JAARVERSLAG 2018
Zaterdag 20 januari 2018 zijn twee containers geladen met schoolmeubilair. Een derde container
staat al volgeladen met hulpgoederen. De drie gaan maandag 22 januari 2018 op transport naar de
Rotterdamse haven. Het schoolmeubilair is voor Javier op het eiland Leyte. De derde container met
daarin hulpgoederen is bestemd voor Mindoro eiland. Twee containers zijn al onderweg naar de
Filipijnen, deze zijn vrijdag 8 december 2017 geladen. De verwachting is dat er één container 11
februari 2018 aankomt in Manilla en de andere container 15 februari 2018 aankomt op het eiland
Cebu.
Vrijdag 9 februari 2018: Truus vertrekt naar de Filippijnen om de containers in ontvangst te nemen
en op de plaats van bestemming te brengen. Ze zal ongeveer drie maanden op de Filippijnen
verblijven. Het is de eerste keer dat Truus alleen naar de Filippijnen vertrekt. Jaren hebben Jo &
Truus samen de kar getrokken, totdat Jo op 4 november 2017 plotseling is overleden. Truus is
vastberaden om door te gaan met het werk en verheugd zich op het weerzien van haar vrienden op
de Filippijnen. Op de website is in het menu via het item “nieuws projecten” een uitgebreid
reisverslag van Truus opgenomen.
Noemenswaardig in dit jaarverslag is wel de opening van de Paulinuskliniek in maart 2018 in Calauag
in de Province of Quezon. Op deze plek is een oud gebouw gesloopt en is een nieuwe kliniek
gebouwd. Dit is een rural health unit, afgekort RHU, in het Nederlands vertaald “landelijke
gezondheidseenheid”. Vrouwen kunnen in deze kliniek bevallen en 24 uur verblijven voor nazorg. Er
is een consultatiebureau gevestigd, een EHBO afdeling en er is ruimte voor spreek-uur van doktoren
en verloskundigen. Het RHU is aangesloten bij een ziekenhuis. Als het nodig is rijdt een ambulance
tussen het ziekenhuis en de RHU. Er is dus een samenwerkingsverband tussen RHU en ziekenhuis.
7 april 2018 is Gré van Maanen helaas overleden. Gré was jarenlang vrijwilliger voor onze stichting.
Een fantische en lieve vrouw. Gré was het poppenvouwtje, ze maakte de kleding voor de poppen. De
kinderen op de Filippijnen waren er oh zo blij mee, zo mooi om te zien. Dankbaar zijn wij dat Gré zo
veel voor ons gedaan heeft. Zij betekende heel veel voor ons.
28 april 2018 is Jo bijgezet bij zijn broer Ben Schoorlemmer in Marikina. Er is een kerkdienst
gehouden met alle vrienden. In die viering is de urn van Jo bijgezet in de urnmuur. Truus heeft het
kruisje van Dina Abad meegenomen naar de Filipijnen en dit kruisje bij de urn van Jo gelegd. Dina
Abad was een hele goede vriendin van Jo en Truus. Zij was congreswoman van de eilandengroep
Batanes. In oktober 2017 is zij helaas overleden waarop Jo is afgereisd naar de Filippijnen om haar
begrafenis bij te wonen. Jo heeft na die begrafenis het kruisje dat Dina Abad tijdens haar ziekbed
droeg gekregen van de familie. Het is niet te bevatten dat Jo nog geen maand later zelf plotseling is
komen te overlijden. Truus heeft daarom het kruisje weer meegenomen naar de Filippijnen en
daardoor is de cirkel weer rond.
Donderdag 1 november 2018 is het nieuwe bestuur formeel. De nieuwe bestuursleden zijn
ingeschreven bij de kamer van koophandel. Het nieuwe bestuur kan formeel in actie komen. Vrijdag
23 november 2018 zijn de vrijwilligers bijeengeroepen in de loods en is de bestuurderswisseling
bekend gemaakt.
Zondag 4 november 2018 is het alweer een jaar geleden dat Jo plotseling is overleden. Hij zal vast en
zeker ontzettend trots zijn geweest op Truus. De wijze waarop zij het werk voort zet is ongekend. Ze
is positief, sterk en vastberaden om door te gaan met het werk voor de Filippijnen. De grote groep
vrijwilligers alsmede de nieuwe bestuursleden zullen haar daarbij zoveel mogelijk helpen.

Dinsdag 18 december 2018 is een feestdag voor stichting HHCP. Zij huldigt bootmaatschappij ONE
voor 25 jaar steun. Voor deze feestelijke huldiging zijn de betrokkenen uitgenodigd in Heeten. Alle
personen die te maken hebben met het verschepen van containers waren er bij. Wat in 1993 begon
met één kleine container is inmiddels uitgegroeid tot meerdere grotere zeecontainers per jaar. De
heer Schenk, wiens bedrijf vele containers meenam, sprak de hoop uit dat er nog vele transporten
volgen en dat dit werk kan blijven bestaan. Mr. J. Ledda, de ambassadeur van de Filippijnen in Den
Haag, sprak zijn dank uit: “Thank you for taking care. You make many people very happy. Bless you
all”. Hij verzegelde samen met de heer Schenk en mevrouw Toeter, wethouder gemeente Raalte, de
twee volle containers die op transport gingen vandaag. Na de verzegeling is het tijd voor een hapje
en drankje.

