleem, maar het verkopen en dus het betalen van het salaris van de
makers des te meer). We hebben diverse mensen gesproken en wat
wij graag willen doen, nl. een soortgelijk project opzetten, is nog zo
makkelijk niet. We gaan de opgedane kennis laten bezinken en later
beslissen hoe en wat verder.

Enorm verschil tussen arm en rijk
Er leven op de Filipijnen enorm rijke mensen, maar vooral veel arme
mensen, die moeite hebben hun hoofd boven water te houden. De arme
mensen houden zich vooral bezig met het zoeken en behouden van
werk, het voeden van de kinderen, het dichten van lekken in het dak. De
extreem rijke Filipino’s houden zich bezig met shoppen, mooie auto’s en
modeshows voor honden. Compleet met rode loper, podium, een
legertje fotografen en een outfit met bijpassende schoenen voor de
hond. Bizar dit een paar minuten na elkaar mee te maken en te ervaren.
Terugblik
Zoals verwacht is dit een reis geworden van veel praten, nieuwe mensen ontmoeten,
onderzoeken waar er nieuwe kansen liggen en natuurlijk de huidige projecten verbeteren. We
kijken terug op 2 bijzonder goede weken, waarin er veel spreekwoordelijke zaadjes zijn
gepland. We hopen dat er in 2014 veel zaadjes tot bloei gaan komen!
We vertrouwen erop dat we ook in 2014 weer op uw steun mogen rekenen.
KADO IDEE
Zoekt u nog een leuk kadootje om iemand te verrassen met de feestdagen?
Kijk dan eens op onze website of er iets leuks bij zit! http://www.velovelo.info/index.php/kado-idee]

FIJNE FEESTDAGEN EN BEDANKT VOOR UW STEUN AAN STICHTING VELOVELO!

Like ons op Facebook en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen!
http://www.facebook.com/pages/Stichting-VeloVelo-VeloVelo-Foundation/175123555853744

