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Van de voorzitter 

Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief waren de coronamaatregelen die 
tijdens kerst en nieuwjaar gelden nog niet bekend. De kersttijd zal anders zijn, 
dat is zeker. Wellicht geen gezellig samen koken en eten. Wellicht meer 
eenzaamheid. De sociale beperkingen stellen ons op de proef. Ons gevoel 
wordt misschien aangetast door alles wat nu zo anders gaat. Bij velen doet dit 
opstandig gedrag opwellen. Gedrag kan worden bepaald door opstandigheid. 
We zien het de laatste weken al gebeuren: relletjes, verboden vuurwerk 
afsteken, demonstraties tegen de coronamaatregelen, burgerlijke 
ongehoorzaamheid. Eigenlijk willen we niet inleveren. Kunnen we überhaupt 
nog wel inleveren? Kunnen we nog wel loslaten? 
Inleveren is altijd verbonden aan het referentiepunt van wat je gewend bent. 
De bijgaande foto toont een, laat ik zeggen, bescheiden keuken. Vaak heb ik op 
de Filipijnen gegeten bij mensen die een bescheiden maaltijd bereiden in zo een 
keuken. De gewoonte is dan dat je alleen of met je medereizigers zit te eten. 
De gastheer en gastvrouw komen er niet bij zitten. Soms eten ze ergens 
achteraf of eten ze naderhand. Ze willen dat je optimaal geniet van hun 
gastvrijheid. ’s Lands wijs, ’s lands eer. Het voelt voor ons onwennig, want wij 
zijn gesteld op het sociale contact tijdens het eten. Ik had altijd het gevoel dat 
ik daar op de Filipijnen toch aan moest voldoen. Ik was dat zo tenslotte 
gewend. Ik heb inmiddels geleerd dat los te laten. Is anders, is goed. Voelt 
anders, voelt goed. 
Ik wens u een andere zelfde kerst toe.

Hans
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ctiviteiten

In verband met corona zijn er dit jaar geen activiteiten geweest in de 
vorm van een markt of van kerstmarkten. Kleofas heeft echter niet stil 
gezeten en met behulp van anderen hebben we toch iets kunnen 
organiseren. 

St
Een medekoorlid van mij kwam op het idee om mondkapjes te maken 
waarvan de opbrengst volledig voor Kleofas bestemd is. Deze actie is een 
groot succes. Tot op heden heeft de verkoop € 820 opgebracht, een bedrag 
waarvan wij niet hadden durven dromen. 

Wij zijn Nelly van den Boogaard heel dankbaar 
voor het idee en voor het vele werk dat zij 
verricht heeft. De mondkapjes zijn nog steeds te 
bestellen en kosten € 4 per stuk. 
Mail of bel mij even en ik stuur ze naar u op. 
Mail: ansvanbeerendonk@gmail.com 
of bel O13-5112477. 

Al een aantal jaren is in de maand oktober de statiegeldactie bij Plus 
Ammerlaan in Udenhout bestemd voor Kleofas. Ook dit jaar was het weer 
een groot succes. De opbrengst is € 287. Een mooi bedrag, met dank aan 
Plus Ammerlaan. 

Verkoop St. Petruskoor
Jaarlijks neem ik in de aanloop naar Kerstmis kaarten en andere spulletjes mee 
naar het koor. Dit jaar was dat natuurlijk niet mogelijk maar Lisette Bol kwam 
op het idee om bij haar thuis een verkoop te 
houden en ook dat was een succes. De verkoop 
heeft € 158 opgebracht. Wij zijn Lisette en Dick 
heel dankbaar dat zijn hun huis ter beschikking 
hebben gesteld. Verder ook het bestuur van het 
koor dat voor € 32,50 aan kaarten heeft gekocht. 
Het voelt goed dat mensen met je mee willen 
denken en in deze tijd ook nog oog hebben voor 
mensen die het minder hebben dan wij. 

Dank voor uw steun
Al met al kunnen we tevreden terugzien op de activiteiten die wel zijn 
doorgegaan ondanks corona. Dank aan de mensen die ons hierin gesteund 
hebben. Wij hopen natuurlijk dat alles volgend jaar anders is en dat wij u weer 
kunnen ontmoeten. 
Ik wens u en uw dierbaren een mooi en warm kerstfeest en een goede 
jaarwisseling.

