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Van de voorzitter 

Die Umwertung aller Werte, de ‘omwaarding’ van alle waarden, waar de filosoof 
Friedrich Nietzsche in de 19e eeuw al over schreef, vindt plaats. Momenteel 
bevinden wij ons in een tijd waarin menselijke, sociale en economische waarden 
herdefinieerd worden. Een virus houdt de mensheid in zijn greep, bepaalt 
plotseling ons gedrag, dus wie we zijn. We zijn kwijt wie we zijn; we zijn even 
identiteitsloos. Een schok gaat op macroniveau door de wereld en bepaalt op 
microniveau wat ik doe, welke keuzen ik maak, wat ik mag, wat ik kan en zelfs 
wat ik denk. Enerzijds waardeer ik zaken meer die voorheen weinig waardering 
kregen. Anderzijds ervaar ik veel meer de nietigheid van ons bestaan.

Stevin van zeven is de nieuwe scholier die de komende vijftien jaren 
ondersteund gaat worden door Stichting Kleofas. Hij zou begin juni op de 
basisschool beginnen, maar dat ging niet door. Online lessen werden voorbereid, 
maar je zult zo je intrede moeten doen in je eerste schooljaar. Bovendien heeft 
Stevin geen laptop of smartphone. Inmiddels is de aanvang van het schooljaar 
uitgesteld tot 5 oktober. Stevin begint al met een achterstand van vier maanden.

Nietzsche heeft al gelijk gekregen met zijn bewering dat God niet bestaat. 
Inderdaad, 150 jaar later komt God in onze maatschappij nauwelijks meer voor. 
De vraag is of de mensheid tot een nieuw, valide stelsel van omwaarden zal 
komen. Stevin, Akina en Allysa gaan het meemaken.

Hans
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Stevin, Akina en Allysa
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ctiviteiten

evrouw Van de Boogaard, een medekoorlid van mij, maakt voor leofas 
mondkapjes voor de verkoop. e a tie loopt goed en daar zijn wij natuurlijk heel 
blij mee. e dubbellaags kapjes worden verko ht voor   per stuk. et zijn 
katoenen kapjes en dus uitwasbaar.

ls u interesse heeft dan hoor ik dit graag. e kapjes zijn bij mij te bestellen en ik 
stuur ze dan naar u op. Bel -    of mail naar  
ansvanbeerendonk gmail. om

ij zijn mevrouw Van de Boogaard 
zeer erkentelijk voor haar hulp.

Ook dit jaar worden weer kerstkaarten, 
ols en pon ho s gemaakt. 
ls u interesse heeft dan horen wij dat 

graag.

Van  oktober tot en met  oktober is de statiegelda tie bij lus mmerlaan 
voor leofas.  kunt uw statiegeldbonnen inleveren in de daarvoor bestemde 
bo . ij bevelen deze a tie van harte aan zeker nu we vanwege orona minder 
inkomsten hebben uit andere a tiviteiten.

ank u wel, ook namens onze studenten.
------

n ver and met orona staan er verder een a tiviteiten o  et ro ramma

Ans van Beerendonk
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COVID-19

We kunnen er niet omheen. Het coronavirus heeft grote invloed op ons dagelijks leven. 
Het meest dramatisch natuurlijk voor de mensen die er ziek van zijn geworden en hun 
naasten. Maar de maatregelen om het virus onder controle te krijgen, halen ieders 
privéleven in meer of mindere mate overhoop. En we zijn er nog niet ...

Filipijnen
Ook in de Filipijnen heeft de regering strenge maatregelen genomen om de 
verspreiding van het virus in te dammen. De Filipijnen zijn het zwaarst door het 
coronavirus getroffen land in Zuidoost Azië. Het aantal dodelijke slachtoffers is met een 
kleine 5,5 duizend op een bevolking van ruim 100 miljoen mensen relatief een stuk 
lager dan in Nederland, maar de regering neemt de pandemie uiterst serieus.

