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Geachte heer, mevrouw. 

Op 12 november jl. hebben wij u per brief laten weten dat wij diezelfde dag hebben besloten 
€ 50.000,- ter beschikking te stellen voor hulp aan de getroffenen van de orkaan Haiyan op 
de Filipijnen. In de brief vermeldden wij dat het geld moet worden besteed aan projecten die 
worden voorgesteld door de Stichting Vriendschapsband Haarlemmermeer Cebu (VHC). 
Daarnaast gaven wij aan bereid te zijn de opbrengst van een eventuele inzameling door de 
VHC onder de Haarlemmermeerse bevolking tot een maximum van € 50.000,- te 
verdubbelen. In dit memo informeren wij u over de stand van zaken. 

Eerste noodhulp 
Inmiddels is de eerste donatie van € 50.000 overgemaakt aan de VHC. De vereniging heeft 
nauw contact gehad met de Ramon Aboitiz Foundation Inc. (RAFI) en de Emergency 
Rescue Unit Foundation (ERUF) over de besteding van de middelen. Zij hebben voorstellen 
gedaan waaraan de eerste € 50.000 (ieder € 25.000) besteed zouden moeten worden. RAFI 
heeft laten weten dat de behoefte aan tijdelijk onderdak onder de bevolking erg groot is. Zij 
zullen het geld dan ook besteden aan hulppakketten voor tijdelijke huisvesting. Hiermee 
kunnen bewoners zelf in hun tijdelijke onderdak voorzien of hun bestaande onderdak 
verbeteren. Ook bevat het pakket artikelen als een musquito-net, dekens, plastic boxen en 
kookgerei. Hulporganisatie ERUF heeft ons laten weten dat hun behoefte vooral ligt in 
medicijnen voor de slachtoffers. Zij zullen het geld dan ook daaraan besteden. 

VHC zal de besteding van de gelden op basis van rapportages van RAFI en ERUF aan de 
gemeente Haarlemmermeer verantwoorden. 
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Inzamelingsactie 
In de gemeente Haarlemmermeer komen onder regie van de VHC verschillende 
inzamelingsacties op gang. Indien VHC wordt geconfronteerd met acties die zij niet kennen, 
dan nemen zij contact op met de initiatiefnemers om hen te wijzen op de mogelijkheid om de 
ingezamelde gelden via VHC op de goede plek terecht te laten komen. Op dit moment zijn 
de volgende acties bekend: 
• Koekjesactie MY-Cebu jongeren; 
• Actie brede scholen Bornholm (onder andere sterrenschool Bikube); 
• Inzameling tijdens bijeenkomst in Johannes de Doperkerk over Forge; 
• Actie Hoofddorpse Courant; 
• Spaarpottenactie Christelijke School De wegwijzer; 
• Actie Luchtvaartcollege Haarlemmermeer; 
• Kraam van VHC op de markt in Hoofddorp; 
• Stand van VHC bij de première van de film 'Tegen beter weten in'; 
• Stand van VHC op Winterland; 
• Sponsorloop door kinderen van OBS De Ontdekking; 
• Inzameling tijdens kerstmarkt in de Van Zantenhal; 
• www.drawingcebu.nl, een spontaan initiatief van een groepje webdesigners. 

Door de inzamelingsactie is op het rekeningnummer van VHC inmiddels € 50.000 binnen 
gekomen. Wij zijn dan ook voornemens om zeer binnenkort de verdubbeling van deze 
€ 50.000 namens de gemeente aan de vereniging te overhandigen. Met VHC voeren wij 
overleg over de besteding van de ingezamelde gelden, inclusief de verdubbeling door de 
gemeente. Een deel zal bestemd zijn voor noodhulp, maar het grootste deel gaat naar 
verwachting naar wederopbouw. Wij zullen u hierover op een later moment informeren. 

Initiatief HDC-Media 
Uitgeverij HDC-media heeft de gemeente Haarlemmermeer benaderd om mee te doen aan 
hun actie om geld in te zamelen voor de getroffenen op de Filipijnen. HDC-Media is de 
grootste uitgeverij van regionale- en gratis dagbladen in Noord-Holland en een gedeelte van 
Zuid-Holland en Flevoland. Hun portfolio bevat tabloiduitgaven als het Noordhollands 
Dagblad, De Gooi- en Eemlander, Haarlems Dagblad, IJmuider Courant, Leidsch Dagblad 
en Almere Vandaag (totaal zeventien edities). 
HDC-media heeft na overleg besloten om het door hen ingezamelde geld aan de hulpactie 
van VHC te doneren. Specifiek zamelt de uitgeverij geld in voor de herbouw en herinrichting 
van het Cebu City Medical Center, dat door de aardbeving van enkele maanden geleden 
zwaar getroffen is. Juist door de grote stroom vluchtelingen naar Cebu-City als gevolg van 
de orkaan is de behoefte aan medische hulp groot is. De actie van HDC-media loopt tot het 
eind van dit jaar, waarna de burgemeester tijdens de Nieuwjaarsreceptie de eindstand van 
de inzameling bekend maakt. 
De bladen van HDC-media begeleiden hun actie publicitair. Op donderdag 21 november jl. is 
een journalist van HDC-media meegegaan met het vliegtuig van de Samenwerkende Hulp 
Organisaties. Inmiddels verslaat hij sinds die dag de gebeurtenissen op de Filipijnen via de 
bij HDC-media aangesloten bladen. 
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Personen en goederen naar Cebu 
Op vrijdag 22 november jl. is een bestuurslid van de VHC afgereisd naar Cebu-City om daar 
persoonlijk toe te zien op de lopende hulpacties van RAFI en ERUF. Ook zal hij daar de 
journalist van HDC-media begeleiden. 
Op maandag 25 november jl. is een eerste vracht met goederen van de Veiligheidsregio 
Kennemerland (VRK) naar Cebu verstuurd. Deze goederen zijn bestemd voor de 
hulpverlening aan de getroffenen door ERUF. Op vrijdag 29 november a.s. gaat een 
delegatie van vijf personen van de VRK de goederen achterna, om de professionals van 
ERUF van hulp en adviezen te voorzien. 

Tenslotte 
Wij zijn onder de indruk van de vele initiatieven die in het kader van deze hulpactie worden 
ontplooid. Het is hartverwarmend om te zien dat zoveel bewoners en ondernemers zich 
inzetten om de mensen op Cebu en omstreken te helpen. Wij prijzen ons gelukkig met zo'n 
actieve Haarlemmermeerse bevolking, die zich met hart en ziel inzet voor hun medemens 
aan de andere kant van de wereld. Wij spreken daarbij onze bijzondere dank uit aan het 
bestuur en de leden van de Vriendschapsband Haarlemmermeer-Cebu. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgerr^ester en 


