
 
 

BOUWREIS BOHOL - FEBRUARI 2006 

Vrijdag 3 februari t/m zondag 12 februari 2006 vertrekt een groep van 15 bouwers naar het Filippijnse eiland Bohol voor 

de bouw van 2 huizen. Deze reis is georganiseerd i.s.m. Habitat for Humanity. De bouwplaats is al eerder bezocht door 

Stiho in 2002. Inmiddels zijn hier ruim 250 huizen gebouwd. 

 

Het team bestaat uit 4 medewerkers van Stiho Zwolle (Rogier Reijnen, Rhemo Sluiter, Andre Elbertsen en Marco 

Overbeek), een medewerker van Habitat for Humanity (Rene Bolscher) en 10 trouwe klanten van Stiho Zwolle (Gerrit 

Borst, Aart Borst, Arjan Jansen, Bernhard Nagelhout, Jos Nagelhout, Gerard Nijhof, Jan van Laar, Marten van Wjhe, Jan 

Zwerus, Gert Jan Mulder). Op deze pagina kunt u dagelijks de bevindingen van de bouwers lezen. Wij wensen hen allen 
veel succes.  

 



 

Vrijdag 3 februari 2006 

Vandaag om 08.30 uur begint onze Habitat-reis naar naar het Filippijnse 

eiland Bohol. Alle bouwers hebben zich verzameld bij Stiho Zwolle. Na een 

hartelijke begroeting en een kop koffie vertrekken wij gezamenlijk met de 

bus naar Schiphol. Het thuisfront zwaaiend achterlatend. Onderweg 

worden de laatste drie bouwers opgepikt, waarna wij om 10.45 uur 

aankomen op de nationale luchthaven. Rene Bolscher, onze reisleider van 

Habitat, wacht ons op in vertrekhal drie. Het is opvallend druk bij de balie 

van Cathay Pacific. Na het inchecken wordt er nog even gestopt voor een 

laatste bakje koffie en daarna stapt het hele gezelschap in de volle 747. 
 

  

Het reisschema verloopt perfect. Om 13.15 uur verlaten wij Nederland en zetten via Duitsland, Polen en Rusland koers 

naar Hong Kong. Onderweg worden de horloges 7 uur vooruit gezet. Ofschoon de ruimte in het vliegtuig beperkt is, 

slaagt menigeen er in om een dutje te doen. Terwijl de vrijdag overgaat in de zaterdag komen wij om 08.30 uur aan op 

het vliegveld van Hong Kong. Al tijdens de landing krijgen wij op ons scherm te zien dat het vliegtuig naar Manilla om 

09.15 uur vertrekt vanaf gate 23. De overstap verloopt dan ook zonder problemen. Ondertussen moet de hele groep wel 

weer de veiligheidsschoenen uittrekken bij de douane controle. De stalen neuzen staan garant voor een fouilleerbeurt. 

maar het begint te wennen. Na een 'korte' vlucht van ruim drie uur landen wij om 12.30 uur op het international airport 

van Manilla.  

  

 

Hier worden wij opgewacht door Allan en Tess 

van Habitat Filippijnen. De eerste 

kennismaking met Manilla is chaotisch. Wij 

worden met een busje vervoerd van het 

internationale vliegveld, naar het Domestic 

airport.  

  



Ondertussen wordt er gegeten in een soort wegrestaurant. De 

verkeersdrukte in Manilla is gigantisch. Er geldt maar 1 regel, en dat is dat 

er geen regels bestaan. Soms doet een verdwaalde agent pogingen om 

e.e.a. in goede banen te leiden, maar zijn pogingen strandden op 

voorhand. Ofschoon wij tijdens de vluchten al driemaal geluncht hebben, 

staat ons in het restaurant een onbenullige lunch te wachten. Er zijn 

nauwelijks tafels voldoende om het eten en drinken te herbergen. 

  

 
  

 
  

Nadat iedereen overvol zit, gaat de reis naar 

de nationale luchthaven. daar wacht ons de 

enige tegenslag. Gert Jan Mulder blijkt een 

retourticket Tagbilaran te hebben op de 

verkeerde naam. Wat wij ook proberen, hij 

komt niet door de douane. Snel wordt 

besloten om via Habitat en de luchthaven een 

nieuwe ticket te regelen. Via een snelle taxi 

en wat steekpanningen krijgt Gert Jan tijdig 

een nieuwe ticket en kan het laatste stukje 

van de reis beginnen. In het vliegtuig naar 

Tagbilaran wordt het Habitat team door de 

gezagvoerder succes gewenst.  