Ans van Beerendonk
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Vervoer

De meeste Filipino’s verplaatsen zich te voet. Een enkeling doe dat uit gezondheidsoverwegingen, maar voor de 
meeste voetgangers geldt dat ze simpelweg het geld niet hebben voor een eigen fiets of brommer, laat staan een 
auto. Er zijn ook nog steeds nogal wat dorpen, die alleen te voet bereikbaar zijn en dat geldt nog in hogere mate voor 
de meer afgelegen kleine boerderijen. De mensen die daar wonen hebben eigenlijk helemaal niks aan een auto of een 
fiets. Dit neemt niet weg dat het spitsuur in Manilla een van de beruchtste ter wereld is. Wanneer je je in de spits 
verplaatst, moet je al snel met 3 kwartier tot 2 uur vertraging rekening houden, afhankelijk van hoe ver je moet. 
Dus heb je een vlucht op een comfortabele tijd van zeg 10 uur ’s ochtends, dan moet je toch al midden in de nacht op 
weg naar het vliegveld om de spits voor te blijven. Dat het toch nog zo vreselijk druk is in Manilla komt doordat er zo 
heel veel mensen wonen. Officieel wonen er ruim 14 miljoen mensen, maar officieus, dus als je de niet geregistreerde 
inwoners meetelt, schat men tegenwoordig tussen 20 tot 25 miljoen. Met openbaar vervoer, allerhande 
bedrijfsauto’s en vrachtvervoer meegerekend rijden er elke dag meer voertuigen rond dan we in totaal in Nederland 
hebben. En dat terwijl de stad een kleine 70 keer kleiner is dan Nederland en grotendeels heel dicht bebouwd. Maar 
de files komen niet alleen door het aantal auto’s. Ook de rijstijl van de Filipino’s is volgens mij een oorzaak. Het type 
dat het verkeer met één (middel)vinger regelt, zie je in de Filipijnen eigenlijk niet, maar achter het stuur pakken 
Filipino’s elke vierkante centimeter ruimte die ze zien en zijn daarbij routineus maar met een glimlach een stuk 
competitiever dan de, laten we het vriendelijk zeggen, zelfverklaarde bevoorrechten die we allemaal wel eens op de 
Nederlandse wegen langs zien komen. 

Als je niet te ver hoeft kan je beter gaan lopen, denk je dan, maar door de tropische warmte van 30 graden en vaak 
nog een stuk warmer en de vochtige lucht waardoor de dieseldampen geen kant uit kunnen, is een wandeling in de 
spits langs een grotere straat een regelrechte aanslag op je longen. Bij ons laatste bezoek (2019) in Manilla waren er 
opeens fietskoeriers. Inderdaad een prima manier om door de file heen te zig-zaggen, maar bepaald geen gezonde 
werkomgeving en je bent wel heel kwetsbaar tussen al die auto’s, die steeds alle vrije ruimte op proberen te vullen. 
Het stilstaande verkeer biedt overigens commerciële mogelijkheden waar veel Filipino’s gebruik van maken. Bij elk 
stoplicht lopen allerlei verkopers tussen de auto’s door, met alles wat een wachtende automobilist maar nodig kan 
hebben: water, fruit, koek, broodjes, groentehapjes, bloemen, balut *), zakdoekjes, cd’s, de bijbel, speelgoed, etc., 
etc. Ik vond vooral het water altijd heel welkom. Deze mensen lopen natuurlijk nog meer in de dieseldampen en zij 
proberen zich zo goed en kwaad als dat gaat te beschermen met doeken. Dat gaat nog wel wat verder dan onze 
mondkapjes. Je ziet alleen hun ogen nog en soms zit daar nog een zonnebril voor. 

Boven: metro Manilla
Links: de Bicol Express
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De meeste Filipino’s hebben geen eigen auto, fiets of brommer, maar verplaatsen zich 
per openbaar vervoer. Dat openbaar vervoer is heel divers in de Filipijnen. 

