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Jaarverslag over 2017
Ook in 2017 hebben we onze werkzaamheden in Tacloban kunnen voortzetten. In 2016 hebben we de
scholen bezocht en gezien wat er gebeurt, hoe de kinderen worden geholpen en wat er nog moet
gebeuren.
Eén belangrijke zaak in de San Fernando Central School was de muur om de school om de school te
beveiligen. In 2016 hebben we het hier al over gehad: de muur is noodzakelijk om niet alleen de
spullen van de school, maar ook de kinderen te beschermen.
Normaliter is dit niet een van de doelstellingen van onze stichting, maar aangezien we in 2017 het
doel waren voor de vastenactie van de gezamenlijke kerken van Bemelen, Cadier & Keer, Eckelrade,
Gronsveld, Mariadorp, Mesch en Rijckholt, hebben we hiervoor een uitzondering gemaakt en dit
project op ons genomen. Daarnaast had een andere school, de Don Vincente Quintero Memorial
School weliswaar een ruimte voor de bibliotheek, maar geen boeken, boekenrekken etc. Ook dit
project kon worden ondersteund door onze stichting en de Vastenactie 2017.
In 2017 is de actie gehouden en dit heeft een mooi bedrag opgeleverd, bijna genoeg om allebei de
projecten uit te voeren. Door een particuliere donatie speciaal voor deze projecten hadden we de
middelen bijeen.
Inmiddels is de muur om de school klaar en ook de bibliotheek is ingericht. (zie verder de nieuwsbrief)
Daarnaast hebben we in Tacloban een nieuwe vrijwilliger gevonden. Dhr. Gonzalo Tayag (een docent
aan een middelbare school) is bereid gevonden om mee te helpen onze doelen te bereiken in
Tacloban. Hij vormt samen met de andere vrijwilligers onze handen, voeten, ogen en oren van onze
stichting in Tacloban.
Al met al een jaar om tevreden op terug te kijken.
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