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Dag 1   Zondag 14 oktober 
We ontmoeten elkaar op Schiphol en drinken gezellig koffie met de 
wegbrengers. Na een kort rondje langs de winkeltjes en een broodje, 
kunnen we boarden. We beginnen met ruim een uur vertraging op 
Schiphol, maar zijn op tijd in Hong Kong om over te stappen naar 
Manila.  
 
 
Dag 2   Maandag 15 oktober 
We landen om 11.00u in Manila en binnen een uur hebben we onze koffers, een taxi en checken 
we in in het hotel. Het is hier zonnig maar het waait hard. We brengen de middag door bij het 
zwembad en wandelen door de buurt. We eten een pizza bij ons favoriete Italiaanse eettentje.  
 
Dag 3   Dinsdag 16 oktober 
Zoals afgesproken zitten we om 8.00u klaar in de lobby. Cynthia komt ons samen met haar man 
Ding en broer Boy ophalen voor de reis naar Casat. Na een paar jaar 
bezoek aan de Filipijnen zijn we wachten wel gewend en toch zijn we 
verbaasd als ze pas om 10.15u het hotel binnen stappen. Manila is 
een miljoenenstad en ze hebben er ruim 2,5uur over gedaan om bij 
ons hotel te komen. Met Cynthia drinken we koffie en bespreken we 
de projecten. Als we eenmaal weer in de auto zitten, zijn we weer 2 
uur bezig om de stad uit te komen voor we ons op de weg naar Casat 
kunnen begeven. Onderweg is er veel vertraging door 
wegwerkzaamheden en na ruim 10 uur in de auto komen we aan in 
Casat. Hier zit Norla ons al op te wachten en ook met haar nemen we 
alle projecten door.  
 
Dag 4   Woensdag 17 oktober 
Vandaag hebben we een gesprek gevoerd met onze student Julius. 
Afgelopen maandag heeft hij, gedurende 3 uur, zijn thesis moeten 
verdedigen. Met goed gevolg: hij heeft het gehaald. We zijn heel trots 
op hem! In april 2013 zal hij afstuderen. Ook vertelt hij ons zijn grote 
wens: leraar worden in de ICT. 
 
 
 
 
Op de basisschool waar we het Voedselproject doen zijn we weer 
hartelijk ontvangen met zang, dans en tekeningen. En vooral veel 
lachende en blije kinderen. Het afgelopen schooljaar is 80% van de 
kinderen die ondervoed waren voor de start van het project 
toegenomen in gewicht. En twee kinderen zijn van erg ondervoed 
naar ondervoed gegaan. Een prachtig resultaat van het 
Voedselproject!  
 
Na afloop van de ceremonie hebben we met de nieuwe directrice 
gesproken en zij wil het project graag voortzetten in de toekomst.  
 
 



 
 
In de avond hebben we met de 5 families gesproken die deelnemen 
aan het Kippenproject. 2 van de 5 families hebben het startkapitaal 
volledig terugbetaald de overige 3 families zijn wel aan het 
terugbetalen, maar zijn er nog niet in geslaagd het volledige bedrag 
te storten. Morgenavond zullen we alle families weer zien en zullen 
we de 2 families belonen met een leuke verrassing.  
 
We zitten nu aan de koffie (00.05uur) en werken alle 
gebeurtenissen van vandaag uit. 
 
Dag 5  Donderdag 18 oktober 
Vandaag begon de dag met een bezoek aan Mabel en haar familie. 
Het gaat beter met haar dan vorig jaar. Haar hoofd- en rompbalans 
zijn toegenomen. De spasticiteit in haar rechterarm en benen is 
onveranderd. Haar glimlach en ondeugende blikken zijn er nog 
steeds! Haar ouders geven aan dat Mabel niet zelfstandig kan zitten 
en zouden hierin graag ondersteund worden. Dit vinden wij een 
goed voorstel en gaan op zoek naar een meubelmaker voor een 
aangepaste stoel. In Solano vinden we een bedrijfje wat ons hierin 
kan ondersteunen; we mogen een stoel meenemen om te proberen 
en wat aanpassingen op te doen. Na de passessie met Mabel 
krijgen we ook nog een kleine korting, erg leuk! De meubelmaker  
gaat aan de slag en we brengen Mabel en haar ouders terug naar huis.  
 
