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STICHTING HEETENSE HULPGOEDEREN CENTRUM FILIPIJNEN (H.H.C.P.)
Tijdens het bezoek van Truus en Jo aan de Filipijnen krijgen zij in Argao met een
tegenslag te maken. Het blijkt, dat men met de bouw van de “Prominent Kliniek” nog
niet begonnen is. Er zijn slechts 6 fundering gaten gegraven. In overleg met
Prominent wordt besloten dit project te stoppen en naar een ander project uit te zien.
Gelukkig stond daar tegenover, dat het project in Javier wel een succes was en kon
op 20 maart 2015 het Holland kliniek” geopend worden. Er was van overal
belangstelling voor deze opening en zelfs door ABS CBN, de landelijke TV, werden
opnames gemaakt. Hoewel het een klein ziekenhuis was kreeg het de naam van
eerste klas ziekenhuis.
Eind maart kregen we te maken met curator Halbe Pompe betreffende de geldlening
Aktua Bouw & Vastgoed (voorheen Loohuis Bouw) Het voorstel van het bestuur om
met de afkoop van €.4000,00 akkoord te gaan, werd door de curator geaccepteerd
en daarmee werd de geldlening bij Aktua Bouw & Vastgoed afgehandeld.
Tijdens de vergadering in april worden de voorbereidingen voor het jubileum in
september besproken. In grote lijnen is het draaiboek voor het feest klaar al dienen
alle punten nog verdere invulling te krijgen
Op 13 mei 2015 zijn Theo, Truus, Jo en John Boerhof naar Prominent geweest om
hun project te bespreken en aan te geven welke plaats men nu op het oog had.
Prominent ging hiermee akkoord. Prominent was zelfs bereid enkele
personeelskosten voor haar rekening nemen. In overleg met mevrouw Tañada werd
besloten dit alleen voor de 2 verloskundigen en 2 verpleegsters te laten gelden.
Daar werd tevens voorgesteld om de opening begin 2016 te laten plaats nemen. Dit
werd daar ter plekke werd besloten, zodat enkele mensen van het bestuur bij de
opening aanwezig zouden zijn. Die zelfde dag heeft mevr.Tañada de opdracht
gekregen om met de bouw te beginnen.
Tijdens de vergadering van juli wordt de laatste hand gelegd aan de voorbereidingen
van het jubileumfeest. Daar wordt tevens medegedeeld, dat men begin augustus is
gestart met de bouw van “Prominent kliniek”. Dit daar men een andere plaats heeft
uitgekozen welke eerst als tweede mogelijkheid was aangewezen. Deze plek is
dichter aan de grote weg en is beter door de omliggende barangay’s bereikbaar. Het
bouwplan blijft echter hetzelfde.
In de vergadering van september worden alle punten voor het jubileum nog door
gesproken en wordt de laatste hand gelegd aan de voorbereiding. Er was nog even
de moeilijkheid van de plaats waar de kerkdienst gehouden zou worden, maar
gelukkig kon dit op het laatste moment nog in de kerk onder de voorwaarde, dat de
dienst binnen een uur is afgelopen in verband een doopdienst daarna.
In juni is de eerste container met ziekenhuisspullen naar de provincie Quezon

verstuurd. Daarna kwamen er 2 containers bij Boerhof Outlet te staan, die gevuld
werden voor Quezon en Camiguin.
Op 6 september vond het jubileum plaats. Dit feest was zeer geslaagd. Er was een
zeer mooie kerkdienst en na de dienst waren er veel mensen, die nog even
meegingen naar het Trefpunt. Daar werden de gasten getrakteerd op Filipijnse
hapjes en dansjes. Daar werden aan Truus, Jo en de Stichting door de ambassadeur
Ledda namens de regering van Camiguin een plaquette van waardering uitgereikt.
Tevens waren er 2 plaquettes van de gemeente Javier als dank voor hetgeen de
stichting en de bevolking van Nederland voor Javier na de tyfoon Hayjan gedaan
hadden. De receptie werd goed bezocht toch waren er minder mensen, dan die een
uitnodiging hadden ontvangen. De voorzitter hield enkele toespraken om toe te
lichten hoe de stichting fungeerde en om mensen te bedanken voor hun steun aan
de werkgroep, zodat men zoveel containers heeft kunnen versturen. Aan het eind
kregen Truus en Jo een zilveren speld aangeboden door Peter Tielbeek als ook een
fotoboek als waardering voor hetgeen zij de afgelopen 25 jaar gedaan hadden. Men
kon met een goed gevoel op een zeer geslaagd feest terug kijken.
Eind November werd een extra container voor Mindoro geladen. De goederen ervan
zullen later door Truus en Jo uitgedeeld worden en zelfs enkele door de groep van
zes, die naar de Filipijnen komen.
Eind november heeft een sponsor geld naar de Filipijnen overgemaakt om daar een
kleine health center annex kraam centrum van te bouwen. Deze financiële stromen
worden net als de gelden voor het schoolproject buiten de rekening van de stichting
gehouden. De gelden worden één op één naar de Filipijnen overgemaakt
De laatste maand is men druk bezig geweest met de voorbereidingen voor het
vertrek naar de Filipijnen. Mede dat de containers langer onder weg zijn naar de
Filipijnen stellen Truus en Jo hun reis een maand uit en gaan pas 1 januari naar de
Filipijnen in plaats 5 december zoals eerder gepland was.
Eind december zijn de 2 containers naar Rotterdam vervoerd en is er voor het eerst
weer een container bij de loods geladen voor de provincie Quezon voor de
Prominent kliniek. Sinds november 2013 tot en met december 2015 zijn er in totaal
15 containers verscheept, waarvan er 14 vanaf het terrein van Boerhof Outlet.

Aldus gelezen en als zodanig vastgesteld in de vergadering van het bestuur op
woensdag 6 juni 2016
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