Internationaal is er eigenlijk alleen het vliegtuig. De Filipijnen zijn eilanden, dus met de 
auto de grens over is geen optie. Er schijnt wel een bootverbinding te zijn met 
Maleisië (het deel van dat land op Borneo) maar met het vaste land van Azië of naar 
Taiwan of Japan in het noorden zijn er geen veerbootverbindingen. 
Voor het vervoer tussen de ruim 7.000 eilanden zijn er legio vlieg- en 
bootverbindingen. Vliegen is goedkoop en in het algemeen veilig in de Filipijnen. 
Veerboten is een wat diverser verhaal. Kleine oversteken worden met grote bangka’s 
gedaan. Deze gemotoriseerde boten zijn tot zo’n 30 meter lang met aan beide zijden 
een grote drijver. Als de zee te wild wordt varen ze niet. 
Op grotere afstanden wordt met grote veerboten gevaren en met draagvleugelboten. 
De veerboten zijn een stuk goedkoper dan het vliegtuig. Je moet wel zelf je hoofd erbij 
houden. Als de boot te vol is of wanneer je het weer niet vertrouwt, moet je zelf 
beslissen dat je niet meegaat en je ticket krijg je dan meestal niet vergoed. In de 
Filipijnen is prima regelgeving voor de veiligheid van veerverbindingen, maar deze 
regelgeving wordt om verschillende redenen (waaronder corruptie) vaak niet 
gehandhaafd. 
Met enige regelmaat worden de Filipijnen opgeschrikt door een ramp met een grote 
veerboot. Soms zijn ze veel te vol, soms zijn ze met veel te gevaarlijk weer onderweg, 
soms is belangrijk onderhoud te lang uitgesteld. Bedenk wel dat de Filipijnen ieder jaar 
door een aantal orkanen wordt getroffen en er zijn ook wel minder zware stormen die 
het schepen moeilijk maken. 

Vliegtuig in Filipijnen

Veerboot voor auto's

Bangka

Manilla tijdens regenbui

Samen in een tricicad
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De spoorlijnen in Manilla zelf zijn door niet geregistreerde bewoners in beslag genomen als woonruimte. De metro 
van Manilla daarentegen (3 lijnen) functioneert goed en frequent. Woon je bij één station en werk je in de buurt 
van een ander station, dan heb je geen last van het dagelijkse verkeersinfarct. Bussen daarentegen rijden naar alle 
plekken waar ze kunnen komen. Je hebt bussen uit de jaren 50 van de vorige eeuw, zonder glas in de ramen (maar 
wel vaak weer gordijntjes), zonder airco, waarvan je elk moment verwacht dat ze van ellende in elkaar storten, 
maar je hebt ook super moderne bussen met geruisloze airco, grote tv-schermen en echte bedden (steeds twee 
boven elkaar) voor sommige nachttrajecten. Voor korter regionaal en lokaal vervoer zijn er taxi’s, jeepneys, v-hires 
en de habal-habal. De jeepney is na de tweede wereldoorlog ontstaan uit achtergelaten jeeps van het Amerikaanse 
leger. Die zijn in de loop der tijd verlengd en vaak in de meest wilde kleuren versierd. De (dus verlengde) achterbak 
heeft twee harde banken langs de zijkant waar de passagiers kunnen zitten. Officieel kunnen er meestal 14 
passagiers in, maar met wat persen en meten krijg je er wel 20 in en bovendien hangen veel Filipino’s graag aan de 
buitenkant. Buiten de stad zitten passagiers ook vaak op het dak. Habal-habal is een enkele motorfiets die als taxi 
wordt gebruikt. Meestal één of twee passagiers achterop, maar ook hier kunnen inventieve ondernemers als het 
moet heel wat meer passagiers meenemen. De V-hire is een bestelbusje ingericht voor personenvervoer. Daar 
kunnen ook 14 passagiers in. De banken zijn een stuk comfortabeler, ze hebben airco, de vering is veel beter en de 
chauffeur houdt zich meestal strikt aan het maximaal aantal passagiers. Ze zijn ook duurder, maar voor onze 
begrippen nog steeds een koopje. Voor kort lokaal vervoer is er ook de tricycle. Dit is een motorfiets met aan de 
zijkant een overdekt karretje voor passagiers. In dat karretje kunnen twee soms vier Filipino’s zitten – twee 
Europeanen erin (en eruit) krijgen is al een hele puzzel – en er kan iemand achterop de motor ... nou ja officieel. 
Filipino’s krijgen er als het moet heel wat meer passagiers in, op en aan. Van de tricycle bestaat ook een versie met 
een fiets in plaats van een motor; de trcicad. Die is echt alleen voor vervoer binnen de wijk. Regionaal openbaar 
vervoer zijn vooral bussen. Er is één spoorlijn. Van de zuidrand van Manilla loopt die naar de zuidkust van het 
hoofdeiland Luzon, die goed gebruikt wordt. De lijn loopt verder het schiereiland Bicol op, maar daar rijdt hooguit 
één trein per dag. De Filipino’s, die een eigen auto hebben zijn daar natuurlijk heel trots op. 
. 

