
De Filippijnen reis 2004 
  

Dag 1  12 november 2004 

  

Op 27 oktober was de laatste bijeenkomst geweest. De lijst met dingen die we mee moesten nemen werd toen al 
onwaarschijnlijk lang. Op Schiphol, waar we om 17.45u zouden verzamelen, bleek dat iedereen zich goed aan het lijstje 
gehouden had: overgewicht. 

Alhoewel het vrijdagavond is, en niet iedereen even fit is, zit de stemming er wel goed in en met charme, bluf en wat 
ompakken, krijgen we alles mee en blijft de schade beperkt. Met frisse moed beginnen we aan de vliegreis van zo'n 12 uur. 's 
Middags om 16.00u lokale tijd zijn we geland. Na een flinke opfrisbeurt (de meeste zijn dan al 24 uur op en in dezelfde kleding) 
gaan we eten. Na een flinke rit in Manilla, belanden we bij de Singing Waiters & Cooks: waarschijnlijk het enige restaurant ter 
wereld waar het gehele personeel zingend de werkdag doorbrengt.  
Een zeer geslaagde avond met veel zang en dans. 

Na dit eten gaan er nog velen de stad in. 
De onvermijdelijke valkuil was deze keer voor Joop: ca. 14 hechtingen na een enorme duikeling in een put.  
Dankzij het ziekenhuisbezoek ligt hij al om 4.00uur in bed....en wordt hij om 7.00u gewekt door Pieter.  
Nu voelt hij zich erg fit en gezond en morgen gaat hij gewoon mee naar de site. 

  

  

 Dag 2  13 november 2004 

  

  

We gaan op tijd naar het vliegveld, waar we om 10u de vlucht naar Bacolod nemen. De ontvangst op Bacolod Airport is 
ontroerend en overweldigend: slingers, majorettes, drumband en een heus kinderkoor uit Bayanihan. 
De weg naar het hotel is weinig veranderd. 
  

  

 

 

  

 
Na de verdeling van de sleutels gaan we vlot op weg naar de volgende afspraken. Eerst een lunch bij een heus subtropisch 
openluchtzwembad. Daarna een bezoek aan de sloppen. In het zwembad laten die lange blanken zien dat ook zij best een 
kunstje kunnen. Helaas valt de menselijke toren al na 5 seconden om.  
  

  

 

In de sloppen is de ontmoeting met de armoe weer 
confronterend. Men woont in paalwoningen boven het open riool. 
Met hoog water staat het rioolwater bijna in de woningen. 
Ondanks de erbarmelijke omstandigheden zijn de kinderen uit de 
buurt superenthousiast en ze zien er gelukkig uit. 

  



 
Hierna volgt een weerzien met Bayanihan: een groot gedeelte van de groep ziet hier al de hele reis naar uit. Het welkom is 
warm en overweldigend. De groep zoekt snel de middels ICS gesteunde homepartners en de door hun gebouwde huisjes op. 
Het is in veel gevallen een emotioneel weerzien. 

We inspecteren de school en de voor ons nieuwe bouwblokken. Het ziet er allemaal goed uit. 
"Makkie", hoor ik fluisteren, maar we weten dat we dit niet hardop moeten zeggen. 
Op de heenweg heeft een van de Jeepneys een aanrijding: de schade valt mee. Op de terugweg moet een aangereden hond het 
karwei afmaken.  
De hond en / of de Jeepney zien we niet meer terug.... 

's Avonds hebben we de (inmiddels) gebruikelijke openingsavond, nu echter zonder rechter (voor de kenners). Vele malen 
worden de namen genoemd en de mensen er achter geroemd. Het komt op ons nuchtere Hollanders wat raar over, maar 
eigenlijk is het wel mooie Filippijnse folklore. 

Morgen gaan we met frisse moed beginnen. Aan de voorbereiding zal het niet liggen. Blokken zien er netjes uit, fundering is 
klaar, groep is enthousiast en de groepleiders weten al hoe ze gaan starten. 

 

 

Dag 3  14 november 2004 

  

Praatjes vullen geen gaatjes! 

