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Beste mensen, 
 
Het is december en we kijken terug op 
2014. Een jaar geleden vielen er duizenden 
doden op de Filippijnen nadat de 
supertyfoon Haiyan had toegeslagen. 
Onlangs maakten de Filippijnen weer een 
tyfoon door: Hagupit. Wijzer geworden 
door de grote ramp van 2013 is er nu 
vooraf goed ingegrepen en zijn de mensen 
geëvacueerd. Tot nu toe lijken de gevolgen 
mee te vallen. 
 
Voorlopig financieel verslag 2014. 
We sloten het jaar 2013 af met een bedrag 
van €14.180, = op de bank. Onze vaste 
verplichtingen (‘n jaarbedrag van €6.500,= 
voor salarissen van onderwijzers van de 
Stella Marisschool en  €9000, = voor 
studiebeurzen onder het beheer van de 
Paters Montfortanen) zijn in december 
2013 overgemaakt. In april maakten we 
€7.700,= over naar de zusters FMM die 
de Stella Marisschool en de omliggende 
wijk Brookside, Bagong Silangan onder 
hun hoede hebben. Dit bedrag ontvingen 
we van een donateur die er een speciale 
bestemming aan had gegeven, nl. €5.000,= 
voor de uitbreiding van 3 huisjes met een 
2e verdieping en het overige voor 
ondersteuning van de activiteiten van en 
voor kinderen in de wijk (Zie over de 
Stella Marisschool verderop in deze 
Nieuwsbrief). 
Aan de Pag-Aalay ng Puso Foundation 
(Stichting ‘Geef met je hart’) hebben we in 
april  €2.500,= overgemaakt. Dit wordt 
gebruikt voor dagopvang van peuters en 
kleuters en voor de studiebeurzen voor 
oudere kinderen. In november 2014 
hebben we nog een keer een dergelijk 
bedrag aan hen overgemaakt. 
In mei maakten we  €1.500,= over aan de 
Paters Montfortanen. In januari 2014 
voerden zij weer een missie uit in het arme 
gebied Pampanga. Hierbij hebben ze ruim 
levensmiddelen verstrekt. Wij hebben de 
kosten hiervan (€600,=) op ons genomen 
en tegelijk €400,= meegestuurd voor de 
inkoop van goederen en levensmiddelen 
voor de missie van 2015. Met €500,= 

vulden we het tekort aan dat de Paters 
vorig jaar hadden in het project van de 
studiebeurzen. 
In oktober ging er een bedrag naar de 
Montfortanen: €2560,= als aanvulling op 
het Noodfonds en  €600,= als 
tegemoetkoming in de reiskosten van twee 
Filippijnse paters die in mei 2014 een 
bezoek hebben gebracht aan het Bestuur 
van de Stichting. 
Eind 2014 maken we €4.500,= over voor 
studiebeurzen in 2015. Dit is het eerste 
bedrag van €9.000,= dat we in 2015 
bestemd hebben voor studiebeurzen. 
Inkomsten: tot eind november 2014 (van 
35 donateurs) €27.920,=. 
Uitgaven: tot eind november 2014 in 
totaal €17.360,= aan onze vaste projecten, 
aan eenmalige hulp en aan noodhulp na de 
tyfoon Haiyan op de Filippijnen. 
Kosten van de Stichting tot eind november 
2014  €195,65. Dit betreft voornamelijk 
bankkosten voor de rekening en voor 
overmakingen naar de Filippijnen.   
 
Dit verslag loopt tot eind november 2014. 
De inkomsten en uitgaven zijn tot die 
datum weergegeven. Op onze website 
http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/
missieprojecten-pater-arie-van-der-hulst 
staat in april 2015 het volledige financiële 
verslag over 2014. 
 