  



 
  

De vlucht verloopt prima en om 16.30 uur 

landen wij op onze eindbestemming 

Tagbilaran. Een prachtig, klein, chaotisch 

vliegveld. De temperatuur is 28 graden. Het 

eiland ziet er prachtig groen uit dankzij de 

afgelopen regentijd. Buiten het gebouw 

worden wij opgewacht door een team van 

Habitat, die ons welkom heet met 

bloemenkransen en een groot spandoek. 

Iedereen is onder de indruk van dit 

vriendelijke ontvangst. 

Met 2 busjes vertrekken wij naar onze accommodatie: Villa Alzhun. Onderweg zien wij de sloppenwijken en de armoede 

op straat. En opnieuw valt de chaos in het verkeer ons op. Het is ons inmiddels volledig onduidelijk wat de strepen op de 
weg voor functie hebben. 

Na een ritje van 15 minuten komen wij aan bij de eindbestemming. Iedere omschrijving van de ' Villa' doet de 

werkelijkheid geweld aan. Het is fantastisch. Het uitzicht is onbeschrijflijk en het zwembad en de jacuzzi zijn zeer 

aanlokkelijk.  

  

                                  



 

Tijdens de welkomsttoast worden de kamers verdeeld en maken wij ons, na een lange reis, op voor de (welkoms)party. 

In het bijzijn van 11 Australische bouwers, van het team Engineers without borders, genieten wij van een avond vol 

speeches, dans en zang. Geloof het of niet, maar ook ons gehele bouwteam brengt, ondanks de vermoeidheid, het 

volkslied ten gehore en later op de avond nog een oorverdovende versie van 'De Vlieger'. Ook maken wij kennis met de 

home-families. Het zijn hele jonge gezinnen. Julius en Dolorosa Peligrino en hun twee kinderen Dianne (3) en Alexis Jay 
(1) en Zosimo en Andrilyn Baay, met de jongens Jan James (3) en John Michael (1). Hele lieve en vriendelijke mensen. 

De avond valt snel en naar een lange reis zoekt iedereen rond middernacht het bed op. 

 

 

Zondag 5 februari 2006 

 

Vanochtend opgestaan om 07.30 uur. Het is een prachtige dag. Na een 

stevig ontbijt met rijst, spek en groente, vertrekken wij om 09.30 uur met 

een touringbus voor de eilandrondreis. Omdat er plek genoeg is in de bus, 

zijn de 11 Australiërs ook mee, evenals enkele familieleden van de gids. 

Waar wij ook rijden, iedere plek is een foto waard. Prachtige rijstvelden, 

mooie dorpjes, veel carbouwen en heel veel vriendelijk zwaaiende 
mensen. 

  

  
 

  



 
  

Na enkele korte stops komen wij aan bij de 

Chocolat Hills. Ruim 1200 ronde bulten van 

circa 30 meter hoog.  

Een heel apart gezicht. Omdat de regentijd is 

geweest, zijn de bulten niet bruin (chocolate) 

maar groen. 

Tussen de middag eten wij op een drijvend restaurant op de Loboc-rivier. 

Onderweg kan er gezwommen worden en kunnen wij zelfs meezingen met 

de gitarist aan boord. Het voelt eerlijk gezegd wel een beetje als vakantie. 

Maar dat zouden wij nog wel afleren. 

 
  

Op de middag bezoeken wij nog de oudste kerk van de Filippijnen. Knap, hoe ze van zo weinig spullen een dergelijke 

bouwwerk hebben gemaakt. Als ingrediënt voor de specie maakten ze gebruik van eiwit.  

 

Op het einde van de middag gaan wij zwemmen aan het publieke strand op Pangloa. Wiegende palmbomen, hagelwit 

zand, mooie schelpen en genoeg eten en drinken bij ons om pas ver na zonsondergang terug te keren naar de Villa. De 

zonsondergang is trouwens een vluggertje op de Filippijnen. Om half zes begint hij te dalen en om zes uur is het aarde 

donker. Terug in het hotel wordt er nog even nagepraat. Daarna is het tijd voor nachtrust. Morgen gaat het gebeuren. 



