JAARVERSLAG 2021 STICHTING HHCP
Wegens de Corona kon Truus Schoorlemmer in 2021, tot haar spijt, niet naar de Filippijnen.
Ze had wel kunnen gaan, maar dan wordt je geacht op het appartement te blijven. Dat heeft
geen zin, dus vertrek naar de Filippijnen was geen optie.
De corona heeft in Nederland, maar ook op de Filippijnen enorme gevolgen, zowel
humanitair als economisch. Op de Filippijnen zijn heel veel artsen en verpleegkundigen
gestorven. Beschermende kleding zoals wij dat hier kennen, hebben ze niet of nauwelijks. In
Nederland hebben we allen de keuze gehad voor een vaccin, daar is dat niet het geval. De
economische gevolgen zijn enorm. Werken was niet toegestaan, dus de economie lag binnen
de kortste keren plat. Er is daar geen sprake van ondersteuning door de overheid. Bedrijven
hebben gewoon pech en gaan failliet. De bouw van de geplande Prins kliniek, welke twee
jaar geleden zou starten, ligt stil.
Vanwege alle coronaperikelen zijn er in 2021 maar twee containers vertrokken naar de
Filippijnen, één naar Leyte Zone 1 en één naar Leyte Zone 2. In beide containers zaten
rolstoelen, rollators en ziekenhuis materialen. De ene container is in het voorjaar van 2021
verscheept de tweede container in december 2021. Normaal gesproken is een container
ongeveer zes weken onderweg, nu is een container bijna vijftien weken onderweg. We
merken de chaos in containertransport als gevolg van de Corona en de ‘dwarsligger’ in het
Suezkanaal. Een van de grootste zeeschepen blokkeerde dagenlang de doorgang van het
Suezkanaal.
Omdat Truus Schoorlemmer al bijna 38 jaar op de Filippijnen komt, in het verleden samen
met haar in 2017 overleden echtgenoot wijlen Jo Schoorlemmer, weten de mensen daar wat
hun te wachten staat als een container uit Heeten aankomt. Het liefst had Truus er bij
geweest, maar de containers van 2021 zijn door de mensen daar naar de plaats van
bestemming gebracht.
In december 2021 is het eiland Leyte, en met name de plaats Javier, hard getroffen door
Typhoon Odette. Deze Typhoon heeft veel huizen verwoest, ook gezinnen van
sponsorkinderen raakten dakloos. Truus Schoorlemmer heeft via TV Oost verslag gedaan van
de situatie aldaar en een oproep geplaatst. Mede met de giften van hier kunnen de mensen
daar bouwblokken en dakplaten kopen om hun huizen opnieuw op te bouwen. Ook de
dekens zijn enorm welkom. Bewoners van de Zwanenwoerd Raalte en vele inwoners van
Heeten en Raalte breien voor ons lappen. Wij zorgen ervoor dat de lappen en stroken aan
elkaar worden gezet. Als dat klaar is heb je een mooie deken, die op de Filippijnen goed
gebruikt kan worden voor de ouderen en de kinderen. We zijn de mensen hier dankbaar dat
deze lappen door hen gebreid worden.
In dit jaar is helaas één van onze vrijwilligers op respectabele overleden. Jarenlang heeft hij
zich ingezet voor onze stichting. We zijn dankbaar voor al het werk dat hij verzet heeft.
Zodra het kan gaat Truus Schoorlemmer weer naar de Filippijnen. Het zal een bijzonder
weerzien worden. Of dat in het nieuwe jaar 2022 gaat lukken is koffiedik kijken, maar we zijn
hoopvol.