Na een voor de meesten goede nachtrust, vertrekken we om 7.15 uur richting de bouwplaats. Na het gebruikelijke 
ochtendgebed, kunnen we dankzij een gedegen voorbereiding vlot aan de slag. Iedereen kende zijn of haar taak, en met de 
vermaarde Stiho lijntjes stonden de blokken die we nodig hadden vandaag snel op hun plek De grote sport van vandaag werd 
het gaatjes vullen. Op de foto's is te zien dat het nieuwe blok erg op Lego-blokken lijkt. Het stapelen en vullen gaat een stuk 
sneller en mooier dan met de oude hollow-blocks. De aanvoer van de blokken en de specie liep op rolletjes. Mensen zoals 
Nico zorgden ervoor dat iedereen achter elkaar door kon werken met gaatjes vullen. 
  

  

 

 

  

 
Aanvankelijk vielen de buien gelijk met onze pauzes, maar in de middag veranderde dat, zodat man en vrouw doorweekt 
raakten. Voor Bart H. en Rikie V. reden om een regendans uit te voeren. In de pauzes was de catering perfect verzorgd. De 
vrouwen (en mannen) probeerden goed voor ons te zorgen en slaagden daar uitermate goed in. 
  

  

 

Tijdens één van de regenbuien liep het huidige schooltje zeker 
vijf centimeter onder water. Dit maakte voor ons extra duidelijk 
waarom we de nieuwe school bouwen. 

  

   



Zoals door velen vermoed schoten we harder op dan Filippijnen gepland hadden. Iemand zei ons in de laatste pauze rustig aan 
te doen en de bouwplaats op te ruimen en de laatste gaten te vullen. Voor een aantal was er nu ook tijd om nog even het dorp 
in te lopen en huizen te bezoeken. 
  
 

 

  

 
Op de terugweg wilde Martijn ook wel eens wat spannends beleven, en zorgde dus dat hij in de ongeluks Jeepney terecht 
kwam. Vandaag kwamen we alleen maar mensen tegen die ons enthousiast toejuichten en zwaaiden. 

Morgen een nieuwe dag op kantoor, zoals de Engelsen zeggen, dus er valt dan vast weer veel te vertellen. 

 

 

Dag 4  15 november 2004 

  

Mortar, Mortar! en Yoho! 
    

 

Alhoewel je goed merkt dat het hier over een aantal weken 
kerstmis is, er hangen overal kerststerren en -ballen in bomen, 
slaat Yoho niet op de kerstman. Yo betekent: "Start met stenen 
in het lijntje te gooien" en Ho betekent simpelweg: "Stoppen!" 
Vele lijntjes hebben vandaag gedraaid; zo'n slordige 1300 
blokken zijn er doorheen gegaan. Honderden tot duizenden 
stenen hebben hun plekje in de school. Velen hebben vaste plek 
in de muur. Mensen zoals Jan-Jacob, Joop en Bart R. hebben 
veel in deze lijntjes gestaan. 

  

    

De andere kreet was "Mortar, Mortar". Wat zoveel betekent 
als: "Wilt u alstublieft wat emmers met specie aangeven?". 
Zowel voor de gaatjes (zie dag 3) als voor de latei die rondom 
op de muren komt en nu al meer dan half af is.  
 
De timmermannen zoals Bertus, Gerben, Dirk, Mark, Kees, 
Rinus en Piet zijn vanaf vroeg bezig met de bekisting voor 
deze latei. 

  

  

 
Het was een bewolkte en zonnige dag met op het eind van de dag een buitje regen. 

Dus er werd veel gedronken en gesmeerd. Bijzondere hoofddeksels werden voor ons gefabriceerd door de Filippijnse vrouwen: 

  



Stiho en Habitat petten met vastgenaaide zakdoeken en andersoortige bijzondere hoofddeksels. 

's ochtends is de doorgaande weg al vroeg versierd met ballonnen. Bij elk klein kind (naar leeftijden durft niemand meer te 
raden, je gokt altijd mis), werd minimaal één ballon uit de Theo-Jeepney gegooid. Het animo om met deze mee te gaan is nog 
steeds groot door de verhoogde kans op sensatie. 
 