  

 

 

Maandag 6 februari 2006 

Vanochtend om 07.00 uur reveille. Bijna iedereen is al ver voor de wekker wakker. De tocht naar de bouwplaats, in 4 

jeepneys, duurt twintig minuten. Onderweg weer de gebruikelijke gastvrije taferelen.  

 

Op de bouwplaats krijgen wij eerst te zien hoe men de eigen stenen maakt. Via een simpele pers worden er soort 

legostenen gemaakt, die gestapeld kunnen worden zonder specie ertussen. Zo kan er snel en efficiënt gebouwd worden. 

  

                              

  

Er staan meerdere huizen op de bouwplaats die afgemaakt moeten worden. De verdeling is snel gemaakt. De Australiërs 

maken een duplexwoning en wij eveneens. Allereerst moet de vloer opgehoogd worden met puin. Een zware klus, omdat 

het geen zand betreft, maar rotsen en keien, die moeilijk te scheppen zijn. 

  



                              

  

Omdat iedereen super gemotiveerd is, wordt er gezien de hoge temperatuur veel te hard gewerkt. Logisch, maar niet 

altijd slim. Tijdens de pauzes zit menigeen er verslagen bij. Toch slagen wij erin om de vloeren aan het einde van de dag 

op hoogte te krijgen. Klaar voor het storten van de 6 centimeter betonvloer op woensdag.  

  

                              

De dag verloopt voorspoedig. Iedereen heeft een taak gekregen en doet zijn uiterste best. Wanneer om 16.15 uur de bel 



gaat, zit de eerste werkdag erop. 

Smerig van boven tot beneden nemen wij plaats in de busjes, die ons naar de cave brengen. Dit is een ondergronds 

bassin waar gezwommen kan worden. Heel apart en verfrissend. 's Avonds douchen en nagenieten bij het hotel. De 

jacuzzi wordt ontdekt en is een welkome wijze van massage. 
  

 

 

Dinsdag 7 februari 2006 

Vanochtend vroeg opgestaan. Het weer is bewolkt. Het zijn de naweeën van de regentijd. Omdat er op de bouwplaats 

gelegenheid is om je spullen te laten wassen en strijken, heeft iedereen een baal wasgoed onder de arm. Ook dit is weer 

een project in een project om geld te verdienen. 

 

 

 

 

Op de bouwplaats aangekomen hebben de dakdekkers de golfplaten reeds aangebracht. Onder de beplating liggen 

stroken isolatie materiaal. Vandaag gaan beide teams bezig met het metselen van de douches en het optrekken van de 

topgevels. Hier in de Filippijnen betekent dat, dat de helft van de groep de hele dag bezig is met de aanvoer van specie 

en stenen. Logistiek kan men hier nog heel veel leren. Maar met de typisch Nederlandse  'rijtjes' hebben wij de stenen 

en het zand vrij snel op de plaats van bestemming.  

  



 

 

 

Overigens heeft het Stiho Bouwteam de krant gehaald. In de 'Bohol Chronicle' is een halve pagina besteed aan de 

bouwers uit Nederland. Inclusief alle namen van de groep. Omdat men hiervoor de volledige namen uit de paspoorten 

heeft overgenomen ontstaat er uiteraard hilariteit over sommige namen. Een van de bouwers merkt op dat wanneer wij 

nogmaals zo hard in onze vrachtwagen door Tagbilaran scheuren, ze morgen dezelfde tekst kunnen plaatsen, maar dan 
met een zwarte rand er omheen. 

                              



Tussen de middag begint het plotseling echt te regenen. Het komt met bakken uit de lucht en binnen een kwartier is de 

bouwplaats veranderd in een rood gele modderpoel. Omdat er toch doorgewerkt moet worden, is iedereen al snel 

doorweekt en tot op het bot smerig. Het leidt tot menig moddergevecht. Met name de Australiërs, die naast ons bouwen, 
zijn specialist in het gooien met modder. De regen gaat dus niet ten koste van de sfeer. 

 
  

Toch is het hierdoor wederom een pittige dag. Aan 

het einde van de werktijd blijft het Nederlandse team 

nog zeker een half uur overwerken om de eigen 

doelstelling te halen. De duplexwoning is gereed voor 

het storten van de betonvloer. 