Terug in Casat bezoeken we de basisschool nogmaals om te kijken 
naar hun watervoorziening die niet werkt. Boven op de berg blijkt 
een bron te zitten, maar de school heeft geen leiding van de bron 
naar de school. Voorheen was er wel een leiding, maar deze is 
steeds vernield. De directrice vraagt onze hulp bij het aanleggen van 
een nieuwe (ondergrondse!) leiding naar de school. We gaan ons 
verdiepen in dit onderwerp en doen geen toezeggingen voor dit 
grote project. 
 
We hebben alle families van het kippenproject uitgenodigd voor een 
bijeenkomst in ons hotel om het project af te sluiten. Familie Enero 
en familie Rosanna worden in het zonnetje gezet wegens hun goede 
prestaties m.b.t. het terugbetalen. Het was een gezellige avond. 
 
 
Dag 6   Vrijdag 19 oktober 
Er zijn veel schrijnende verhalen te vertellen over de mensen in 
Casat. Vandaag horen wij  het volgende verhaal: Dante Milliare is 
een vader die met zijn 4 van zijn 5 kinderen in een huisje in Casat 
woont. Zijn vrouw heeft haar man en kinderen 2 jaar geleden in de 
steek gelaten. De oudste zoon is een jaar geleden weggelopen van 
huis, er is geen informatie bekend waar dit kind nu is en hoe het met 
hem gaat.Dante verblijft met de vier overgebleven kinderen in een 
huis van bekenden waar hij tijdelijk kan wonen. Hij werkt 3 dagen 
per week op het rijstveld, de oudste kinderen zorgen om de beurt 
voor het jongste broertje van 4jaar en blijven daardoor weg van 
school. Zo missen zij de lessen en de lunch die zij krijgen van het 
Voedselproject. 



 
 
De situatie van deze familie is nijpend en we besluiten om deze 
familie te gaan helpen. Wij vragen uw financiele ondersteuning voor 
deze familie.  
 
De hulp van VeloVelo zal bestaan uit: 
1. Het ondersteunen bij het zoeken naar een baan voor vader 
2. Het betalen van het schoolgeld van de kinderen 
3. Opvang regelen voor het jongste kind tot hij 5 jaar is; dan start 
voor hem de kleuterschool 
4. Een set kleren en slippers aanschaffen voor alle kinderen. De 
kinderen dragen nu geleende kleren en de slippers zijn helemaal 
versleten omdat ze elke dag ruim 45minuten van en naar school 
moeten lopen. 
 
  
 
 
We hebben de stoel van Mabel opgehaald. Hij ziet er mooi uit. Omdat het 
gesprek met Dante veel tijd kost kunnen wij de stoel morgen pas brengen.  
  
Omdat wij verschillende verhalen horen rondom de watervoorziening en wij 
het belangrijk vinden om de situatie helder te krijgen, gaan wij, samen met 
Norla, naar meneer Lido. Hij is de eigenaar van de bron en degene die de 
school altijd toestemming gegeven heeft om water af te tappen. Om een ons 
niet geheel duidelijke reden is dat stopgezet. Het gesprek maakt veel duidelijk 
en na afloop hebben wij de toezegging van meneer Lido dat, zodra de leiding 
en de tank gerepareerd zijn, hij de school weer van water voorziet en het 
onderhoud van beide op zich neemt. 
  

Wij gaan nog even bij Renelene 
langs om te kijken hoe het met haar 
gaat. Wij zijn blij te zien hoeveel 
beter zij eruit ziet. Welliswaar nog 
dun, maar de witte vlekken in haar 
gezicht zijn helemaal weggetrokken.  

 
 
 
Dag 7   Zaterdag 20 oktober 
's Ochtends gaat Boy, de broer van Cynthia, al vroeg op pad om de kuikens 
voor de familie Enero te kopen. Deze kuikens gaan wij, tegelijk met de stoel 
van Mabel, bij hen brengen. Mabel zit goed in haar stoel en begint meteen te 
spelen met de kralen die de timmerman er 
aan vastgemaakt heeft. De kuikens 
dartelen direct rond in het kippenhok naast 
het huis. 
 
