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Van de voorzitter 

Dé nationaal gezien meest beoefende sport op de Filipijnen is basketbal. 
Vreemd eigenlijk, want Filipino’s zijn kleine mensen. Bovendien basketballen 
ze op teenslippers. Met temperaturen overdag tussen de 30 en 35 graden is 
het ook nog eens zeer zwaar. Maar hun bezwete lichamen deren hen niet. In 
hun vrije tijd sporten de kinderen urenlang. Dat doen kinderen hier ook, maar 
dan ‘sporten’ ze op de spelcomputer. In de krottenwijken, waar veel van onze 
scholieren wonen, zie je niet zoveel digitale apparaatjes, behalve mobiele 
telefoons dan. Een smartphone lijkt wel een eerste levensbehoefte. Dat lijkt 
basketballen ook. Het is spel, het is afleiding, het is het vergeten van je 
dagelijkse bestaan. Veel volwassenen drinken, gebruiken drugs of raken 
gokverslaafd. Kinderen spelen gelukkig nog. Wie speelt, leert.

De kinderen op de foto repareren hun basket. Voor hen van geestelijk 
levensbelang. Ze moeten samenwerken; de een steunt op de ander. 
Ze hebben onbewust een gezamenlijk doel: leren.

Hans
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Afgelopen en komende activiteiten

Verkoop kerstkaarten
De verkoop van kerstkaarten heeft € 161,50 opgeleverd. Een bedrag waar we 
natuurlijk heel blij mee zijn. Wij danken allen die bij ons hun kerstkaarten 
hebben gekocht en hopen dat we ook dit jaar weer een beroep op u mogen 
doen.

Activiteit voor komende periode
Op Tweede Pinksterdag nemen wij deel aan Loon op Zand Wereldwijd. We 
staan op maandag 21 mei 2018 bij het scoutinggebouw aan de Klokkenlaan in 
Loon op Zand met natuurlijk onze loterij en allerlei leuke hebbedingetjes. 
De middag begint om 13.00 uur en duurt tot 17.30 uur. 

Wij hopen u te ontmoeten.

Ans van Beerendonk

www.wereldwijdloonopzand.nl
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Jovy Earn Espaltero Abanid

Dit is Jovy. Jovy is in december 21 geworden en ze studeert met 
steun van Kleofas sinds 2015 voor Bachelor Industrial Engineering 
aan het Cebu Institute of Technology-University. In deze studie 
leert zij hoe ze industriële, technische processen moet ontwerpen 
of verbeteren. Een pittige studie, maar tot nog toe doet Jovy het 
goed. Ze volgt nu haar derde studiejaar van totaal vijf. 
Jovy had via een van onze ex-studenten van Stichting Kleofas 
gehoord. Ze heeft eind 2014 zelf het initiatief genomen om ons te 
benaderen. Haar vader verdient wat geld met een tricycle en haar 
moeder heeft een handeltje op de markt. Bij elkaar net genoeg voor 
eten kleren en een eenvoudig huisje. Jovy is dus typisch onze 
doelgroep. Jovy’s studie is niet alleen pittig, maar ook (voor 
Filipijnse begrippen) nogal duur. Jovy had echter met uitstekende 
cijfers haar eindexamen high school gehaald, en omdat we een 
persoonlijke sponsor voor haar vonden, konden we haar onze 
steun bij haar droom-studie aanbieden. 

Zomer 2016 was ik met Sandra in de Filipijnen en hebben we ook 
Jovy en haar familie ontmoet. Jovy’s familie woont aan de buiten- 
kant van Toledo City aan de westkust van het eiland Cebu. Het 
huisje staat op een moerassig stukje land een paar meter lager dan de provinciale weg die zich langs de 
westkust van Cebu slingert. Het huisje is zo'n 4 bij 4 meter groot en daar woonde ze met haar ouders, 
broer en zus. Ik schrijf woonde, want voor haar studie woont Jovy nu in de grote stad Cebu City. 

