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Manilla, december 2013
Anders dan anders
Na de onrust in Zamboanga, waar tot nu toe nog
tienduizenden in evacuatiecentra leven, en de
aardbeving in Bohol, kwam het bericht van een
super tyfoon.
Aan stormen zijn we hier wel gewend, maar de
storm, die hier Yolanda heet (Haiyan), leek toch
wel heel sterk te zijn. Veel mensen werden
preventief geëvacueerd.

Aangekomen op het vliegveld in Aklan
(Kalibo), zien we de eerste gebouwen zonder
dak, maar lijkt de schade nog wat mee te
vallen. Naarmate we verder reizen richting
Altavas wordt de schade meer en meer
zichtbaar. We zien omgevallen elektriciteitspalen, huizen als kaartenhuizen in elkaar
gestort, bergen met kokosnootbomen
helemaal kaal, alleen een deel van de
stammen staat nog overeind.

Het dodental staat inmiddels boven de 6000, maar
zonder de pre-evacuatie zou het vele malen hoger
zijn geweest. Als je rondloopt in de getroffen
gebieden en je ziet hopen materiaal liggen, waar
eens een huis was, kun je je niet bedenken
hoeveel meer doden er gevallen zouden zijn
zonder evacuatie.
We zijn uitermate dankbaar voor de miljoenen
peso’s die er binnen komen via OMF en GZB om
de slachtoffers te helpen. Via de GZB ben ik
persoonlijk hierbij betrokken geraakt in de
provincie Aklan, in de plaats Altavas. We hebben
daar een jonge gemeente (1 jaar), met sinds 4
maanden een predikantsechtpaar.

Samen staan we sterk!

Kerk in een huis. De voorkant staat nog overeind.

In Altavas is men al begonnen met de
schoonmaak. Elektriciteitskabels worden
langzaam weer aangebracht, een deel van de
omgevallen bomen is nu hout voor koken of
voor de bouw gebruikt. Het werk is heel veel!
We rijden rond op motors en trycicles en zien
het huis van een van de predikanten,
verschillende leiders van de gemeente en
andere mensen in de buurt. Een moeder
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vertelt dat haar dochter bad, terwijl ze naar de
school renden, voor hun leven: “God, laat ons
a.u.b. een kamer heel houden in ons huis”. En
dat was precies wat er over was van hun huis. Nu
is de familie dankbaar, maar plaagt het meisje
ook dat ze beter om twee kamers had kunnen
bidden. Humor helpt om door te gaan in
moeilijkheden.

We ontmoeten een vrouw, Juana, wiens jongste
broer eigenlijk aan de dialyse moet, maar ze
hebben daar geen geld voor. Terwijl hij al zo ziek
was heeft hij zelf zo goed als mogelijk het dak
wat gerepareerd van zijn hutje. Nu wacht hij
langzaam op het einde. We hebben hem wat
speciale voeding gebracht, zodat hij in ieder
geval genoeg voedsel binnen kan krijgen.
De huizen moeten ze zelf gaan bouwen in
groepen van 10, met een groepsleider. Als dit
goed gaat, kunnen we geld sturen voor een
tweede batch.
Als je daar rond loopt wil je het liefst enorme
teams aan laten rukken en complete huizen neer
zetten. Maar de ervaring heeft geleerd dat we ze
daar niet echt mee helpen. Huizen worden
verkocht, voor geld om bv eten te kopen of naar
de grote stad te vluchten. Door het in
groepsverband te doen, heeft ervaring
uitgewezen dat het percentage van mensen die

we op lange termijn kunnen helpen enorm
omhoog gaat.
Creativiteit
Een van de vrouwen had een tijdelijk huis
gemaakt van het bushokje! Anderen hadden
de kapotte golf platen weer terug gebogen en
weer als dak teruggeplaatst. Uiteraard was het
daarmee een lekkend dak geworden, maar in
ieder geval beter dan niets. Een familie had
van een paar platen die nog heel waren een
tijdelijke tent gemaakt en andere gebruikten
spandoeken om gaten te dichten.

Van bushalte tot huis
De gemiddelde Filippino
heeft
een
onvoorstelbaar vermogen terug te veren na
onbeschrijfelijke
rampen.
Tegelijkertijd
hebben ze ook zo onze hulp nodig: eten,
kleding, huizing en psychologische hulp.
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Inmiddels zijn 100 mensen van een dak boven
hun hoofd voorzien en hopen we zo snel
mogelijk terug te gaan voor verdere herbouw
van het dorp.
De geestelijke nood is ook erg groot. Ik mocht er
niet lang geleden spreken. Ondanks de hitte van
teveel mensen in een te klein huis en geen
stroom voor een ventilator, luisterde iedereen
aandachtig; ook de ruim 20 mensen die voor het
eerst in de kerk waren. Er is openheid voor
Bijbelstudies en mensen komen met vragen naar
de zin van het leven. Uiteraard helpen we
iedereen die we kunnen. Christen of niet, maar
we zijn dankbaar voor open deuren…
Voor wie mee wil blijven leven, wil doneren, en
op de hoogte wil blijven kijk op:
http://www.gzb.nl/project/gzb-houdtnoodhulpactie#.Uq--BaVq4dc
Agenda
2-6 januari: OMF jaarlijkse conferentie
8-10? januari: Aklan weer bezoeken voor
evaluatie van eerste fase en introductie van
tweede fase voor herbouw na de tyfoon
14-17 januari: eerste leerkrachtentraining in
samenwerking met ATS. Er lijken 70 mensen te
komen!
23 januari:
vlucht naar Nederland
30 januari:
bezoek school in Kerkwijk
Februari:
week in Wageningen
16-28 maart: beschikbaar voor presentaties GZB
17 maart:
Rijswijk (NB)
29 maart:
OMF ouderdag
30 april:
Terug naar de Filippijnen
Ook tijdens de tijd in Nederland mag ik proberen
mijn rijbewijs te vernieuwen, mijn geboorteakte,
officiële diploma’s enz. enz. te krijgen en dat
alles met een officiële stempel van de Filippijnse

ambassade. Omdat ik in Den Haag
ingeschreven sta in het bevolkingsregister
voor Nederlanders in het buitenland, moet dit
allemaal in Den Haag gebeuren en wordt het
allemaal wat ingewikkelder.
Hopelijk tot ziens ergens in februari tot april!
Iljo de Keijzer

COLOFON
De GZB en de OMF werken samen om de
uitzending van Iljo de Keijzer mogelijk te maken.
Voor adreswijzigingen en overige informatie kunt u
terecht bij de GZB:
Postbus 28
3970 AA Driebergen
Tel: 0343-512444
E-mail: info@gzb.nl
Website: www.gzb.nl
De Thuisfrontcommissie van Iljo kunt u bereiken
via de secretaris:
Aalt Palland
Molenstraat 1a
7683 VC Den Ham
Tel: 0546-671885
E-mail: aaltpalland@hetnet.nl
Voor vragen van financiële aard kunt u contact
opnemen met de penningmeester:
Arnoud Bosse
Thorbeckestraat 130
6702 BV Wageningen
E-mail: abosse@12move.nl
Giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer: 32.92.01.581 t.n.v. Diaconie Herv.
Gemeente van Wageningen inzake Iljo de Keijzer.
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