Bus Filipijnen
Habal-Habal

V-hire Jeepney Tricylce
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Blauwe bessen cheesecake 
Deze taart is voor ca. 8 personen 

Ingrediënten: 1,5 rol volkoren koekjes, 6 eetlepels gesmolten roomboter, snufje nootmuskaat 
200 gram zachte MonChou kaas, 0,2 liter melk, 100 gram suiker, halve theelepel vanillepoeder 
en halve theelepel geraspte citroenschil 

Blauwe bessen toplaag: 500 gram blauwe bessen, 100 gram suiker, 1 dl water, 2 eetlepels 
maïzena, snufje zout en 1 eetlepel citroensap

- Bereidingswijze:
- Vermaal de koekjes en meng met de gesmolten boter en de nootmuskaat. 
- Bekleed een bodem van een springvorm (22 cm) met het mengsel en druk dit goed aan. 
- Klop de MonChou, melk, suiker, vanillepoeder en citroenrasp tot een gladde massa en lepel dit over 

de koekbodem. 
- Breng de blauwe bessen met het water, de suiker, het zout en de maïzena al roerend aan de kook en 

kook dit tot het goed gebonden is. Roer het citroensap erdoor en laat het mengsel lauw worden. 
- Schenk vervolgens de toplaag over de gladgestreken kaaslaag. 
- Plaats de taart enige uren in de koelkast.

Smakelijk eten!
Ans van Beerendonk 
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onder nummer 17104638 
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Toen Sandra en ik in 2001 voor het eerst in Manilla waren, vielen ons de 
stickers met een nummer op, achter de achter- en voorruit. Ik dacht dat het 
een soort taxi’s waren en ben er bijna een keer ingestapt. Onze begeleider 
van Virlanie hield mij gelukkig net op tijd tegen. Die stickers worden bij 
import door de douane op de auto geplakt en mogen er na verkoop weer 
af. Maar de nieuwe eigenaren laten ze gewoon zitten om te showen hoe 
nieuw hun auto wel niet is. Populair is ook een tweede hands auto, vooral 
uit Duitsland. De nieuwe eigenaar laat dan goed zichtbaar het oude 
nummerbord zitten en schroeft het Filipijnse nummerbord (dat minder 
breed is dan de Europese nummerborden) erover heen. Wij hebben wel 
eens met onze vrienden gesproken over hoe lastig ons het rijden in de 
Filipijnen leek en dat het dan wel moeilijk zou zijn om je rijbewijs te halen. 
Nee hoor, was het antwoord, je doet gewoon een paar rijlessen met je oom 
(die moet dan wel zelf een auto hebben) en je vraagt daarna je rijbewijs 
aan. De examinator vraagt bij de buren wat ze van je kunsten vinden en als 
dat geen problemen oplevert dan krijg je meestal wel je rijbewijs. Ik hou 
mezelf maar voor, dat het niet altijd zo gaat, maar het zal ongetwijfeld 
gebeuren. 

Frits Zwart

*) Balut is een typisch Filipijnse lekkernij. En niet zomaar één. De 
foreigner, die er eentje naar binnen weet te werken, hoort er volgens 
de omstanders opeens helemaal bij. Het is een zachtgekookt eendeëi 
met een half volgroeid kuiken erin. Dat moet je er dan uitslurpen.


	nieuwsbriefKleofas_dec2019_HR.pdf
	Lege pagina

	nieuwsbriefKleofas_april2020_HR.pdf



