
 

 

 

 

JAARVERSLAG  HHCP  2017 
 
 
12 januari – 13 april 
Jo en Truus gaan naar de Filippijnen. 
De containers welke eind 2016 werden verscheept, waren vaak niet op tijd op de afgesproken 
plaatsen, waardoor het reisschema een aantal keren moest worden aangepast.  
De reeds geopende Prominent Kliniek werd bezocht, evenals de nieuw te bouwen 2e 
Prominent Kliniek. Ook de plaats van de nieuw te bouwen Paul Mali kliniek werd bekeken.  
De door De Laval geschonken melkmachines zouden oorspronkelijk in maart al in Leyte zijn 
aangekomen, maar omdat dat niet het geval was konden Marcel Tutert en zijn vrouw 
onverrichter zake weer naar huis terug. Uiteindelijk zijn begin april de melkmachines door de 
opnieuw ingevlogen Marcel Tutert toch nog geïnstalleerd.  
 
Begin dit jaar wordt er binnen het bestuur begonnen met het nadenken over de toekomst en de 
continuïteit van de HHCP. Verschillende mogelijke scenario’s worden vastgelegd in een 
position paper.  
 
Mei 2017 
Dorris Daggenvoorde heeft vanaf mei 2017 de taak, bijhouden website, overgenomen van 
Mirjam Koopman.  
 
Gedurende dit jaar wordt er binnen het bestuur geprobeerd om de reeds vorig jaar ontstane 
verschillen van inzicht c.q. uitvoering van verantwoordelijkheden tussen het bestuur en Jo en 
Truus op te lossen. Hoewel er diverse pogingen worden ondernomen en er verschillende 
mogelijkheden worden onderzocht, lukt het niet om iedereen op één lijn te krijgen. 
Uiteindelijk wordt op de bijeenkomst van 10 juli besloten dat het hele bestuur zal aftreden op 
31 december 2017. Jo en Truus krijgen de mogelijkheid om voor die tijd een nieuw bestuur te 
vormen met nieuwe mensen. Theo, Gerard en Peter willen geen zitting nemen in dit nieuwe 
bestuur, Jo zal dit wel doen.  
Alle leden van het bestuur hebben er grote moeite mee dat het niet gelukt is om deze 
problemen binnen het bestuur op te lossen.  
 
September 
Theo geeft aan dat hij problemen heeft met zijn gezondheid en dat hij daarom zijn  activiteiten 
als voorzitter van de HHCP op een laag pitje moet zetten. 
 
10 oktober 
Jo reist voor 14 dagen naar de Filippijnen voor de begrafenis van mevrouw Abat, de vrouw 
van Butch Abat. Zij hebben beiden veel gedaan en mogelijk gemaakt voor de HHCP. Jo 
maakt tevens van de gelegenheid gebruik om een aantal andere zaken ter plaatse te regelen, 
o.a. in Leyte. De door Boerhof ter beschikking gestelde gordijnen, roedes en horren zijn ook 
in deze periode aangebracht bij de Holland kliniek.  
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1 november 
Op de vergadering van 1 november geeft Jo aan dat zij 5 namen hebben van nieuwe 
bestuursleden. 
 
4 november 
Op 10 november is er gelegenheid om te condoleren, op 11 november is het afscheid en 
crematie van Jo. Beide dagen is er een overweldigende belangstelling. Ook vanuit de 
Filippijnen zijn mensen overgekomen: burgemeester van Leyte  Sandy Javier en zijn vrouw, 
mevrouw Marie Tess namens de familie Tañada, de heer Butch Abat en zijn zoon. Ook de 
Filippijnse ambassadeur in Nederland is aanwezig.  
 
19 november 
In overleg met Truus wordt besloten om de vrijwilligers middag door te laten gaan. 
Deze wordt wederom gehouden bij Boerhof Projecten. John en Miep Boerhof bieden deze 
middag aan alle vrijwilligers van de HHCP aan en nemen ook het buffet voor hun rekening.  
Peter en Gerard delen mede dat zij door het overlijden van Jo en de ziekte van Theo de 
lopende bestuurszaken zo goed mogelijk zullen uitvoeren, maar dat er door Jo en Truus in de 
afgelopen maanden reeds nieuwe mensen zijn gevraagd om in een nieuw bestuur voor de 
HHCP zitting te nemen. Het huidige bestuur zal op 31 december 2017 aftreden.  
 
8 december 
Er zijn deze dag twee containers geladen en op transport gezet naar de Filipijnen.  
In de loop van december zullen er nog 3 containers transportgereed worden gemaakt.  
 
31 december 
Het oude bestuur treedt af, het nieuwe bestuur treedt  aan. 
Tevens worden de statuten van de stichting aangepast, zodat het gebouw aan de Dorpsstraat  
1F behouden blijft voor de Heetense gemeenschap.  
 
2018: 
Truus is voornemens in februari af te reizen naar de Filipijnen.  
 
 
 
Aldus opgesteld en vastgesteld door het bestuur: d.d. 11 december 2017   
 
 
 
Th.H.M. Solen,  voorzitter ……………………… 
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