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Ons doel is bijna bereikt!

Na 27 jaar zien we dat ons uiteindelijke doel steeds meer bereikt wordt: Alle gehandicapte kinderen
hebben en krijgen gelukkig steeds meer toegang tot onderwijs. We hebben al die jaren op kleine
schaal het goede voorbeeld gegeven en goede contacten kunnen onderhouden met het Ministerie
van Onderwijs in de Filipijnen. We zijn in 1989 met steun aan slechts één kind en één school in
Metro Manila begonnen, en snel kwamen er meer kinderen en meer scholen bij. Wat begon als een
familie- en vriendenclub werd al snel de “Philipine Foundation”, later omgezet in stichting “Phil
Fonds”.
Met gratis hulp van een notaris, boekhouder, transportbedrijf, drukkerij en vele andere instellingen
groeide het “Phil Fonds” gestaag. Alle bestuursleden en vrijwilligers werkten en werken nog steeds
volledig gratis. Strijkstok nul en 100% naar het doel. Met steun van de Nationale Commissie voor
Duurzame Ontwikkeling (“NCDO”) door verdubbeling van onze inkomsten, konden we ook grote
projecten opzetten, zoals inrichting van klaslokalen, opvanghuizen en sporthal. Andere organisaties
hielpen ons om een centrum te bouwen voor de Filipijnse NGO, Learning and Emploiment for Blind
and Deaf (“LEBD”). Vele vrijwilligers hielpen met de organisatie van Speelgoed/Boekenbeurzen,
Vlooienmarkten, Galaconcerten, Kienavonden enz. enz. Ook ontvingen we veel steun van scholen uit
onze regio met b.v. een sponsorloop of Kerstactie .e.d., ja zelfs van de Hoge School Rotterdam met
een jaarlijkse “Run Teacher Run” tijdens de Marathon in Rotterdam. Ook hebben we veel te danken
aan onze leden van de “Commissie van Aanbeveling” en onze Beschermvrouw en Beschermheer.
Via culturele uitwisseling hebben een groot aantal van onze kinderen Nederland en hun persoonlijke
sponsoren kunnen bezoeken, uiteraard voor eigen kosten. Maar ook heeft een flink aantal
Nederlandse vrienden een bezoek kunnen brengen aan hun kindje op de Filipijnen. Het persoonlijke
vriendenplan tussen sponsor en kind was en is nog steeds ons grootste succes. Met de kinderen van
vele jaren geleden hebben we dan ook nog steeds goede contacten.
Van alle scholen die we geholpen hebben ontvingen wij vele dankbetuigingen. We ontvingen lintjes
van de Koningin voor meerdere Phil Fonds-vrijwilligers, alsmede hoge onderscheidingen van de
Filipijnse president en de Universiteit van de Filipijnen.
2016 Is voor onze kinderen op de Filipijnen rustig verlopen. Dit jaar geen calamiteiten. Op Cebu zijn
er wel twee branden geweest, maar de mensen zijn daar allemaal geholpen door hun burgemeester.
De blindenschool in Pasay City had ons gevraagd om een sporthal voor hen te bouwen, maar ook
daar is door de burgemeester geholpen, en hebben ze nu een schitterende sporthal.
Nu, na 27 jaar, kan onze doelgroep overal op de Filipijnen een school vinden waar speciaal onderwijs
gegeven wordt binnen het reguliere onderwijs. Arme gezinnen hebben recht gekregen op een
bijstandsuitkering. Gehandicapten kunnen een pasje ontvangen voor 20% korting bij de supermarkt
en restaurants. Ouderen van 60+ hebben nu recht op een soort WAO uitkering, en zo zijn er duidelijk
verbeteringen ontstaan die onze inzet steeds minder noodzakelijk maakt. Voor universitair onderwijs
hebben we hard moeten knokken, hiervoor hebben we zelfs de landelijke televisie op de Filipijnen
ingeschakeld. Nu hebben toch al ruim 60 Phil Fonds kinderen universitair onderwijs kunnen volgen.
De “Phil Fonds” kinderen die nu nog naar school gaan willen we blijven helpen tot ze klaar zijn, maar
nieuwe kinderen nemen we niet meer aan. Hoe verder te gaan in de toekomst zullen we in
2017/2018 bepalen. Door Uw steun kunnen onze kinderen nog steeds naar school, waarmee we
onze belangrijkste doelstelling nog steeds waar kunnen maken. Maar ook alle extra activiteiten en
projecten zullen gestalte kunnen krijgen. Een goed voorbeeld hiervan is de huidige training van

kinderen voor zeefdruk en fietsenmaker, want na de opleiding is en blijft het moeilijk om werk te
vinden.
Het LEBD als centrum in Manila blijft nog vele jaren actief. Naast hun taken voor de uitgifte van uw
kindsponsoring en begeleiding van kinderen en/of ouders blijven ze ook actief bij diverse
calamiteiten zoals: ziekte, brand, natuurrampen, begrafenis etc. Het “Voedselprogramma” wordt op
de Filipijnen voortgezet en de vrijwilligers van het LEBD zorgen op de scholen om voor de
allerarmste kinderen een goede maaltijd te bereiden. Met een lege maag is het immers moeilijk
studeren. Ook het Kerstprogramma met voor ieder kind een flink kerstpakket voor een gezellige
kerstmaaltijd thuis, blijft in het programma. Door Uw geweldige respons op de speciale kerstactie
hebben de kinderen in Manila en op ‘t eiland Cebu altijd van een grandioze kerstmeeting kunnen
genieten en hebben ook diverse ingrediënten voor een heerlijke kerstmaaltijd voor thuis
meegekregen! Onze hartelijke dank gaat dan ook zeker uit naar de sponsoren die deze actie’s met
een geldelijke bijdrage extra ondersteunden. Ook dit jaar staat de Kerstactie weer in ons
programma. Een hartverwarmend gebaar dat zoveel fijne kerstvreugde teweeg brengt. “Salamat
Po”, oftewel : Bedankt met veel respect! namens alle kinderen.
Laat het een druppel op een gloeiende plaat zijn, maar een feit is èn blijft dat elk gehandicapt kind
dat naar school geholpen wordt, 100% winst is voor dit kind. In 27 jaar meer dan duizend. Juist de
directe hulp en begeleiding aan zowel kind als ouders is heel succesvol door het opvoedend karakter
en een open dialoog. Hun eigenwaarde zie je groeien, hun kennis zie je vergroten; alleen nu nog de
vruchten plukken. Onze kinderen waarmee we 27 jaar geleden begonnen zijn en in al die jaren
daarna, bewijzen dat. De meesten hebben een goede baan, zijn gehuwd (vaak blind met blind, en
doof met doof) en hebben nu kinderen zonder ‘n handicap.
IEDER van U mag trots zijn op het feit dat er met Uw hulp zoveel kinderen naar school hebben
kunnen gaan. Wij van ‘Phil Fonds Nederland’ gaan ook zeker nog een paar jaar door, maar ons
einddoel is bijna bereikt. Blijft U ons nog even steunen? Bij voorbaat: Salamat Po! Bedankt met veel
respect!