 
Zowel tijden de officiële pauzes en de wat vaker genomen power-pauzes werd weer erg goed voor ons gezorgd. Waterflessen 
worden continu aangevoerd in de nieuwe schoollokalen. 

Door het hoge bezoek van de 'The Honourable President Of Habitat Asia Pacific' heeft Pieter een flink deel van de dag moeten 
missen. Wij hopen voor hem dat hij morgen weer de hele dag op de site is. 
  

 

Het huidige schoolgebouw   

 
Kortom een geweldige werkdag op de site. Morgen gaan we iets eerder ophouden want dan hebben we de gebruikelijke 
culturele avond. De verzorging van de Nederlandse bijdrage is in handen van Jos V. en Bart H., dus ook voor ons wordt dat een 
grote verassing. 

 

 

Dag 5  16 november 2004 

  

Zakken of opbeuren 
    

 

Na een bijzondere gezellige avond voor het grootste gedeelte 
van de groep, gingen fris en monter naar de bouwsite. Na de 
'devotion' door Pastor Nelson, kregen we nog een korte oproep 
van Jan B.: "Als de timmerlui de kist slopen, kan de rest even 
NIETS doen". Jan slaagt er de hele week al goed in de groep te 
coördineren en iedereen bezig te houden. Zoals gebruikelijk 
werd zijn verzoek door vrijwel iedereen genegeerd. Resultaat: 
een al een heel eind opgeruimde bouwplaats. 

  

  

 

Een aantal wierp zich op als echte Hollanders en hielden zich bezig met waterbouwkundig werk: terrein vlak maken, dijken 
bouwen en kanalen graven. Voortaan is het water sneller van het terrein af en loopt de school niet meer onder.  
  

  



De latei werd afgewerkt, boven de latei de eerste stenen 
gesteld, muren gebouwd, gaatjes gevuld. Het tweede gedeelte 
van de kist voor de latei was om 12.00 uur af. 

Na de lunch konden we weer gaan storten. Onder het genot 
van Nederlandse klassiekers als: Brandend zand, De vlieger, 
Ik heb eerbied voor jouw grijze haren en Twee Motten, begon 
het storten. Alhoewel het storten en gaten vullen niet 
makkelijk samen door de deur(opening) kunnen, kunnen de 
laatste gaten toch in late middag gevuld worden. 

  

  

 
Een aantal waaronder Wim, eet bij hun home-partner. Dirk heeft er in locaal 3 aardig de vaart in. De resterende stukken muur 
schieten als paddestoelen uit de grond. In de loop van de middag wordt er "enig overleg gepleegd" tussen de metselaars over 
acht of negen stenen hoog op de latei. Bij acht wordt het "zakken" en bij negen wordt het "opbeuren". Wat? De complete 
gelaste dakconstructie van 28 meter lang en 10 meter breed. 
  

  

  

  

 
In verband met de culturele avond verlaten we de site iets eerder. Hierover morgen meer.  

 

Culturele avond Dag 5  16 november 2004 

  

Culturele avond of hoe een verplichting een groot feest wordt! 
    

Zoals bij dag 5 vermeld, zijn we wat eerder terug in het hotel. Om 18.15uur gaan we weer in de Jeepneys terug naar 
Bayanihan voor de Culturele avond. Velen hebben hun klompen dan al aan. De Jeepneys stoppen voor het dorp en we gaan op 
de klompen in een lange rij het dorp in. De bewoners zijn laaiend enthousiast. Het is donker dus we hebben allemaal twee 
'Rikie lampjes' in de hand, zodat het geheel nog feestelijker wordt. Met trommels en danseressen worden we welkom geheten. 
  

  

Er wordt gestart met een lied, een hommage aan de Filippijnen. Daarna mogen wij het Wilhelmus ten gehore brengen. Na het 
openingswoord wordt een lied gezongen door een zeer jong jongetje. Helaas wordt dit verstoord door de slecht presterende 
geluidsinstallatie. Vervolgens werd de geschiedenis van Bayanihan voorgedragen. Ook deze was nauwelijks te volgen, erg 
jammer. 