ECQ-GCQ-MECQ-MGCQ
Er zijn 3 niveaus van quarantainemaatregelen: Enhanced Community Quarantine (ECQ. 
Filipino’s zijn dol op afkortingen) is het hoogste niveau, General Community Quarantine 
(GCQ) is het laagste en Modified Enhanced Community Quarantine (MECQ) zit er tussen 
in. Er wordt ook gesproken over Modified General Community Quarantine (MGCQ) 
maar niemand weet (nog) wat dat precies inhoudt. Ik doe daar nu wat luchtig over, 
maar die maatregelen zijn niet mis. Bij ECQ, gaan alle winkels die geen eerste 
levensbehoeften, inclusief medicijnen, verkopen dicht. Ieder gezin krijgt één pas 
waarmee één persoon naar buiten kan om boodschappen te doen. Er is geen openbaar 
vervoer en je mag je alleen met je eigen auto verplaatsen, wanneer dat uiterst 
noodzakelijk is. Het leger en de politie controleren op straat.
Lastig voor veel Filipino’s is dat, mede door politiek touwtrekkerij, het niveau van 
quarantaine nogal eens verandert, soms zelfs enkele dagen achtereen. Daarbij stellen 
de gouverneurs van de provincies voor hun eigen provincie nog eens aanvullende 
maatregelen in. Er zijn zelfs provincies, die zich min of meer van de rest van het land 
hebben afgesloten. Dan biedt een eilandenrijk opeens onverwachte mogelijkheden.

Strikt
De maatregelen worden ook strikt toegepast. Wordt je bij één van de check points met je auto betrapt, dan heb je 
een forse boete aan je broek en ben je meteen je rijbewijs kwijt. Exemplarisch is het verhaal van een Estse toerist. 
Hij vloog op 20 maart vanuit Bankok naar Manilla om daar over te stappen op een binnenlandse vlucht. Op Manilla 
kwam hij door de coronamaatregelen vast te zitten en moest eerst op banken bivakkeren. Later kreeg hij wel een 
kamertje op het vliegveld, maar in ieder geval begin juli zat hij daar nog. Of hij al terug is naar Estland weet ik niet.
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Anders
In de Filipijnen valt de bestrijding van het coronavirus samen met problemen die hier niet of niet zo spelen. Positief 
is dat de regering en de communistische rebellen (oprichter en nog steeds één van hun leiders, José-Maria Sison 
woont in Utrecht) een wapenstilstand hebben gesloten om de hand vrij te hebben om het gevaar van het 
coronavirus het hoofd te bieden.

Op 14 mei werd Samar getroffen door de orkaan Vongfong. De Filipijnen worden elk jaar door een aantal orkanen 
getroffen, maar dat maakt de impact van dit natuurgeweld niet minder. Tienduizenden mensen moesten 
geëvacueerd worden, maar de opvangcentra in het midden van de Filipijnen konden nu door de coronamaatregelen 
maar maximaal de helft van hun capaciteit gebruiken. “Gelukkig” was Vongfong een relatief milde orkaan.

Schrijnender nog zijn de honderdduizenden mensen die in de Filipijnse steden op straat leven. Zij hebben geen huis 
en kunnen dus bij een ECQ of avondklok niet binnen blijven. En anderhalve meter afstand is ook moeilijk als je met 
je gezin in een kartonnen doos woont .... oh ja, voor gezinsleden hoefde dat niet. Er is wel aan ze gedacht. Hier en 
daar zijn er een soort tijdelijke tenthokjes voor ze opgericht, maar dat is niet meer dan een druppel op de gloeiende 
plaat, nog afgezien van de vraag waarom dat nu pas kan.

En oh ja, iets wat we hier, net als daklozen, natuurlijk ook hebben, maar wel heel erg Filipijns is. Leidinggevenden 
van PhilHealth, de nationale zorgverzekeraar van de Filipijnen, worden ervan beschuldigd zo’n 250 miljoen euro aan 
budgetten voor testmaterialen achterovergedrukt te hebben. Dat is voor ons al heel veel geld, maar dat geld is in de 
Filipijnen nog schandalig veel meer waard.

Onze studenten
Zeker voor onze studenten hebben de coronamaatregelen een grote impact. Voor zover wij weten is geen van onze 
studenten tot nu toe besmet. Wel is één van onze vrijwilligers ziek geworden, maar ze is gelukkig hersteld.

