
DANK U WEL DAT U ONS NABIJ WAS:  

DOMINICAANSE FAMILIE FILIPPIJNEN 

 
UPDATE VAN ONZE HULP AAN OVERLEVENDEN VAN DE  

TYFOON  HAIYAN  

We waren in staat om op 

verschillende plaatsen, die 

door de tyfoon tot een 

ravage waren geworden, 
hulp te bieden. Het is een 

zegen, dat er 

communiteiten van 

dominicanessen zijn in de 
buurt van de getroffen 

gebieden. De zusters 

hebben dagenlang hard 

voor de overlevenden 
gewerkt en doen dat nog. 

Duizenden hulpgoederen, 

voedsel en water werden 

in bepaalde gemeen- 
schappen in de provincies 

en steden van Tacloban, 

Leyte, Samar, Iloilo, 

Antique, Capiz, Aklan, Cebu en Palawan verdeeld.   
 

Sommige zusters kregen, onder leiding van het advies- en begeleidingscentrum van de 

universiteit van St. Thomas, trainingen in het omgaan met getraumatiseerde 

slachtoffers. We hebben uren doorgebracht met het luisteren naar de traumatische 
ervaringen van de slachtoffers en het helpen van de kinderen die tekenden als 

methode om hun angsten en bezorgdheden te uiten. Het breekt je hart als je de 

verhalen hoort van hoe overlevenden de onvoorstelbare woede van de super tyfoon 

Hayan overleefden. Het zijn verhalen van pure moed, geloof in God en de wens om te 
leven.    

Het lijkt er op dat we in januari 2014 meer concreet kunnen beginnen met opruimen 

en het organiseren van levensonderhoud. De omvang van de catastrofe is werkelijk te 

groot. Nu moeten we nog bepaalde gemeenschappen vinden waar we het programma 
van opbouw kunnen starten met gebruik van de donaties die we hebben ontvangen 

van Dominicaanse Familie uit de hele wereld.    

Naast basisbehoeften als voedsel en water, konden we al op verschillende aanvragen 

ingaan zoals: kleine motorbootjes voor vissers, zodat ze weer kunnen beginnen te 

vissen; kunstmest, kokosnootzaden en veldvruchten voor boeren; spijkers, hamers, 
kettingzagen en ijzeren platen om huizen weer op te bouwen; muskietennetten, 

lakens, waterreservoirs, levensmiddelen, keukengerei, borden, glazen enz. voor het 

dagelijks gebruik en tenten voor wie nog steeds geen dak en/of geen muren hebben. 

We hebben ook schoolspullen en uniformen aan kinderen gegeven, die alles in de eigen 
stad hadden moeten achterlaten, zodat ze in andere scholen hun studie kunnen 

voortzetten. Er is een bepaald bedrag opzij gezet voor familieleden van 

dominicanessen, die huis en haard verloren hebben. De omvang van de betroffen 
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streek is zo groot, dat er nog altijd plekken zijn waar de eerste hulp wordt gegeven. 

Het zal 6 maanden duren voordat de slachtoffers hun leven weer normaal kunnen 

oppakken.  
 

Tijdens de bijeenkomst van de J(ustice) P(Peace and) C(Care of) C(reation) van de 

Dominicaanse Familie hebben we over der verschillende hulp- en mobilisatieacties na 
de oproep om hulp voor de overlevenden van de tyfoon Haiyan geïnformeerd. Iedereen 

gaf uit zijn zak zelfs persoonlijke bezittingen. In solidariteit met de overlevenden 

hebben de meesten van ons, leden van de Dominicaanse Familie, inclusief studenten 

en medewerkers, besloten om geen kerstparty’s op de gebruikelijke manier te houden, 
maar heel eenvoudig, alleen om de geest van Kerstmis in ons hart vast te houden.       

Ik deed verslag van de verschillende donaties die we hadden ontvangen van de 

Dominicaanse Familie: broeders, zusters, leken en jongeren van over de hele wereld. 

Daarom noemen we onze hulpacties nu “Dominican Family International”. Met deze 
donaties komen we lang uit en evenzo lang zullen de donoren in dankbare herinnering 

blijven, zowel bij overlevenden als ook bij de vrijwilligers. 
 

Het “Simbahayan team” van de Universiteit van St. Thomas bezocht Iloilo om te zien, 
wat er nog meer gedaan kan worden. Het medisch team van "Jakarta Doctorshare" uit 

Indonesië zorgde voor medische hulp in Antique, in samenwerking met de directeur 

van sociale werken. De Hongkong Health Action keerde terug om meer hulpgoederen 

te brengen, inclusief medische en toiletbenodigdheden in Antique en Capiz.  Beide 
groepen werkten in samenwerking met Dominicaanse relaties.  
 

Diegenen van ons die betrokken zijn in de strijd tegen mensenhandel, gaan daarmee 
door indien we campagne voeren in samenwerking met het regeringsagentschap en 

NGO’s. De handelaren zijn met hun vuile trucs begonnen te werven onder 

overlevenden door hen een betere toekomst voor te spiegelen. Hierbij maken ze 

misbruik van hun kwetsbare situatie. 
 

Wij, de Dominicaanse Familie op de Filippijnen en vrienden willen uiting geven aan 

onze diepste dankbaarheid tegenover ieder van u: provincies, congregaties, 

communiteiten, parochies en particulieren die veel gedaan hebben om geld bij elkaar 
te krijgen en om er voor te zorgen dat de donaties hier bij ons op de Filippijnen terecht 

kwamen. 
 

We weten dat we niet alle nood kunnen lenigen, maar we zetten ons in om de 

gemeenschappen op te bouwen, die erom gevraagd hebben, zodat de overlevenden 

opnieuw kunnen beginnen te hopen en dromen.  

De opgaven zijn overweldigend maar door uw gebed en ondersteuning en het geloof 
van de overlevenden dat dit niet het einde is….in de liefde en genade van God 

weten we dat we weer kunnen opstaan.  

 

 

MERRY CHRISTMAS & BLESSED YEAR 2014 TO ALL!!! 
 

 

Sr. Cecilia Espenilla, OP 

JPCC Chair, DSI-Philippines (DSI-P) 