  

  

  

  



 

  

 

De burgermeester van Talisayzou komen, maar uiteraard kwam zijn plaatsvervanger. Een locale of nationale gewoonte. Dan 
volgen kleine kinderen (grade 1), moeders en andere jeugd van Bayanihan,  in schitterende gewaden, speciaal voor deze ene 
keer gemaakt. Zij brengen diverse zang en dans ten tonele uit de Filippijnse cultuur. En dan mogen wij... 

We waren 's middags gedeeltelijk ingelicht over hoe onze bijdrage eruit zou moeten komen te zien. We wisten ook dat er 
geïmproviseerd moest gaan worden. Uiteraard bezweek het podiumpje onder ons gewicht, waardoor slechts vier mensen 
konden zorgen voor het echte klompendans geluid. Na enkel beenoefeningen, waaronder de Klompendans van Rowwen Hèze, 
zetten we de vogeltjesdans in. Deze slaat in als een bom! De gebaren en bewegingen worden al snel door de Filippino's 
overgenomen. Ook met de polonaise kunnen zij goed uit de voeten. Het is voor ons zaak om niet met klompen op beslipperde 
kindervoetjes te gaan staan. De stemming zit er goed in! Pieter stuurde geen plaatsvervanger en sprak zelf tot de kinderen. Hij 
was de enige die avond die de geluidsinstallatie onder controle kreeg. Gelukkig wordt daarna snel afgesloten met dans en 
laatste gebed. 

  

  
  

 
We gaan praten, zingen, dansen, klompen weggeven: een grote happening. Gerrit gaat zo los dat hij het benauwd krijgt, maar 
is ook snel weer op de been en is niet van de dansvloer af te krijgen. Jos V. leert kinderen wat de kerstman is: Yoho-
Yoho/Yoho-Yoho/Merry Christmas met een afsluitende bries van een paard. Dit tot groot vermaak van de kinderen. De moeders 

vinden het een beetje vreemd en lijken niet zo snel te leren als de kinderen maar het zou ook verlegenheid kunnen zijn. Na een 
zeer feestelijke avond gaan we om elf uur weer richting het hotel. 

 

 

Dag 6  17 november 2004 

  

"Vier tot één of één tot vier" 

  
  

 
Na de culturele avond (die vroeg was afgelopen volgens de dorpelingen omdat de kinderen de volgende dag naar school 
moeten) is een groepje nog tot twee uur blijven napraten. Vanmorgen is het gebed een keertje overgeslagen. Het is overigens 
niet zeker of dat de bedoeling was. Werkzaamheden zijn ontkisten (timmerlui), gaten vullen en veel overleg. Er worden stijgers 
geleverd en Martijn en Maarten zijn het al snel eens: één hoog en zo veel mogelijk houten stijgers uit de huizen. Bart R., Joop 
en Nico zijn druk bezig om de laatste brokken en stenen weg te werken die in de lokalen drie en vier (of één en twee) liggen, 
waar niet meer gemetseld wordt. Olaf, Carlos, Goof, Peter, Tico, Harry zijn met onduidelijke maar nuttige zaken bezig in lokaal 
één (of vier). Nader onderzoek wijst uit dat de muren in lokaal één (of vier) inmiddels nagenoeg af zijn. 's ochtends wordt de 
club daar toegezongen (zeer zuiver) door een veertien jarig meisje. Leonard is zijn lage suikergehalte geheel kwijt en is in de 
brandende zon samen met Leo, Jos P. en René bezig om de laatste muren in lokaal drie (of twee) af te maken. Theo houdt het 
watergebruik van zijn mannen goed in de gaten. 

  

    



Na aansporingen aan Wim en Gerben aan de kinderen om de 
sprinkhaan op te eten, blijken de kinderen er een bijzonder 
spelletje mee te spelen. Het beestje bijt zich vast in een t-
shirt, met een ruk wordt het hoofd van de rest gescheurd 
waarna de losse onderdelen nog flink bewegen tot grote 
vreugde van de kinderen. 

  

  

  

 
In de middag begint het storten van de bovenste ringbalk, verder kunnen we niet. Skilled Workers zijn druk bezig met het dak 
te maken en te positioneren. Als het beton gestort is het dak verankerd aan de gebouwde muren en de school op wat afwerking 
na klaar. Daarover later meer. 

