JAARVERSLAG 2016
STICHTING HEETENSE HULPGOEDEREN CENTRUM FILIPIJNEN (H.H.C.P.)
Tijdens het bezoek van Truus en Jo aan de Filipijnen krijgen zij eind februari bezoek
van de voorzitter Theo Solen en bestuurslid Gerard Daggenvoorde ende grote
sponsor van de stichting John Boerhof en hun vrouwen. Zij gaan via Buhi ,waar men
de Horizon school voor doofstomme kinderen bezoekt en waar Gerard kennis maken
met hun sponsor kinderen en hun ouders, naar Gumaca. Daar wordt onder veel
belangstelling de Prominent kliniek geopend. Het hele gebouw is ingericht met
goederen uit ziekenhuizen uit Nederland en met goederen waarvoor geld is
ontvangen in Nederland. De gasten schenken de twee verlostafels in de
verloskamer. De kliniek heeft een volledig ingerichte tandartsenpraktijk, waar veel
belangstelling voor is. Na het bezoek aan Gumaca ging men voor 2 dagen naar
Javier, waar men de Holland kliniek bezocht en kon zien hoe dit gebouw tot stand
was gekomen met gelden uit Nederland als ook de inventaris. Hier zegt John Boerhof
toe voor de rails en gordijnen van de kliniek te zorgen. In Javier bezoeken wij de
sponsorkinderen van John en Miep Boerhof en van een vriendin van Wilma
Daggenvoorde. Men heeft heel veel waardering voor het werk, dat de burgemeester
Sandy Javier heeft verricht in zijn gemeente.
Na Javier gaat men via een lange bus reis en boottocht naar het eiland Mindoro
Oriëntal, waar men een bezoek brengt aan de gouverneur Boy Umali.
De volgende dag gaat men naar de bergen in Baco om daar aan de Mangyan stam
kleding en dergelijke uit te delen; dit om de gasten te laten ervaren hoe het is om aan
hele groep mensen goederen uit te delen en hen tevens in contact te brengen met de
Mangyan stam. Na de vele inspanningen en indrukken die men heeft opgedaan,
brengt men enkele dagen door in het Infinity Resort om uit te rusten alvorens men
weer naar Nederland gaat.
In mei heeft men een ontmoeting met Geertjan van Olst, directeur van Prominent, om
hem op de hoogte te brengen van de opening van Prominent kliniek. Hij is zeer
enthousiast en doet de toezegging voor een tweede Prominent kliniek.
Hij had dit min of meer al door laten schemeren bij het zien van de hem toegezonden
foto’s. Men heeft samen met Zeny Tañada uitgekeken naar een geschikte plaats
hiervoor. De kliniek zal gebouwd worden in Barangay Aloneros in
Guinayangan,Quezon. Het wordt een kopie van de Prominent kliniek in Gumaca.
Truus en Jo hebben in de drie maanden, die men in de Filipijnen heeft vertoefd
goederen van 5 containers kunnen uitdelen en men kan met voldoening terug kijken
op hun bezoek, want men heeft veel mensen kunnen helpen.
In augustus kreeg de stichting door P.Mali een bedrag van 25.000,00 geschonken
voor de bouw van een rural Health unit annex kraam centrum, waar de vrouwen 24

uur na de bevalling kunnen blijven. Deze zal gebouwd worden in barangay Apad
Calauag in de provincie Quezon, district 4. Het bedrag voor deze bouw is
rechtstreeks naar de Filipijnen overgemaakt.
De gelden voor het scholar programma wordt op een aparte rekening nummer NL
30RABO0118236695, waar de stichting geen bemoeienis mee heeft.
.
Eind september heeft de stichting 2 40ft.containers verstuurd naar de Filipijnen
waarvan 1 naar Javier, eiland Leyte en de ander naar de provincie Quezon, district 4
met behulp van Z.Tañada.
Het was 9 november dat er een vergadering was waarbij iedereen weer aanwezig
was en de jaarstukken van 2015 werden besproken en goedgekeurd .
Eind november vond weer de vrijwilligersmiddag bij Boerhof Projecten plaats alwaar
een fotoverslag van de reis werd vertoond.
De planning was dat Jo en Truus begin december naar de Filipijnen zouden
vertrekken, maar daar de 3 containers, die tijdelijk op de parkeerplaats stonden van
Boerhof Outlet, door oponthoud in Singapore pas in februari of begin maart in de
Filipijnen zouden aankomen, zijn ze half januari naar de Filipijnen vertrokken.
De stichting heeft dus 5 containers kunnen vullen voor de Filipijnen dankzij de
volledige medewerking van de vrijwilligers.
Aldus gelezen en als zodanig vastgesteld in de vergadering van het bestuur op
donderdag 13 juli 2017
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