Het gezinsinkomen wordt vooral door Jovy’s vader verdient. De tricycle is hèt openbaar vervoermiddel op 
de Filipijnen voor de korte afstand. Je vindt ze in elke stad en in elk dorp. Het is een motor met als zijspan 
een overdekt karretje, waarin officieel 4 mensen plaats kunnen nemen. Aan de ene kant moeten die lange 
Nederlanders zorgvuldig opgevouwen worden, voor ze in zo’n tricycle passen aan de andere kant weet 
een ervaren tricycle-rijder wel 10 of meer Filipino’s tegelijk mee te nemen. Je kan namelijk ook met z’n 
vieren op de motor zitten, op het dak van het karretje zitten of daar aan de zijkant aanhangen. 
De motor zelf heeft bovendien vaak ook een soort ombouw, waar ook weer mensen op kunnen zitten. En 
dat voor 5 piso, of nog geen dubbeltje per passagier per rit en studenten krijgen korting. Een tricycle-rijder 
in de provincie verdient zo’n 150 piso per dag, ofwel ongeveer 2,50 euro. 
De tricycle is meestal niet van de bestuurder. Als huur moet de bestuurder een deel van zijn inkomsten 
afdragen. De bestuurder moet bovendien een vergunning hebben en ze moeten vaak ook lid zijn van de 
terminal, dat is een strategische plek binnen zijn werkgebied waar hij (in een rij) op klanten wacht. Dat 
kan een bus- of treinstation zijn of een druk kruispunt. 
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RECEPT VAN HET KWARTAAL - 
Aardappelsalade met gemberdressing 
Recept voor 4 personen. 

Ingrediënten: 750 gram aardappels in de schil, 5 takjes koriander, 2 takjes munt, 6 takjes platte peterselie
Voor de dressing: 3 eetlepels zonnebloem- of arachideolie, 1 eetlepel citroensap, 1 theelepel geraspte gember, 
zout, versgemalen zwarte peper

- Bereiding:
- Kook de aardappels in de schil gaar.
- Hak de kruiden grof. Maak de dressing door olie, citroensap en gember te mengen.
- Voeg zout naar smaak toe.
- Giet de aardappels af en laat ze kort uitdampen.
- Pel de aardappels en snijd deze in plakken.
- Meng de aardappels met de dressing en laat ze helemaal afkoelen.
- Meng de kruiden erdoor en breng de salade op smaak met versgemalen zwarte peper.

Smakelijk eten! 

Ans van Beerendonk 
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Mensen laten zich vanaf hun huis in de wir-war van straatjes en weggetjes 
die de woonwijken vaak zijn, met de tricycle naar de grote weg brengen, 
waar ze met een taxi, bus of (alleen in Manilla) metro verder gaan. Het 
huisje van Jovy is één open ruimte met een paar stoelen en een tafel, een 
paar bedden en een kookhoek. De bedden dienen ook als kastruimte. Er is 
geen water in huis, geen toilet en al helemaal geen badkamer. Je behoefte 
doe je discreet in de bosjes in de buurt en je wast je bij de modderige, 
centrale waterplaats van het buurtje. Daar moet je ook de was doen, die 
daar ook meteen te drogen wordt gehangen. Geen water in huis, nou ja, 
dat is te zeggen, als het flink regent (en dat doet het in de tropen nogal 
eens) dan loopt het water als een kleine stortvloed het wijkje binnen en sta 
je in huis al snel tot je knieën in het water. Belangrijke spullen worden 
daarom ook op planken langs de muur bewaard. Afgelopen jaarwisseling 
was het weer eens zover en Jovy stuurde ons bijgaande foto’s. Zo’n 
bezoek geeft een dubbel goed gevoel. Aan de ene kant is het hartstikke 
leuk om te zien hoe trots deze mensen zijn op hun huis en hoe blij ze zijn 
dat je ze wilt bezoeken. Aan de andere kant is het wat deprimerend te zien 
hoe deze mensen moeten leven en je te realiseren dat het nog veel 
slechter kan ook.

Wat fijn dus, dat we met uw geld deze 
student vooruit kunnen helpen, zodat 
ze over een paar jaar voor een huis 
kan zorgen, waar haar ouders ook als 
het regent droge voeten houden.

Frits Zwart