Terug in het hotel is er het gebruikelijke diner. Daarna gaat de 

groep 'stappen' in Tagbilaran. Middernacht wordt echter 

ruimschoots niet gehaald. Een paar bouwers nemen nog een 

afzakkertje, maar daarna is het pitten. 

 
  

 

 



 

 

Woensdag 8 februari 2006 

Vandaag helaas 2 zieken te betreuren. Koorts en buikloop, geen prettige combinatie. De rest van het team begint stram 

maar gemotiveerd aan dag drie van de missie. Een zware dag. Vandaag worden namelijk de betonvloeren gestort.  

  

 
 

 
  

Onze schatting is dat er circa 3 m3 beton in 

de duplexwoning gaat. Op zich geen 

probleem, maar wel wanneer je bedenkt dat 

die 3 m3 in emmertjes van circa 1 liter van 

plaats A naar plaats B verplaats moet 

worden. De afstand tussen A en B is circa 30 
meter. 

  

  

  

  

Kortom, er werd 's ochtends vroeg een rijtje 

geformeerd van circa 12 bouwers en die 

hebben de hele dag niets anders gedaan dan 

volle bakken beton doorgeven richting huis en 

lege bakken terug naar de betonmolen. 

Omdat de temperatuur circa 24 graden is en er vrij veel bewolking hangt, is het nog redelijk goed te doen. Toch vindt 

menigeen dit de zwaarste dag tot nu toe. 

  



                              

Na afloop van de gedane arbeid wordt er gezwommen aan een white beach. Het lijkt de beste remedie tegen vermoeide 

spieren, want iedereen montert gelijk weer op. 

  

 's Avonds is er een culturele avond met veel zang en dans. De jonge 

dansers geven een prachtige show weg. En natuurlijk moet een aantal 

bouwers er ook aan geloven. Zij moeten op blote voeten dansen tussen 2 

bamboestokken, die op de maat van de muziek van elkaar- en tegen 

elkaar worden bewogen. Soort touwtje springen, maar dan moeilijker. 

  

  

 
  

Vandaag geregeld dat wij zaterdagochtend nog dolfijnen gaan kijken en gaan snorkelen in de buurt van Pamilacan Island. 

Om de dolfijnen te kunnen zien, vertrekken wij wel om 05.30 uur s' ochtends. Wordt een hele lange dag, maar hopelijk 

verhoogt dit de kans op een goede nachtrust in het vliegtuig.  

 

Morgen wordt er geschilderd en gaan de deuren er in. Met de zieken gaat het alweer iets beter. Hopelijk is het team 

morgen weer compleet. 



 

 

Donderdag 9 februari 2006 

 

De ziekenboeg kent mutaties. Twee eruit en twee nieuwen er in. Dat schiet niet echt op. Vandaag opnieuw een bewolkte 

dag met af en toe stevige buien. Omdat er geschilderd moet worden, komt de regen niet gelegen. Toch krijgen wij de 

ramen, dankzij de overstekken, prima in de loodmenie. Men gebruikt hier de ouderwetse loodmenie, die in Nederland al 

lang verboden is. Op dat gebied valt ons hier meer op. Asbest wordt overal toegepast. Ook van het zagen van asbest 

maakt men hier geen probleem. Steigers voldoen aan geen enkele Arbo eis. De steigerbouwer in ons team heeft het af 

en toe zwaar te verduren. 

 

Een deel van de groep houdt zich bezig met het pas maken en afhangen van de deuren. Een lastig klusje, omdat de 

maatvoering van de deuren totaal niet overeenkomt met de kozijnmaat. Er moet flink gezaagd, geschaafd en geschuurd 

worden om de deuren netjes in de sponningen te krijgen. Onze bouwers leveren echter vakwerk. Een ander deel van de 

groep schildert de kozijnen en later de deuren. Aan de buitenzijde wordt de gevel afgewerkt met specie. Het wordt nu 

echt een huis. Buiten wordt de grootste troep opgeruimd, zodat er een soort van tuintje ontstaat.  

 

De contacten met de ‘skilled workers’, de plaatselijke bouwvakkers, wordt steeds hechter. Er zijn vaste koppeltjes 

gevormd, waardoor er veel informatie wordt uitgewisseld. Gedurende de dag delen de bouwers constant speelgoed en 

snoepgoed uit aan de kinderen uit het dorp. Soms staat de bouwplaats onder de zeepbellen, dan weer wordt er met 

waterpistooltjes geschoten of wij zien de kinderen kauwend op drop (vinden ze smerig) of knuffelend met een knuffel. 

