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Van de voorzitter 

Tegenwoordig heet het de presentietheorie: als jongerenwerker ben je aanwezig 
bij de jongeren tijdens sport en spel, bij de rustmomenten en bij het afscheid. 
Meedoen, aansluiting vinden, corrigeren, waarden en normen overdragen, 
luisteren. Veel en goed luisteren. Kinderen en jongeren groeien op in een 
complexe wereld, waarin ze te maken krijgen met prestatiedruk, overvolle 
agenda’s, verleidingen, met een constante stroom van informatievoorziening.
Toch is die presentietheorie niet nieuw. De Turijnse priester Don Bosco 
(1815 – 1888) bracht dit systeem al in praktijk. Hij rende en dolde met de 
straatjongens die naar zijn jeugdcentrum, oratorium genaamd, kwamen. 
Door bij de jongeren te zijn kon hij ze stimuleren, zelfvertrouwen geven, 
corrigeren. Don Bosco zag in zijn tijd al in dat straffen niet werkt; beter is de 
kinderen te belonen met complimenten, met verantwoordelijkheden, met een 
knipoog. Zo werkte hij op preventieve wijze. In die tijd was dat een 
revolutionaire aanpak. De jongens waren dan ook dol op hem. Het gebeurde 
eens dat een jongen door een winkelruit sprong toen hij Don Bosco buiten op 
straat zag lopen!

Onze ex-student Abelardo is opgegroeid bij de Salesianen van Don Bosco, de 
congregatie die Don Bosco stichtte, in Cebu. Abelardo heeft zelf niet gekozen 
voor het priesterschap, maar is in doen en laten een echte Salesiaan. 
De bijgaande foto zegt meer dan ik in woorden duiden kan…

Hans
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e o en activiteiten

Kerstbi eenkomst marant  ooge Veer
  en  e em e   t n en i  i  m nt  ti en  e e tvie in en 

v  i nten en n mi ie  et en ee v e i een m ten  

n e m i  e  e t en e e en vee  m ie en nnen ve en  
De en t v n e e i een m ten    een nt ti  e  v  

n e t enten

Verkoop kerstkaarten en kerstballen
 it  en e  en nnie ee en n  ee  m ie e t en v  n  

em t   e en e vee  e t ten ve t  De e ve  ee t 
  e t  De e en t i  iten e ve  v n e e ten  

m ten  e i n i  t e  en nnie n   e  e en e en  
D n  v

Komende activiteiten 
e  e en i  e i t v n e ni tie v n 

n  n  e e i  t e e tiviteit t t en  
Dit evenement  een m n i e m t ie e en e   

ee e in te  e  t n  ie  e   met een te i  en ve  v n 
n e en

e vin en et ee  mme  t e e tiviteit t t  i  e en e  m ie ti en 
mee em t  ti  een ee v e m t en een ntm etin  met ve e e en en  

i  en e een m ie en t en  ie n e n  mi en

n  t n e  n  een tiviteiten e n  m  e i ven e  e en 
n  een te n tie

Ans van Beerendonk
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TCH

Ayala. Het is ongeveer zes uur en het begint al wat te schemeren. Het is drukkend warm 
en in de bergen onweert het. Eigenlijk weer om op je waranda met een koud biertje 
bij de hand over de zee uit te kijken, maar we zijn in de grote stad Cebu City en 
willen nog de bergen over naar de andere kant van het eiland. Bij het grote winkelcentrum 
Ayala is de V-hire terminal vanwaar de busjes naar de andere kant van het eiland 
vertrekken. Een V-hire is een klein busje waar je met enig passen en meten 14 passagiers 
in krijgt. Ze hebben redelijk comfortabele bankjes en airco. 
Heel wat comfortabeler dan de traditionele jeepneys, die in alle grotere Filipijnse 
steden de ruggengraat van het openbaar vervoer vormen. Oorspronkelijk waren het 
verlengde jeeps, die het Amerikaanse leger na de Tweede Wereldoorlog in de Filipijnen 
achter had gelaten, vandaar de naam. Later werden ze meteen in hun geëvolueerde 
vorm gebouwd. Deze stinkende, ronkende maar kleurige dieselmonsters leveren een 
belangrijke bijdrage aan de typische sfeer van de Filipijnse steden. V-hires zijn, net als 
de jeepneys overigens en de meeste taxi’s, de tricycles en pedicabs, kleine zelfstandige 
ondernemers. Ze hebben een vergunning voor een bepaald gebied of een bepaalde 
route en ze moeten zich aan door de overheid bepaalde tarieven houden, maar verder 
opereren ze los van elkaar. Het komt bovendien ook vaak voor dat de bestuurder zijn 
(en soms haar) auto of (motor)fiets huurt en dus aan het einde van de dag een deel van 
zijn inkomsten aan de verhuurder afstaat. Soms een vaste prijs, soms een percentage 
van de inkomsten van die dag. Onze chauffeur hangt ontspannen rond bij zijn busje. 
In het tanende daglicht springt zijn parelwitte glimlach eruit. Waar wij vandaan komen? 
Of we getrouwd zijn? Of we kinderen hebben? We kennen de Filipijnse social talk inmiddels wel, dus we zeggen dat 
we twee kinderen hebben, die thuis zijn gebleven voor examens. Dat wekt minder verbazing en medelijden op dan 
geen kinderen. Of wij ook autorijden en hoe hard je in Nederland kan rijden ... 100 kilometer? Dat maakt indruk! 
Om het een beetje goed te maken vertel ik dat Nederland dan ook wel heel vlak is waardoor je makkelijk sneller rijdt. 
Ja, vertelt hij opgetogen, boven in de bergen is ook een dalend recht stuk weg. Daar kan je net 100 kilometer per uur 
halen. Met een blij gezicht belooft hij dat hij dat zal laten zien. Mijn blik valt op de devote sticker achter op zijn busje, 
waarop een engel verkondigt: “God is my driver”. Ik hoop dat hij dat niet al te letterlijk neemt.