 
 



Goed nieuws! Vader Dante heeft een baantje gevonden als concierge op een school in een dorp 
verderop. Omdat er tijdens een schooljaar geen geld beschikbaar gemaakt kan worden, hebben 
wij  besloten zijn salaris voor de rest van het schooljaar te financieren. Zijn salaris zal P150 pesos 
per dag zijn, dit is omgerekend €3,- per dag en €60,- per maand. Het totaalbedrag is €360,-. 

Omdat de afstand van zijn huis naar zijn werk  te ver is om te lopen 
en om de kosten van een tricycle uit te sparen, deed hij een 
aanvraag voor een fiets. Als Dante een fiets heeft, bespaart hij elke 
dag 50pesos en kan hij op weg naar zijn werk, zijn kinderen bij hun 
school afzetten. Het jongste kind mag hij mee naar zijn werk nemen. 
Zo kan hij de 50pesos die hij nu uitspaart gebruiken voor eten voor 
zijn kinderen en sparen voor een eigen onderkomen. De kosten van 
de fiets met bakje voor de kinderen zijn €100,-.  
 
Omdat we vandaag met Dante en zijn 
kinderen al in de stad waren om kleren 
te kopen, hebben we ook direct een fiets 
aangeschaft. Wat was het een feest om 
dit gezin zo blij te zien. De kinderen 
wisten niet wat hen overkwam: een paar 
nieuwe slippers, nieuwe schoenen, 3 
nieuwe broeken, 3 nieuwe shirtjes en, 
voor hen heel belangrijk!, nieuw 
ondergoed. 
 
 
 
Nog meer goed nieuws. Omdat er  een sponsor is gevonden voor 
de watervoorziening van de school, konden wij vanmorgen aan de 
directeur van de school een GO geven om dit project te realiseren. 
Komende week zal de loodgieter aan de slag gaan, zodat de school 
na de semester-break weer over eigen water beschikt. Wij gaan 
naar de plaatselijke Gamma en kopen de benodigdheden voor de  
reparatie van de watertank en een nieuwe pijpleiding. Deze zullen 
volgende week bij de school afgeleverd worden. Dan kan er 
begonnen worden en kunnen de kinderen na de vakantie weer hun 
handen wassen en tanden  poetsen bij de wasbakken. 
 
Dag 8   Zondag 21 oktober 
We zijn weer terug in Manila, de terugweg ging gelukkig iets sneller dan de 
heenweg: 8,5uur! Cynthia gaat morgen weer aan het werk en is komende 
vrijdag en zaterdag weer beschikbaar om met ons nog activiteiten voor 
VeloVelo te ondernemen. Wij gaan de komende dagen onze administratie 
uitwerken en een beetje relaxen en zo bijkomen van de hectische week in 
Casat. Dit gaan we doen op het eiland Cebu. Uiteraard zijn deze kosten voor 
onze eigen rekening. 

We komen vrijdagochtend weer terug in Manila en zullen dan o.a. een bezoek 
brengen aan een kindertehuis waar mogelijk de hulp van VeloVelo gewenst 
is. 
 
 
 
 
 



Dag 9-13 Maandag 22 oktober tot en met vrijdag 26 oktober 
Onze geplande paar dagen ontspannen, duiken en het bijwerken van de 
administratie, is iets anders verlopen. Na op dinsdagmorgen 2 duiken rond de 
22 meter gemaakt te hebben kreeg Linda erge pijn in haar heup en werd ze 
ziek. Het bleken decompressieverschijnselen te zijn. Direct aan de zuurstof en 
daarna met de ambulance (3uur rijden en Marjolein mocht de sirene 
bedienen) naar het militair hospitaal in Cebu City. Daar heeft ze 2x in de 
decompressietank gelegen. Gisteren is ze ontslagen uit het ziekenhuis en 
omdat zij van de behandelend arts (een heuse kolonel) 48 uur niet mag 
vliegen blijven we 2 nachten in Cebu City en vliegen we zaterdag i.p.v. vrijdag 
naar Manila om dan zondag naar huis te gaan. We hopen dat er toch nog 
gelegenheid zal zijn het kindertehuis te bezoeken. 
 
Dag 14  Zaterdag 27 oktober 
In de middag landen we op het vliegveld in Manila, de vlucht is goed verlopen. Cynthia en haar 
man halen ons op van het vliegveld en brengen ons naar het hotel. Linda is moe van de reis en 
gaat weer rusten. Aan het begin van de avond gaan we nog even naar de grote Mall in de buurt. 
We eten dit keer op de kamer en laten een heerlijke hamburger komen via de roomservice. We 
liggen vroeg in bed. 
 