Een klein groepje vertrekt iets eerder van de bouwplaats dan de rest en brengt voor het eten nog een bezoek aan een 
weeshuis. Het blijkt voor de kinderen een emotionele gebeurtenis. 

  

  

  

 

 

 

Dag 7  18 november 2004 

  

Ten chickens and one with a pikkie 

  
  

Het begin van de laatste dag wordt ingeluid door het laat gaan slapen van een flink aantal bouwers, die denken dat ze met twee 
uur slaap toe kunnen. Als vanouds druppelen bouwers het hotel binnen vanaf een uur op 12 's avonds, die telkens 'er nog 
eentje nemen'. 

Vandaag is het afmaken, afwerken en opruimen. Dus de bekisting eraf en erop, het afwerken van het ontkistte gedeelte van de 

ringbalk, er wordt gestofzuigd, hulpmateriaal en teveel aan blokkenopgeruimd. Neggen worden afgewerkt, onderdorpels 
gevormd en ramen gemaakt, deuren afgehangen. En..... de laatste steen wordt gelegd door Jan B. Het storten van het laatste 
stuk ringbalk is om ca. 14.00 uur klaar.   
  

  



 

De familie Castillano, huisnummer 60, kreeg voor het doopfeest 
van een van de kinderen 10 kippen en een haan. Jos V. heeft 
dat even geregeld, hij bestelde: ten chickens and one with a 
pikkie. De naam voor een haan was hem even ontschoten. 
Vanochtend werden ze afgeleverd, de 10 kippen en het 
varken..... 

  

Wim maakt van de gelegenheid gebruik om nog snel een wip 
in elkaar te timmeren. De kinderen kunnen niet wachten om 
meteen te gaan wip-wappen. 

Voor we om drie uur vertrekken, maken we in lokaal 4 (of 1) 
nog even snel wat foto's van de groep met kinderen in 
uniform. Iets na drieën wordt het laatste glasplaatje geplaatst. 
Het is overigens de warmste dag van de week, een kleine 100 
graden Fahrenheit, dus zo'n 37 graden Celsius. 

  

  

 
We gaan op uitnodiging nog even langs een lagere school in Talisay. De leraren wilden de kinderen graag laten kennismaken 
met ons. Volgens deze kinderen zijn voortaan alle buitenlanders bezweet, ze stinken en zijn moe! Ook deze kinderen zijn zeer 
enthousiast en willen allemaal de Europeanen een handje geven. Al Pieter 'Head, shoulder, knee and toe' inzet, doen al gauw 
zo'n 700 kinderen met onze bewegingen mee. Deze tussenstop zorgt er wel voor dat we behoorlijk achter op schema komen te 
liggen, maar hier op de Filippijnen, kijken we niet op een uurtje later.  
  

  

  

 

 

 

Dag 7  18 november 2004 

Afsluitavond 
  

De kerstman als Sinterklaas 

  
  

En dat worden er twee...bij onze aankomst om zeven uur op de site, mogen we op stoelen gaan zitten en luisteren, zoals 
gewoonlijk, naar zang, dans en toespraken. Aan alles en iedereen wordt een certificaat uitgereikt, als dank voor bewezen 
diensten. De voorbereid ingen waren al meer dan een jaar van te voren begonnen. Allerlei 'comités' worden bedankt, een 
aantal willen we (voornamelijk voor onszelf) even melden: Noemi (voor het eten en drinken op de site), Gina (transport), 
Elisabeth (verzorging) en natuurlijk de Skilled Workers! Anjela van HfH-Talisay City Local Management Council, reikt onze 
certificaten uit. Dirk vertelt hoe het is gekomen dat ze het schoolmeubilair en de speeltoestellen hebben gesponsord. ook dit 

  



levert een certificaat op. Door ons late verschijnen liep het programma al anders dan gepland, maar na de surprise act liep het 
echt in het honderd.  
  