Stella Maris Alternative School.  
In de vorige Nieuwsbrief vertelden wij al 
over problemen die waren ontstaan doordat 
de overheid de wijk Brookside, Bagong 
Silangan tot ‘gevarenzone’ had verklaard. 
Door de lage ligging is er steeds gevaar 
voor overstromingen. In deze wijk liggen 
de Stella Maris school, de coöperatieve 
winkel, de huisjes en andere algemene 
voorzieningen. Gedurende 2014 staken 
grotere problemen de kop op: het bleek dat 
er geen officiële erkenning van het 
Ministerie was voor de school. Verder 
ontbrak er een bouwvergunning voor de 
school, die er al 10 jaar staat! Daarbij was 
er te weinig geld voor salarissen van de 
leerkrachten. Zich vergelijkend met andere 
scholen, wilden zij salarisverhoging. Tot 
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overmaat van ramp dook er een man op die 
beweerde dat de grond van Brookside, zíjn 
eigendom was en niet van de zusters 
FMM. Hij moet het bewijs leveren en de 
Zusters hebben een advocaat erbij gehaald. 
Er is nog niets duidelijk. Zr. Elvira, de 
opvolgster van Zr. Cora had de bouw- en 
lesvergunning bijna alsnog rond toen de 
uitspraak over de ‘gevarenzone’ werd 
gedaan. Die haalde alles onderuit. De 
opeenstapeling en de zwaarte van de 
problematiek dwong de Zusters ertoe om 
met de Stella Maris School te stoppen. De 
school die opende in juni 2004, sloot na 10 
jaar haar deuren…  
 
Wij waren al op de hoogte van het feit dat 
de overheid wilde dat de mensen zouden 
verhuizen. De overheid kon ze echter niet 
dwingen omdat alles in particulier bezit is. 
De mensen krijgen ergens anders geen 
herhuisvesting en zullen geen werk hebben 
wanneer zij verhuizen. Zij blijven liever 
mét werk in Brookside en nemen de kans 
op overstromingen voor lief. 
 
Wij hoorden in juni dat  de Stella Maris 
school in het nieuwe schooljaar niet zou  
opengaan. Ons grootste project: de Stella 
Maris School, mede opgericht door Pater 
Arie bestaat niet meer? Vol ongeloof 
hebben wij om uitleg gevraagd. De 
Provinciaal Overste van de zusters FMM 
heeft verantwoording afgelegd (zie de 
uitleg hierboven). De zusters blijven 
betrokken bij de wijk. Ze organiseren de 
moeders in de wijk. Ze zorgen voor 
opvang en voedselvoorziening van baby’s 
en peuters. Ze ondersteunen de 
jeugdvereniging. Alle materialen krijgen 
een goede bestemming, dus ook de 
muziekinstrumenten, die nu bij een 
bloeiende Jeugdvereniging in de wijk zijn. 
De kinderen maken graag muziek. Wij 
realiseren ons dat in de afgelopen 10 jaren 
wel heel veel kinderen naar school konden 
en daardoor  meer kansen in het leven 
hebben gekregen. De kinderen kunnen nu  
terecht bij een Openbare School en krijgen 
dus nog les. Wij proberen om de huidige 
dagopvang van  peuters en kleuters te laten 

doorgaan. Als kinderen van vuilniswerkers 
– die zelf analfabeet zijn – hebben zij  
extra voorbereiding nodig om later mee te 
kunnen op de basisschool.  
Onze jaarlijkse gift voor de Stella 
Marisschool (€ 6.500,= voor 
onderwijzerssalarissen) hadden de zusters 
al ontvangen voordat de school sloot. Ze 
hebben dit geld nog beschikbaar. We 
hebben de zusters gevraagd om een 
voorstel te doen voor een project ter 
verbetering van de situatie in Brookside. 
Hiervoor zou het bedrag gebruikt kunnen 
worden. 
 
Studiebeurzen 
In het jaar 2014 sloten weer studenten, die 
studeerden met geld van de Stichting, met 
succes hun beroepsopleiding af. Zij kunnen 
met een baan geld voor hun familie 
verdienen en ook verdere familie helpen. 
Zij zijn de donateurs heel dankbaar! 
 
Bij de Paters Montfortanen op de 
Filippijnen zijn in april 2014 tijdens een 
mooie plechtigheid  twee nieuwe priesters 
gewijd. Een daarvan vergezelde Pater Paul 
naar de SMM-vergadering in Rome in mei 
2014. Vervolgens vlogen zij via Nederland 
terug en bezochten ons Bestuur. 
 
Namens alle bestuursleden wil ik u allen 
bedanken voor uw voortdurende steun en 
uw gebed. Wij wensen u een Zalig 
Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar. 
Ik wens u allen voorspoed in 2015. 
 
Truus van der Hulst 
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