 

Na werktijd wordt er snel gedoucht en gaan wij naar de Bohol Tropic Club. Een chique restaurant waar wij à la carte 

kunnen eten. Er zijn biefstukken en er is patat. Per tafel is er een batterij aan obers aanwezig. Op de achtergrond een 

live band met twee zangeressen. Een topavond. De regen komt nog steeds met bakken uit de lucht. In dit restaurant 

worden alle (toilet)bezoekers begeleid door een bediende met een mega grote parasol ter bescherming. Het leidt tot veel 

hilarische momenten. 



                              

Tijdens het eten besluiten wij om met twee bouwers naar het ziekenhuis te gaan. Beiden hebben last van ontstekingen 

aan been en voet en vertrouwen het niet. De rest blijft achter en geniet. Voor middernacht is de groep weer compleet en 

zit bouwdag 4 erop. In het ziekenhuis hebben de bouwers medicijnen ontvangen. Met het pootje omhoog moet het weer 
genezen. 

 

 

Vrijdag 10 februari 2006 

 

Vanochtend geweldig gelachen. De twee bouwers, die gisteravond het licht uitdeden, hebben vannacht alle 

veiligheidsschoenen met de veters aan elkaar geknoopt en als kerstverlichting opgehangen op de binnenplaats. De 

Filippijnen liggen krom van het lachen bij het zien van zulke grote stappers. Zeker wanneer iedereen op zoek moet naar 

zijn eigen schoenen en druk loopt te ‘pieren’ met de meervoudige padvindersknopen. Die feeststemming blijft de hele 

dag hangen. Ook omdat de ziekenboeg weer leeg is. Er zijn vele onbestendige magen, maar niemand laat zich deze dag 

afnemen.  

 

Vandaag worden de huizen opgeleverd. Vanochtend het laatste schilderwerk gedaan, de put achter het huis is 

opgemetseld en het glas is op maat gesneden en ingebracht. De laatste werkbare uren worden gebruikt voor grote 

schoonmaak in- en rond de woning. Om 13.00 uur staan wij moe, maar voldaan te kijken naar het eindresultaat. Er is 

gepaste trots. De klus zit er op. Wij gaan twee gezinnen heel blij maken met deze huizen. Het gereedschap wordt voor de 

laatste maal verzameld en deels uitgedeeld aan de skilled workers.  

  



Dan gaan wij terug naar het hotel voor een grote wasbeurt. ’s Middags 

wordt er nog in Tagbilaran geshopt in een prachtig winkelcentrum. Om 

16.15 uur komen wij keurig gewassen en geschoren terug op de 

bouwplaats. De voorbereidingen op het feest zijn in volle gang. Er passeert 

een gebraden speenvarken met een appel in de bek, de disco test haar 

decibellen en de plaatselijke jeugd zoekt via briefjes en tekeningen contact 

met de Bouwers. 

 
  

Om 18.00 uur breekt het grote moment aan. De nieuwe bewoners krijgen de sleutel van hun huis en een (gezegende) 

bijbel overhandigd door de plaatselijke dominee. Het openen van de huizen is een emotionele aangelegenheid. De familie 

Baay en de familie Peligrino zijn ons zeer dankbaar. Andersom zijn wij hen dankbaar voor hun onbegrensde gastvrijheid 

en vriendelijkheid.  

  

   

 

Na de verplichte speeches, de ontvangst van enkele certificaten, veel zang- en dansvertier en een uitstekend diner is het 

tijd voor een knallend feest met de dorpelingen. Uit alle hoeken en gaten komen kinderen, waardoor het een 
onvergetelijke happening wordt. 



                              

Het lied ‘Penoy’ blijkt het meest geliefd. Dit vrolijke deuntje, de tune van de Filippijnse versie van Big Brother, gaat 

vergezeld van een dansje. Na tien keer oefenen zitten de pasjes er bij velen goed in. Tegen 22.30 uur nemen wij afscheid 
van de Alturas Habitat Village, met alle vrienden die wij daar gemaakt hebben. Op de terugweg is het stil in het busje. 