Onze studenten lopen grofweg tegen twee problemen aan: onzekerheid en andere behoeften. Vanaf ongeveer half 
maart zijn de scholen op de Filipijnen gesloten. Nou loopt het schooljaar in de Filipijnen normaal tot eind maart. 
(De maanden april en mei zijn de warmste maanden in de Filipijnen en waarschijnlijk daarom hun zomervakantie.)

Voor de meeste studenten was dat dus niet zo’n punt, maar we hebben een studente die daardoor niet 
afgestudeerd is. Dat komt nog wel, maar onduidelijk is wanneer en hoe. Want onderwijs op de universiteiten moet 
nog steeds digitaal. Daar waren de universiteiten helemaal niet op voorbereid en de meeste zijn dat nog steeds niet 
echt. 

Erger nog veel studenten en zeker de studenten die wij ondersteunen, hebben geen laptop of computer thuis en 
ook geen wifi. Een aantal heeft wel een smart phone, (maar dan wel een opgepepte tweede hands uit Japan of 
Korea) maar de rest zal het met internet shops moeten doen. Die zijn er in de Filipijnen nog wel, maar hun 
netwerkverbinding is verre van betrouwbaar en met de coronamaatregelen is hun capaciteit onder GCQ beperkt en 
onder ECQ zijn ze gesloten.



NIEUWSBRIEF: DIGITAAL 

Om kosten te besparen sturen        
wij u graag onze nieuwsbrief     
digitaal. Wilt u de nieuwsbrief per 
e-mail willen ontvangen, geef dit
dan door aan: Hans Pronk.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Baskisch roerei (Pipérade)
4 personen

Ingrediënten: 6 eieren, 6 tomaten, 1 grote gele ui, 1 grote rode paprika, 1 grote groene paprika, 2 teentjes knoflook, 
3 eetlepels (olijf)olie, 3 eetlepels gehakte platte peterselie, 1 mespuntje cayennepeper, zout en versgemalen peper

- Was de tomaten, dep ze droog en snijd ze in vieren. Verwijder de zaadjes en snijd ze dan in kleine 
stukjes. Was de paprika’s, dep ze droog en snijd ze in de lengte door. Verwijder de zaadlijsten en 
snijd de paprika’s in repen van ca. 4 mm.

- Klop de eieren los in een kom en breng deze op smaak met peper en zout.
 Pel de teentjes knoflook en de ui en hak ze fijn.

-  Verhit de olie in een koekenpan en fruit de uisnippers in ca. 3 minuten glazig. Voeg de paprikarepen 
toe en bak deze ca. 8 minuten met het deksel op de pan.

- Voeg de tomaten en de knoflook toe en breng het gerecht op smaak met zout en cayennepeper.
- Laat alles op een lager vuur ca. 20 minuten sudderen.
- Zet het vuur weer hoger en roer de eieren door het mengsel. Blijf roeren tot de eieren gestold zijn.
- Leg het roerei op een schotel en strooi de peterselie erover.
- Dien de schotel meteen op.
- Lekker bij stokbrood, een bruine boterham of op een broodje.

Smakelijk eten!
Ans van Beerendonk 

Colofon 
Deze nieuwsbrief van  
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3 à 4 keer per jaar voor onze 
donateurs en andere 
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Onze studenten hebben nu dus meer 
behoefte aan geld voor data op hun telefoon 
of voor de internetshop dan voor huur van 
een kamer in de grote stad. Gelukkig hebben 
onze partners TMMR en Virlanie wel 
faciliteiten, zij het beperkt, maar voor de 
overigen zoeken wij met onze Filipijnse vrijwilligers naar de beste oplossing.

Gelukkig hebben sommige donateurs een extra donatie voor de gevolgen 
van corona gegeven.

Frits Zwart

In deze moeilijke tijd 
vanwege het coronavirus een 

bemoedigende tekst:
"Iedere keer als je naar iemand 

glimlacht, is dit een daad 
van liefde, een geschenk, een 

prachtig iets." 
~moeder Teresa
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