Jos V. had in het geheim gewerkt aan een deze surprise act. Verkleed als Kerstman, op een versierde kar getrokken door een 
karbouw en nepsneeuw strooiend, komt hij het dorp in. De door Nico meegenomen schoolbel bewijst nu ook goede dienst. Met 
alle cadeaus en overige zaken die we nog mee hadden genomen kon hij echt voor Sinterklaas spelen! Alles, bekers en potloden 
voor alle kinderen, 4 globes, een wereldkaart, de schoolbel, een radio/CD speler en honderden knuffels worden door Jos en 
Pieter aangeboden aan de leraressen. Nu wordt ook duidelijk waarom hij al de hele week zijn YoHo-act liep te oefenen met de 

kinderen: De kinderen deden nu uit volle borst mee! Het achteruitlopen van de karbouw, met Jos op zijn rug, om het dorp weer 
uit te lopen, lijkt af en toe even spannen, maar alles gaat goed. 

  

  

Een redelijk ongeordende bende, maar de officiële opening 
was nog niet geweest. Er werd verzameld bij lokaal 4 (of 1). 
Het lint werd plechtig doorgeknipt door Leoncio Jamora 
Jr. (Chairman van HfH-Talisay City Local Management 
Council), Omega Hermusora (ook van HfH-Talisay City Local 
Management Council) en Pieter. Hierna werd de sleutel 

plechtig door Pieter overhandigd aan de leraressen. Jan B. 
onthulde de, ondertussen vastgeschroefde, plaquettes met 
het citaat: "We can't build the future for are youth but we 
can build our youth for the future". 

  
  

  

 
Het niet te vermijden slotgebed maakt een eind aan het officiële programma en dan is het feest! Nederlandse smartlappen en 
feestkrakers, Filippijnse hits (Ocho, ocho en het lied over het rode bloempje), polonaises, head/shoulder/knee/toe en 
internationale house, maken het feest voor zowel de Nederlanders als de Filippijnen tot een nimmer meer te vergeten 
happening. Er wordt gegeten en gedronken, gelachen en gehuild en heel veel gedanst en gezongen. Geschenken, brieven en 
kaarten worden over en weer gegeven. Jan G. wordt het even teveel en wordt in de luwte van het klaslokaal gelegd. De 
masseuses nemen de verzorging direct op zich. Tot in de kleine uurtjes gaat dit door, want iedereen kan morgen uitslapen. Om 
een uur of twee vertrekt de laatste Jeepney. Morgen nog éénmaal afscheid bij het hotel...   
  

  

  

 

 

 

Dag 8  19 november 2004 

  
Van Bacolod tot San Miguel's uit blik 

  
  

Na het uitslapen is er in de lobby van het hotel nog veel tijd om wat te praten met homepartners die in grote getale naar het 
hotel zijn gekomen. Dit zal voorlopig het laatste directe contact zijn. Veel groepsleden denken of zeggen terug te zullen komen. 
Velen zullen dit ook doen. Als we in de bus stappen wordt er gezwaaid, gelachen en hier en daar een traantje gelaten. Om 
11.45uur vertrekt het vliegtuig uit Bacolod. We gaan naar Manilla, want ons programma is nog niet voorbij. 

  

  



Na een korte lunch, wordt de tegenover liggende 'mall' goed bezocht. Het is erg prettig dat je over de hoofden van Filipino's het 
overzicht kan behouden, want het is makkelijk om hier te verdwalen. De laatste souvenirs worden nog snel gekocht. Vooral de 
Ocho, ocho CD-s doen het goed bij de Nederlanders. Om 15.45uur gaat de bus naar het American war cemetary en testimonial 
van Manilla. Helaas regent het flink, maar het blijft een mooie afsluiting. Alle namen van de nog steeds vermiste Amerikaanse 
soldaten die zijn overleden in en rond de Pacific, zijn hier in stenen tableaus opgetekend. Een goede reminder om weer even 
stil te staan bij het feit, dat we het onder andere aan deze mannen te danken hebben, dat we in staat zijn om een project als 
dat van de afgelopen week uit te voeren. 