Een V-hire chauffeur staat zo vroeg mogelijk op en rijdt dan naar de dichtstbijzijnde terminal. Voor onze route die van 
Cebu City of één van de stadjes aan de westkust langs onze route: Balamban, Asturias of Tuburan. Bij de terminal krijg 
je een nummertje en moet je wachten tot je aan de beurt bent. De V-hires vertrekken om het half uur, of als het druk 
is vaker. Bij de terminal wachten de passagiers die naar de andere kant van het eiland willen en die betalen cash 
120 peso. Op het moment is dat ruim 2 euro. Fooien zijn verboden, hoewel ik begrijp dat als je het heel stiekem doet 
buiten zicht van de controleurs van de terminal, de chauffeur er dan geen bezwaar tegen heeft. Als het busje bij 
vertrek nog niet vol is, pikken ze onderweg nog passagiers op. Er zijn zoveel V-hires op de route dat je erg veel geluk 
moet hebben wil je (als chauffeur) op een dag twee keer heen en weer kunnen rijden. 

Van Balamban naar Cebu City is ongeveer 33 kilometer en duurt anderhalf uur, als het verkeer in Cebu City tenminste 
niet vast zit. Een goede dag is anderhalve rit heen en weer en dan slaapt de chauffeur in z’n busje aan de andere kant 
van het eiland. Ze nemen daarvoor vaak een extra schoon verplicht groen t-shirt mee. 

Oorspronkelijke jeepneys

Tricycles en pedicabs in 
Balamban

Jeepneys
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Toch, vertelt onze chauffeur, is het een goede verdienste, vooral omdat iedereen moet betalen als je instapt. Heb je 
bijvoorbeeld een buurtwinkeltje, een zogenaamde sari-sari store, dan kopen veel van je buren op krediet en moet je 
maar afwachten of je je geld wel krijgt als het salaris weer binnen is.

De rit gaat over de Trans Central Highway, TCH voor de Filipino’s, die graag afkortingen gebruiken. Ze noemen hem 
ook wel de gevaarlijkste weg van Cebu. TCH slingert zich vanaf Cebu City redelijk stijl omhoog de bergen in tot een 
kleine 500 meter boven zeeniveau en dan aan de andere weer naar beneden naar de westkust. Het gevaar van de 
weg zit hem in de combinatie van de vele onoverzichtelijke bochten, de mix van gebruikers (auto’s, heel veel 
motoren, traag omhoog zwoegende vrachtwagens en jeepneys, lopende mensen, honden, spelende kinderen, 
koeien ...) en de voorliefde van veel Filipino’s om zo hard mogelijk te rijden. Verder wil bij flinke regenbuien nog wel 
eens een deel van de bergen op de weg terecht komen, of omgekeerd een deel van de weg in het ravijn ... en ja, dit 
zijn natuurlijk wel de tropen en we zijn er eigenlijk altijd in regentijd.

