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De Filippijnen: land van tyfoons
De Filippijnen bestaan uit meer dan 7.000 eilanden.
Steeds weer wordt het land getroffen door zware
tropische stormen. Vaak komen er dan overstromingen en
aardverschuivingen. In november 2013 raast de supertyfoon
Haiyan over de Filippijnen. Er wordt veel vernield, huizen,
scholen, wegen. Duizenden mensen sterven. Degenen die
het overleven hebben niets meer. Ze moeten alles opnieuw
opbouwen. Er is veel armoede in het land.
De meeste mensen in de Filippijnen zijn katholiek.
Veel auto’s zijn beschilderd met afbeeldingen van Jezus of
Maria. Aan bijna elke autospiegel hangt wel een rozenkrans.

Landinformatie
Hoofdstad: Manila.
Inwoneraantal: 100 miljoen.
Talen: Filippino, Engels.
Staatsvorm: Presidentiële republiek.
Oppervlakte: Met 300.000 vierkante km ruim
7 keer zo groot als Nederland.
Geografie: De Filippijnen zijn een archipel van
7.107 eilanden in de westelijke Stille Oceaan en
behoren tot Zuidoost-Azië.
Godsdienst: Katholiek 80-85%, moslim 5-9%,
protestant 5%.
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Wonen op het water. Dat klinkt leuk en spannend.
Maar voor de kinderen in de sloppenwijk Navotas
in Manila is dat helemaal niet leuk. Hun huis is in
elkaar getimmerd van allerlei spullen die hun ouders
maar konden vinden. Overal ligt afval en het stinkt er
verschrikkelijk. Want er is ook geen w.c.
De mensen zijn arm en leven van de visvangst, ze
zamelen metaal in of wassen en poetsen bij rijke
mensen. Pastoor Patricio Hiwatig helpt deze mensen
door naar hun problemen te luisteren. Maar ook zorgt
hij voor goed eten voor de kinderen. Hij zegt:
“De mensen hier werken heel hard. En ze hebben
hun geloof, daardoor kunnen ze overleven.
Ze vertrouwen op God. Ze vertrouwen dat God hun
kinderen en hun familie zal helpen.”
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Een driewieler
			 als huis

“De mensen hier werken
heel hard. En ze hebben
hun geloof, daardoor
kunnen ze overleven.
Ze vertrouwen op God.
Ze vertrouwen dat God
hun kinderen en hun
familie zal helpen.”

Een driewieler als huis
De driejarige Danielo woont samen met
zijn moeder in Manila. Maar niet in een
huis, dat kunnen ze niet betalen. Overdag
verdient zijn moeder geld met het rijden van
een fietstaxi. In Manila noemen ze dat een
pedicab. En als het avond wordt, rolt
Danielo’s moeder haar fietsriksja op de
stoep en maakt ze in het zijspan een bed
voor hen tweeën.

In Manila moeten veel mensen op straat
leven. Voor hen heeft zuster Cecille het
gezinscentrum ‘Tuluyan’ opgericht.
“Het huis is niet alleen een tijdelijk veilig
onderdak”, zegt zuster Cecille. “Het helpt
de mensen ook met allerlei cursussen
en opleidingen. Zo kunnen ze een betere
baan vinden en kunnen ze in een echt huis
wonen.”

Wat kun jij doen voor de
kinderen in de Filippijnen?
In het eerste weekend van oktober vieren we in de katholieke
Kerk Wereldmissiedag van de kinderen. Dit jaar is dat op 1 en
2 oktober. Overal ter wereld helpen kinderen andere kinderen.
Dat doen ze door van hun zakgeld een beetje opzij te leggen en
in het spaarzakje van MISSIO te doen. Dat kun jij ook doen!
Dit jaar helpen we de kinderen in de Filippijnen. Dan kunnen zij
naar school gaan en een beroep leren. Dan hoeven ze niet meer
op straat te leven of in een hutje op het water. Help je mee?

Kijk voor meer informatie over
de Filippijnen op onze website

www.missiokids.nl
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