Dag 15  Zondag 28 oktober 
Cynthia heeft een afspraak kunnen maken bij het kindertehuis in 
Manila. We krijgen daar een rondleiding en zien dat het geen 
kindertehuis is, maar een instelling die opvang en zorg biedt aan 
mensen met een lichamelijke en geestelijke beperking. De leeftijden 
varieren van 5-58 jaar. De mensen wonen in groepen van maximaal 
40 met vaak maar 1 of 2 begeleiders per groep. Er is 1 dokter 
aanwezig en 1 fysiotherapeut. Dit tehuis wordt gesteund door de 
overheid en heeft behalve geld voor meer personeel geen aanvragen 
waar VeloVelo iets mee kan.  
 
Na dit bezoek gaan we naar Tiendesitas, een grote overdekte markt waar we 
nieuwe tassen kopen, die we weer in Nederland kunnen verkopen.  
In het hotel pakken we de koffers opnieuw in en inclusief de nieuwe tassen 
blijven de koffers keurig onder het gewicht van max 20 kg. We zijn ruim op 
tijd op het vliegveld  en vertrekken met een half uur vertraging via Hong Kong 
naar Amsterdam. 
 
Dag 16  Maandag 29 oktober 
Om 7.10u landen we op Schiphol na een goede vlucht waar we beide veel 
geslapen hebben. We worden door een gezellig ontvangstcomité opgehaald 
en drinken koffie. We praten na over onze projecten en de gebeurtenissen 
rondom de decompressieverschijnselen van Linda. Het is fijn om weer thuis 
te zijn en we blikken terug op een goed bezoek aan Casat.  
 
 
TERUGBLIK OP ONS BEZOEK AAN DE FILIPIJNEN IN OKTOBER 2012  
Met veel enthousiasme en goede zin vertrokken we naar de Filipijnen voor ons derde bezoek. We 
waren blij verrast te zien dat alle projecten in Casat zo goed lopen. Natuurlijk hadden wij dit ook al 
via de mail van onze contactpersoon Cynhtia gehoord, maar het zelf ervaren is toch altijd goed en 
ook belangrijk.  
 
Omdat we dit jaar gebruik konden maken van een wi-fi verbinding in het hotel nabij Casat, konden 
we dagelijks een update geven via Facebook en onze website www.velovelo.info.  



Zodoende konden wij ook nieuwe aanvragen als een zitvoorziening voor Mabel, de waterleiding 
van de school en de kleren van de familie Miliare direct honoreren en de uitvoering ter plekke 
regelen. Heel leuk!  
 
Onze paar dagen relaxen en de administratie bijwerken verliep dus anders als gedacht. Inmiddels 
gaat het met Linda weer goed en zal ze nog een medisch onderzoek krijgen in het Duikmedisch 
centrum in Den Helder.  
 
Inmiddels zijn we weer thuis en vullen de dagen zich weer met dagelijkse verplichtingen. 
Tussendoor zijn we bezig met het verslag van de reis en het afronden van het boekjaar 2012. 
Binnenkort zullen we de spullen die we op de Filipijnen gekocht hebben weer via de site en onze 
Facebookpagina laten zien. Misschien zit er een leuk kadootje tussen? Leuk met de feestdagen in 
het vooruitzicht!  
 
We hebben weer de vriendelijkheid van de Filipijnse mensen mogen ervaren, het was een feest 
om weer terug te zijn. We zien ook dat onze steun uit Nederland zijn vruchten afwerpt: heel lokaal 
en persoonlijke hulp aan mensen die het zo nodig hebben. Wij geloven niet in een druppel op een 
gloeiende plaat, maar een druppel op de juiste plaat.  
En dat dit lukt heeft ons bezoek aan Casat weer 100% bewezen! Wij zijn erg trots op VeloVelo en 
willen graag al onze donateurs en iedereen die betrokken is rondom VeloVelo, op welke wijze dan 
ook, weer hartelijk bedanken voor alle steun! Jullie zijn goud waard, bedankt!  
 
 
Linda Selhorst en Marjolein van Wijk 
Oktober 2012 

 
Bestuur en contactpersonen VeloVelo 
Cynthia Binuya, Marjolein van Wijk, Linda Selhorst, Norla S. Valdez 