Als we vertrekken is het donker. De avond valt voor ons avondlanders toch al heel snel in de tropen en bovendien 
ligt Cebu City aan de oostkust van Cebu dus ’s avonds in de schaduw van de bergen. Het dagelijkse verkeersinfarct 
van Cebu City gedurende spitsuur is zich enigszins aan het oplossen, zodat we wel kunnen blijven rijden, zij het 
stapvoets. Onze medepassagiers vallen geroutineerd in slaap. Dit gaat nog wel even duren. Zodra we beginnen te 
stijgen wordt de verkeersdrukte minder, maar de weg wordt ook tweebaans, waardoor kundig laveren nodig is om 
vooral de jeepneys te ontwijken, die overal en nergens stoppen om passagiers in- en uit te laten stappen. Zodra we 
buiten, zeg maar, de bebouwde kom zijn kunnen we ook harder rijden. Dat valt omhoog nog wel mee. De airco gaat 
op een gegeven moment uit en de raampjes open, omdat de motor het anders niet trekt. De V-hire chauffeurs zijn 
wel de koningen van de weg hier, dus vooral op vlakke stukken en naar beneden wordt er hard gereden en maakt 
iedereen ruim baan voor ze. Mij is overdag wel eens opgevallen dat zelfs de op de weg zonnende honden eerder 
voor deze busjes opzij gaan dan voor ander verkeer. Zodra we echt wat hoger zijn wordt het rustig op de weg en 
krijg je zo nu en dan na de zoveelste bocht een adembenemend uitzicht op de lichtjeszee van de miljoenenstad 
Cebu City. Qua uitzicht mis je ’s nachts veel op deze rit, omdat hij grotendeels door groene bergen slingert met zo 
nu en dan mooie panorama’s, eerst op de ene kust en dan op de andere. Bovendien rijd je zo nu en dan door kleine 
levendige gehuchten waar langs de weg veel groente, fruit en bloemen verkocht worden. Het is aan de andere kant 
heel meditatief om tussen slapende mensen in het donker in een rammelend busje over de weg te zeilen. De nu 
bijna spookachtig verlaten gehuchten waar we doorheen scheuren, versterken die sfeer. Opeens keert de chauffeur 
zich teleurgesteld om. We kunnen geen poging doen om de 100 km-grens te breken, omdat er een paar grote zeer 
langzaam rijdende vrachtwagens voor ons zitten. Ik ben er niet echt rouwig om. Even later rijden we onder een boog 
door die ons welkom heet in Balamban. Meteen doet de chauffeur zijn veiligheidsgordel los.
De politie van de gemeente Balamban heeft andere prioriteiten dan die van de gemeente Cebu City. De weg begint 
nu duidelijk, zij het met tussenpozen, aan zijn afdaling. 

Foto links:
V-hire Frits en chauffeur

Foto rechts:
V-hires in de terminal
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EENVOUDIG KIPGERECHT 
4 personen

Ingrediënten: 4 kipfilets, boter, 1 ui, 1 klein blikje champignonsoep, 1 klein 
pakje Boursin® en kipkruiden.

- Snijd de kipfilets in blokjes en bestrooi met de kipkruiden.
- Snijd de ui in blokjes.
- Bak de kipfilet bruin en gaar, voeg de fijngesneden ui toe en laat deze even

meebakken.
- Voeg het blikje soep en de Boursin® toe en roer het geheel goed door.
- Laat alles nog even door koken.
- Serveer er witte rijst en een frisse groene salade bij.
- Ook lekker met ronde harde broodjes.
- Snijd daarvoor het kapje van het broodje en hol dit uit.
- Vul het broodje met de kip.

Smakelijk eten!
Ans van Beerendonk 

Colofon 
Deze nieuwsbrief van  
Stichting Kleofas verschijnt  
3 à 4 keer per jaar voor onze 
donateurs en andere 
belangstellenden. 

Wilt u onze nieuwsbrief 
ontvangen of heeft u andere 
vragen, neem dan contact op 
met:  