 

 

Zaterdag 11 februari 2006 

  

Vanochtend worden wij om 04.30 uur gewekt. Ondanks de regen hebben wij toch besloten om de dolfijnen te gaan 

bekijken. Om 05.00 uur staat het team aan de weg gereed voor een laatste uitstapje. Het zou een memorabele dag 

worden. 

Door ruis in de communicatie tussen Habitat en de taxi drivers, vertrekken wij pas om 06.00 uur naar de haven. Daar 

aangekomen ligt de boot niet klaar en moet er nog onderhandeld worden over de prijs. Uiteindelijk gaan alleen de 15 

bouwers, zonder begeleiding, op pad in een draagvleugelboot. Een smal houten gemotoriseerd schip met aan beide 

zijden drijvers voor de balans. De kapitein vreest ons gewicht en heeft veel moeite om zijn schip ongeschonden over het 

koraalrif te loodsen. 

De zon is inmiddels ruimschoots op en waar de schipper ook zoekt, de dolfijnen laten zich op dit uur niet meer zien. Hoe 

verder wij op de volle zee komen, hoe hoger de golven. Omdat de regen en de wind toenemen, begint het schip 

gevaarlijk te kraken. Uit de paniek op het gezicht van de kapitein kunnen wij aflezen dat hij serieus vreest voor zijn boot. 

Met veel kunst- en vliegwerk weet hij het schip ‘achter’ een klein eilandje te krijgen. Daar is gelegenheid om te 

snorkelen. De meeste bouwers aarzelen en zitten rillend van de kou (en angst) aan boord. Het snorkelen blijkt echter 
adembenemend mooi. Het koraal heeft een ongekende schoonheid. 



                              

Terug op de boot besluit de kapitein dat hij niet terug gaat naar Bohol. Het risico is te groot dat zijn schip breekt met 15 

zware passagiers aan boord. Tijdens ons snorkelen heeft hij enkele inlanders, met hele kleine kano’s, naar zijn boot 

geroepen om 5 passagiers mee te nemen naar een eiland. Zij moeten daar dan wachten totdat het schip terugkomt om 

hen daar op te halen. De vijf vrijwilligers laten zich individueel naar het eiland roeien. De rest vertrekt verkleumd met het 
schip terug naar Bohol. 

                              



                              

Nog voordat de vijf schipbreukelingen aan land zijn, verschijnen er allerlei Filippijnen uit het bos op het eiland. Wij 

denken even aan ‘koppensnellers’ en heroverwegen onze beslissing. Het veilige schip is echter al uit het zicht verdwenen. 

Ons eiland heet ‘Balicasag Island’, heeft een doorsnede van enkele honderden meters en herbergt een Beachresort (in 

aanbouw). Dankzij een bak oploskoffie krijgen wij het weer warm en begint het wachten op onze boot.  

 

Wij voelen ons echte Robinson gangers en bediscussiëren onderwijl allerlei varianten. In het beste scenario worden wij 

over enkele uren gewoon opgepikt van dit eiland en zijn wij op tijd terug voor ons vliegtuig dat vanmiddag vertrekt. In 

het slechtste scenario wordt ons verblijf op de Filippijnen verlengd in periodes variërend van enkele weken tot jaren. 

Uiteindelijk komt alles goed en worden wij twee uur later opgehaald door onze (lege) boot. De reis naar het vaste land 

verloopt perfect, dankzij ons minimale gewicht.  

 

Terug op Bohol treffen wij de rest van de groep en gaan wij gezamenlijk naar het hoofdkantoor van Habitat voor een 

laatste lunch. Op de middag worden de koffers gepakt en vertrekken wij om 15.00 uur naar het vliegveld van Tagbilaran. 

Het afscheid is hartelijk en emotioneel.  

 

De terugreis naar Nederland verloopt zonder problemen. De overstaptijden zijn kort. Het team maakt de laatste vlucht 

van Hong Kong naar Amsterdam nauwelijks mee. De vermoeidheid van de afgelopen dagen eist haar tol. In de vroege 

ochtend van zondag 12 februari zwaait het Bouwteam af. Het was een onvergetelijke reis naar een ongekend mooi 

eiland.  

 

Wij hebben mensen gelukkig gemaakt, maar hebben zelf eveneens geleerd dat werkelijke rijkdom niet in 
geld is uit te drukken. 



 

 


