JAARVERSLAG 2020 STICHTING HHCP
Truus Schoorlemmer is op 03-01-2020 vertrokken naar de Filippijnen voor vier maanden. Op
5 januari was ze bij vrienden voor een lunch en door te spreken over het reis schema. Daar
werd al gesproken over China waar veel mensen stierven aan een soort influenza virus. Rond
12 januari kwam het woord Corona Covid op de TV. Al heel snel daarna werden luchthavens
gesloten, zowel internationaal als voor de binnenlandse vluchten. Truus kreeg bericht van
haar vliegmaatschappij Cathay Pacific dat ze niet naar huis kon en dat het ook nog wel een
tijdje kon duren.
Truus heeft vanaf dat moment de meeste tijd doorgebracht in haar hotelkamer. Ze is van de
kamer af geweest voor het binnenhalen en naar de plaats van bestemming brengen van de
drie containers, dat zijn vijf dagen geweest. Vervolgens is Truus zes dagen naar Camiguin
geweest om een bezoek te brengen aan de sponsorkinderen en te spreken met de gezinnen.
Tevens zijn op dat moment de voedselpakketten uitgedeeld. Daarna zeven dagen naar Leyte
om ook daar de sponsorkinderen te bezoeken, voedselpakketten te brengen en zien hoe het
met de families gaat. Op beide eilanden is Truus bij de Gourverneur op het gemeentehuis
geweest om vragen te beantwoorden.
Daarna werd een strenge lockdown van kracht. Truus zat in Manila en kon geen kant meer
op, ze kon niet meer naar buiten. Er was een strenge controle door de militairen. Je mocht
alleen naar de supermarkt om levensmiddelen te kopen.
Op 21 maart 2020 ‘s middags om 14:30 uur kreeg Truus bericht dat de KLM in Manila zou
komen om mensen op te halen. Truus heeft direct een ticket gekocht en om 17:00 uur was
ze op de luchthaven. Bij thuiskomst heeft ze drie weken binnen gezeten, dat waren hier in
Nederland de regels. Het had een mooi werkbezoek moeten worden, maar het liep even
anders.
In het jaar 2020 zijn er drie containers verscheept. Twee zijn er naar het eiland Camiguin
gegaan. De eerste met 193 school tafels en stoelen. De tweede met rollators, rolstoelen,
verband, schoolspullen en materiaal voor de ziekenhuizen. De derde container is naar het
eiland Leyte / Zone 1 gegaan. Ook hierin zaten rollators, rolstoelen, verband en materialen
voor de ziekenhuizen.
In Nederland is als gevolg van de lockdown het werken in de loods en het inzamelen van
goederen regelmatig stop gezet, om de vrijwilligers niet in de problemen te brengen. Zo
goed en zo kwaad als het gaat hebben we doorgewerkt. Meestal organiseren we voor de
vrijwilligers jaarlijks een gezellige middag. Truus verteld dan meestal over haar bezoek aan
de Filipijnnen en laat foto ’s en video ’s zien. Helaas kon dit jaar vanwege de Corona die
vrijwilligersmiddag niet doorgaan.