Stichting Kleofas 
Baarzenstraat 23 
5262 GD  Vught 
Website: www.kleofas.nl 

IBAN: NL47 INGB 0003422983 
Castricum 

Stichting Kleofas staat 
ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel Oost-Brabant 
onder nummer 17104638 
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Je kan nu ook de lichtjes van de stadjes aan de westkust zien. Vooral de 
grote Japanse scheepswerf van Tsuneishi bij Balamban is een baken in het 
donker. Omdat het bergafwaarts nu een stuk sneller gaat en er niet gekeken 
wordt op het afsteken van een bochtje, volg ik het Filipijnse voorbeeld en 
doe mijn ogen ook maar dicht. Ik doezel, maar val niet echt in slaap door het 
rammelen van de V-hire. De kwaliteit van de weg is voor Filipijnse begrippen 
goed, maar toch niet optimaal voor een tweede hands Japans busje. Dat 
wordt zo nu en dan nog eens versterkt door secties van een enkele 
tientallen ribbels die de gemeentelijke overheid als snelheidsbeperkers in de 
weg heeft gelegd. De V-hires rijden daar normaal gesproken omheen door 
links te gaan rijden, maar in geval van tegenliggers zijn gaan ze er gewoon 
op snelheid overheen. Gek genoeg kom ik weer echt bij mijn positieven als 
de auto opeens heel langzaam rijdt. De airco is weer aan, maar de helft van 
de weg blijkt over een stuk van ruim honderd meter verdwenen te zijn. 
Verkeersregelaars zorgen dat het verkeer afwisselend langzaam over de 
overgebleven rijbaan rijdt. Ik blijf nu wakker tot we in Balamban komen. 
De weg wordt vlakker, er zijn opeens weer mensen op straat er komt licht 
uit de huizen, mensen zitten op straat te praten, de auto moet langzamer 
rijden. Je bent weer in de bewoonde wereld en de rit door de bergen lijkt 
opeens half een droom. Om acht uur schuiven we als afgesproken bij onze 
vrienden aan tafel.

Frits Zwart
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Extra nieuws - ACTUEEL

Corona

Het coronavirus veroorzaakt bij mensen over de hele wereld een ernstige ziekte met 
helaas fatale gevolgen. Bij oude mensen, bij jonge(re) mensen, bij mensen die al 
gezondheidsproblemen hadden, maar ook bij mensen die als kerngezond golden. 
Onze overheid heeft net als die van de meeste andere landen, ingrijpende maatregelen 
genomen om er vooral voor te zorgen dat onze ziekenhuizen iedereen kunnen helpen 
die dat nodig heeft. Die maatregelen zijn niet mis en raken om te beginnen heel veel 
mensen hard in hun inkomen, maar wij moeten ook vrijwel allemaal linksom of rechtsom onze routines 
veranderen, met alle gevolgen van dien, niet alleen voor onszelf, maar ook onze naasten en vrienden. 
Het devies is: wees voorzichtig maar help elkaar.

Ook op de Filipijnen zijn strenge quarantaine maatregelen genomen. Inwoners van het eiland Luzon 
(waar ook de hoofdstad Manilla ligt) mogen alleen nog uit huis om boodschappen te doen.

Via onze partner Virlanie steunt Kleofas Jenny. Jenny heeft door een erfelijk afwijking dagelijks 
bloedverdunners nodig. Jenny werkt in een winkel waar ze net genoeg verdient voor haar huur en eten. 
Haar medicijnen krijgt ze van Virlanie. Door de quarantaine maatregelen is de winkel waar Jenny werkte 
gesloten. Jenny heeft nu geen inkomen meer. De mensen van Virlanie mogen ook niet ver over straat 
vanwege de gebiedsbeperking (je mag nu je eigen wijk niet uit en politie en leger houden toezicht) en 
kunnen niet meer naar Jenny toe. Jenny krijgt dus geen medicijnen meer.

Wij hebben contact met Jenny via Facebook. Gelukkig wil de werkgever van Jenny wel wat voor haar 
doen. Nee, geen salarisdoorbetaling, maar Jenny heeft een pinpas voor de bankrekening van haar 
werkgever, waarmee ze voorheen precies haar salaris van die bankrekening kon halen. Jenny’s werkgever 
wil eraan meewerken dat wanneer wij geld voor Jenny op de bankrekening van de werkgever storten, dat 
geld voor Jenny beschikbaar komt. Eind maart hebben wij op die manier 2.000 pesos (op dit moment 
ongeveer € 36) naar Jenny overgemaakt. Ze kan daarmee een maand eten kopen. Voor haar 
bloedverdunners willen we iets dergelijks regelen. Ze heeft twee pillen per dag nodig van 56 pesos per pil. 
We hebben Jenny er nu eerst op uitgestuurd om uit te zoeken of ze die pillen wel zelf bij de apotheek in 
haar eiegen wijk kan halen. Zo niet dan kunnen wij ook niet verder helpen.

Wij hopen heel erg dat dit goed komt. Elkaar helpen is de sleutel om hier doorheen te komen en dat geeft 
ook een heel goed gevoel. Maar we worden er ook heel erg mee geconfronteerd dat we met elkaar helaas 
niet iedereen kunnen helpen. Hoe erg we ons best ook doen.
Maar we kunnen wel ons best doen.

Frits & Sandra

Jenny met Frits en Sandra en haar dochter 
Jannel in betere tijden

In deze moeilijke tijd 
vanwege het coronavirus een 

bemoedigende tekst:
"Ik kan dingen die jij niet kan en 

jij kan dingen die ik niet kan. 
Samen kunnen we geweldige 

dingen doen." 
~moeder Teresa
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