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STICHTING HEETENSE HULPGOEDEREN FILIPPIJNEN (H.H.C.P.)
Het door het bestuur van de stichting H.H.C.P. in 2012 voorgenomen besluit om
extra gelden binnen te krijgen via een grote sponsoractie bleek in 2013 helaas niet
uitvoerbaar, daar naast enkele positievelingen veel mensen die benaderd werden
negatief of helemaal niet reageerden. Toch blijft het zaak uit te zien naar sponsoring,
want de ingekomen gelden zijn te laag voor het goed functioneren van de stichting.
Derhalve kon de opgezette speelkaarten actie geen vervolg krijgen.
Tijdens het bezoek aan de Filipijnen hebben Truus en Jo verschillende gebieden
bezocht waarheen in 2012 containers naar toe waren gestuurd. Dit gold in het
bijzonder de provincie Oriëntal Mindoro, waar men vooral ziekenhuis materiaal naar
de vele ziekenhuizen heeft kunnen brengen. Tevens werden er verschillende
Mangyan stammen bezocht en werden er kleding en dekens uitgedeeld. Tijdens het
zilveren huwelijksfeest van de Gouverneur Umali, heeft men de gelegenheid gehad
om met verschillende mensen van de huidige regering te kunnen spreken en zo een
hechtere band met hen gekregen. Zo ook kwamen Truus en Jo in contact met de
burgemeester van Javier, Leyte, waar zij nog snel even een tweedaags bezoek
hebben kunnen afleggen om te zien wat H.H.C.P. voor deze gemeente zou kunnen
betekenen. Er is toen reeds besloten aan het eind van het jaar daar een container
naar toe te sturen ter ondersteuning van de vele health centra en de arme bevolking
aldaar.
Tevens hebben zij verschillende scholieren bezocht die gesponsord worden door
mensen uit Heeten en omgeving. Het bezoek was zeer waardevol blijkens ook de
vele bedankbrieven, die zij hadden ontvangen voor de vele donors van goederen.
In de vergadering van 10 april 2013 is het jaarverslag 2012 en het financieel verslag
2012 goedgekeurd. Tevens wordt besloten een nieuwe folder op te stellen. Tijdens
die vergadering geeft Jeroen Tielbeek te kennen zijn functie als lid van bestuur aan
het eind van het jaar te willen neerleggen gezien de vele werkzaamheden in zijn
zaak.
De voorzitter geeft te kennen, dat men moet uitkijken naar nieuwe bestuursleden en
brengt naar voren, dat we naar een meer gewenste samenstelling van bestuur
dienen te komen overeenkomstig Artikel 3 van de statuten.
Daar het bijwerken van de website door Miriam Koopman zal worden gedaan stelt de
voorzitter voor duidelijk aan te geven hoe de website eruit moet zien. Tevens wordt
voorgesteld van verschillende sponsoren het logo in de website op te nemen.
Daar er naar gelden van sponsoren gezocht moet worden om zo een buffer te

hebben voor zowel de vrijwilligers als voor de containers heeft de voorzitter contact
gehad met Marc Krabbe Consulting om als partner voor H.H.C.P. sponsorgelden
binnen te krijgen. Dit op basis van bepaalde vergoedingspercentage van de
verkregen sponsorgelden.
In dat licht is het voorstel om de functie van secretaris en penningmeester te
scheiden, daar de penningmeester als acquisiteur voor geld moet zorgen en tevens
nauwe contacten zal hebben met Marc Krabbe. Op zaterdag 5 oktober houdt men
een H. mis met een Filipijns koor en daarna was er een gezellig samenzijn in het
Trefpunt waarbij foto’s werden vertoond van de reis van Truus en Jo naar de
Filipijnen hetgeen bij de vele bezoekers zeer goed aansloeg.
De tyfoon Haiyan ( Yolanda) op de Filipijnen en in het bijzonder de eilanden Samar
en Leyte heeft heel wat teweeg gebracht voor de stichting H.H.C.P. en in het
bijzonder de vrijwilligers. Van overal uit het land werden goederen aangebracht nadat
Truus via verschillende radio en TV zenders een beroep had gedaan de slachtoffers
te steunen. Er werden zoveel goederen binnen gebracht, dat men in totaal 3
containers naar het eiland Leyte kon sturen.
Kort na de ramp hadden de vrijwilligers een gezellig samenzijn bij Boerhof Projecten,
die tevens voor de drankjes en hapjes zorgde en het etentje werd door Remco
Dufour aangeboden als waardering voor het vele werk, dat men had verricht oor het
inzamelen en verwerken van goederen voor de slachtoffers van de tyfoon Haiyan.
Voor het vele werk, dat de vrijwilligers verzetten en de onkosten voor het versturen
van de extra containers kreeg de stichting van de A.G.Schoorlemmer stichting een
bedrag aangeboden van €. 10.000,00. Dit bedrag dient ten goede te komen aan de
stichting waaronder onderhoud gebouw en haar vrijwilligers, aldus de schenkers en
kan daardoor niet voor een project op de Filipijnen gebruikt worden, hetgeen maakt,
dat de stichting in 2013 net buiten de rode cijfers bleef. Gezien de ramp op het eiland
Leyte heeft de stichting dit bedrag onmiddellijk doorgestort. In 2014 zal het bestuur
een aantal voorzieningen treffen om aan het doel van A.G.Schoorlemmer stichting te
beantwoorden.
Daar de stichting mensen gevraagd had gelden beschikbaar te stellen om zo mee te
helpen aan de wederopbouw van het land, kwamen van overal uit het land gelden
binnen tot een totaal bedrag van €.110.000,00. De verantwoording vindt plaats
conform de ANBI-voorwaarden.
Daarbij kwam nog, dat het bedrijf Prominent en Molenaar uit Nunspeet de stichting
een bedrag van €.40.176,83 aanbood voor een speciaal project op de Filipijnen. Op
voorstel van Truus en Jo is besloten dit bedrag aan te wenden voor de bouw van een
ziekenhuis in de bergen van Argao op het eiland Cebu, welke genoemd zal worden
Prominent Hospital.
Er zijn in die periode 5 containers geladen waarvan 1 voor het eiland Oriëntal
Mindoro, 1 voor het eiland Camiguin en 3 voor Javier op het eiland Leyte.
Toen de laatste container op 27 december was geladen , werden nadien de
vrijwilligers getrakteerd op pannenkoek aangeboden door het Pannenkoekenhuis in
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Lettele, hetgeen zeer gewaardeerd werd door de vrijwilligers. Op deze manier was er
een waardig afsluiting van het jaar, onder dankzegging van de voorzitter namens het
bestuur.
Veel van deze containers zullen in de Filipijnen aankomen als Truus en Jo er in
januari 2014 zullen zijn en zelf de goederen zullen uitdelen.
Vooruitlopend op de jaarlijkse Nieuwjaars receptie van de gemeente Raalte werd op
maandag 30 december aan de stichting H.H.C.P. de prijs Goudhaentje van de
gemeente Raalte 2013 toegekend en in bijzijn van veel vrijwilligers in de loods
uitgereikt, daar Truus en Jo ten tijde van de receptie al in de Filipijnen waren.
Een waardering wil het bestuur uitspreken naar alle vrijwilligers van de werkgroep, de
verschillende sponsoren, de pers en de loyale opstelling vanuit de Heetense
gemeenschap. De vele reacties waren boven alle verwachting.
Aldus gelezen en als zodanig vastgesteld in de vergadering van het bestuur op
woensdag 23 april 2014.

Th.H.M.Solen, voorzitter.

J.A.M.Schoorlemmer, secretaris
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