  

  

Na een rondrit in een geheel in kerstlicht gehulde binnenstad 
belanden we in Intramuras, ofwel 'Binnen de muren'. Hier 
was het Spaans gouvermenteel gezag gevestigd tot in 1898 
de Amerikanen hier een eind aan maakten. Een kort bezoek 
aan twee kerken (beiden met bruiloft), waaronder de oudste 
stenen van de Filippijnen, zorgt ervoor dat ook deze uitstap 
weer cultureel verantwoord is. De eerste is trouwens 6 maal 
op dezelfde plek herbouwd sinds 1585. 

  

  

  

Op een nabijgelegen plein genieten we van het laatste Filippijnse eten (weer geweldig lekker, al die hapjes) en de laatste San 

Miguel's, uit blik deze keer. Het inchecken en vertrek van het vliegtuig gaat voorspoedig. Vlak na vertrek vallen velen al in 
slaap, voor een lange nacht van een uur of 14. Een enkeling blijft op en praat wat met diegenen die af en toe de ogen openen. 
Na het ontbijtje landen we om 5 uur op Schiphol. Nadat de bagage van de band is gehaald, neemt Pieter bij de Appel nog één 
keer het woord en dankt iedereen voor zijn of haar bijdrage aan deze zeer geslaagde en onvergetelijke week. We nemen 
afscheid van elkaar, want vele familieleden staan al te wachten aan de andere kant van de deur. Een reünie wordt gepland, dat 
staat vast. Morgen volgt hier nog een epiloog. 

  

  

 

  
 

 

Dag 9  20 november 2004 

  

Epiloog 

  

Terugkijkend kunnen we zeggen dat het weer een unieke ervaring is geweest. Het is onvoorstelbaar wat je met 36 Nederlanders 
voor elkaar kan krijgen en wat een invloed dat heeft op een gemeenschap als Bayanihan. Na maanden voorbereiding zien zij 
gebeuren waar ze op gehoopt hebben. De muren vliegen echt de grond uit. De bouwers worden omringd met een verzorging die zijn 
weerga niet kent. Onder de bouwers is er veel humor en plezier. De samenwerking met de locale werkers gaat in de loop van de 
week steeds beter. Ook op spannende momenten, of als er even een stapje meer moet worden gedaan, is de samenwerking 
fantastisch. Alhoewel nog onzeker, is iedereen er van overtuigd dat het adoptieplan in de toekomst goed gaat werken. Ook dit was 
een belangrijk gespreksonderwerp de afgelopen week. 

Er zijn veel nieuwe contacten gelegd en oude verdiept. We weten nu meer van de leefsituatie in Bayanihan en ieder doet daar het 



zijne mee. De vele blijken van dankbaarheid laten zien dat we een goede daad hebben gedaan. De afgelopen week heeft bij de 
bouwers en Filipino’s een onuitwisbare indruk achter gelaten. De groep heeft deze week en masse uitgeroepen tot de week van hun 
leven. Iedereen zal met plezier aan deze week terugdenken.  

Een van de mooiere anekdotes is ook bewaard tot op het laatst. Dat er kinderen zouden worden vernoemd, was hier en daar wel te 
verwachten. Er kan nu gemeld worden dat het meisje met de naam Bouwmaat, geboren in huisje nummer 1, een erg mooi meisje is. 

Bovenstaande kon alleen maar tot stand komen dankzij de medewerking van:  

  

Bart Huggers           Jan Goes                 Nico van Eijk 

Bart Reuvekamp      Jan-Jacob Sleper      Olaf Krens 

Bert Kloosterman     Joop Schmidt           Peter van den Broek 

Bert van Dam          Jos Poelen               Piet Janmaat 

Carlo Linschoten      Jos Verheijen           Pieter Pelt 

Dirk Nijenhuis          Leo van Kats           René van der Wel 

Gerben Verheul       Leonard Pierneef      Rikie Elbersen 

Gerrit Mensink         Kees van der Lede   Rinus Weijn 

Goof Oerlemans      Maarten Nuijten        Rob van Veenendaal 

Harry Overweg        Marco Werkman       Theo Schippers 

Henk Pronk             Mark van Vliet          Tico Gei 

Jan Bodewes           Martijn Schimmel      Wim Tijmensen 
  

“We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future”. 

  

 

 


