Deze maand vieren we ons 8 jarig Jubileum

Op 27 juni 2011 openden we ons centrum op de Filipijnen. Intussen is er veel gebeurd,
hebben we veel bereikt en hebben we zo'n 1700 kinderen en 1000 families geholpen aan een
beter leven en mooiere toekomst. In die 8 jaar hebben we met iedereen die met ons heeft
samengewerkt veel geleerd, veel problemen opgelost, veel gelachen, tranen gelaten, de
schouders eronder gezet, deze soms ook weer laten hangen en 'gewoon' weer doorgaan.
Toen ik in 2011 onervaren op de Filipijnen aankwam was het een hele kluif om in te bijten. In
de meeste valkuilen die er in dit werkveld en in een ontwikkelingsland te vinden zijn ben ik
ingekukeld maar gelukkig daar ook weer uitgeklommen. We zijn blij dat we sinds 2 jaar in een
opwaartse stroom zitten, de basis programma's goed staan, onze financiële positie verbeterd
is en dat we langzaamaan ons werkveld ook aan het verruimen zijn. Ik ben heel dankbaar
voor u en alle mensen en fondsen die ons altijd hebben gesteund. Dankzij uw steun hebben
we al deze jaren de progamma's en projecten kunnen uitvoeren en zijn we nu een centrum
van best practices in trauma behandeling op het gebied van misbruikte en mishandelde
meisjes. Deze maand worden we door de nationale overheid geaudit en willen we nu op level
2 komen van de accreditatie voor vergunde centra voor langdurige, tijdelijke opvang van
kinderen in moeilijke omstandigheden. Als we dit niveau van zorg halen dan hopen we ook
aanspraak te kunnen maken op financiële ondersteuning door de regionale overheid.
Maargoed de Filipijnse overheid is heel goed in het maken van beloften...
In de maand mei hebben we weer met succes 13 meisjes succesvol gere-integreerd. Naast
het feit dat ze behandeld zijn voor hun trauma en gedragsproblemen moeten we voor 75%
van de meisjes een geschikt pleeggezin vinden. Dit is niet altijd even makkelijk en heeft ook
weer diverse haken en ogen maar we zijn blij dat het tot op heden nog altijd gelukt is om een
geschikt thuis te vinden voor die meisjes die niet meer terug kunnen naar hun
bloedverwanten.
Interventies
Begin van het jaar hebben we samen met Gwen Floch (van 4windsenergy) energetische
healingen gegeven aan de kinderen en de staf. Daarnaast hebben we een mooie
vuurceremonie gedaan, veel gezongen en oefeningen met de kinderen gedaan waarbij ze
oude ballast die ze niet meer nodig hebben, hebben kunnen loslaten. Dank je wel Gwen voor
je inzet, moeite en de heling.

Preventie kindermisbruik
Kinderen opvangen is goed maar preventie is nog beter. Daarom besteden we daar ook veel
tijd en energie aan. We hebben een personeelslid die naast haar werk als facilitator dit heel
goed kan. We houden campagnes op scholen voor docenten, leerlingen en in gemeenten, de
wijkofficials en kinderdagverblijven. Hier vertellen we over onze programma's, wat is
kindermisbruik, hoe dat te herkennen en hoe daar mee om te gaan, zodat het wordt
voorkomen of zodat het kind de benodigde hulp krijgt en uit haar benarde situatie wordt
bevrijdt.
Volgend jaar gaan we dit middels een plan wat heel de provincie Antique beslaat, nog
effectiever aanpakken.

Financiële zelfredzaamheid
Ons doel is om binnen 3 jaar financieel zelfstandig te kunnen opereren. Een ambitieus doel,
maar wie niet waagt wie niet wint. Op dit moment genereren we voor circa 15% aan
benodigd budget uit onze eigen inkomsten genererende projecten.
Dat is al een goed begin. Middels het volunteer, stage en travel programma en in de
toekomst de export of lokale verkoop van voedingsmiddelen willen we dit in de nabije
toekomst voor elkaar krijgen. Om dit goed van de grond te krijgen zijn we druk doende nu
met het zoeken van stagiares en vrijwilligers die tegen betaling via ons en/of bij ons komen
werken en stage lopen. Van het bedrag wat zij betalen houden we een vierde deel over wat
bestemd is voor de continuering van onze projecten. Om dit volunteer en stage programma
te promoten hebben we onze website vernieuwd, een online marketing campagne gevoerd,
scholen bezocht en onlangs een intentie tot samenwerken besproken met Go-Pure, een
professioneel stage bureau gespecialiseerd in Azië. Stagiaires en vrijwilligers kunnen bij onze
projecten terecht maar ook via ons bij de overheid, ziekenhuis, gemeente, milieu, toerisme
etc. Hierdoor kunnen we nu ook lokaal andere probleem- en ontwikkel gebieden aanpakken.
Milieu en zorg heeft onze prioriteit. We zien al prachtige ontwikkelingen. Op deze manier
kunnen we met meer mankracht
en kennis lokaal heel veel
betekenen. Niet ad-hoc, maar op
een structurele professionele wijze
ingebed in de lokale
structuur. We hebben lokaal een
Nederlandse begeleider en een
mooi vrijwilligershuis waar de
stagiares en vrijwilligers kunnen
wonen. In de toekomst hopen we
nog iemand aan te nemen die dit
programma ter plekke fulltime
kan coördineren.

Stagiar Luc op de afdeling Milieu bij de gemeente
Het afstudeeronderzoek van onze HAS-student Luc van Gestel, uitgevoerd vanaf de San Josébalie voor milieuaangelegenheden, richt zich specifiek op de verwerking van plastic afval in de

28 barangays (wijkeenheden) die deze gemeente telt. Dit gebeurt op basis van de DENR
Ecological Solid Waste Management Act van 2000, wetgeving, deskresearch en het
persoonlijke onderzoek van Luc op locaties. De hele keten wordt bestudeerd, van openbare
informatie, verzameling van afvalprocedures, tot verdere verwerking en mogelijk hergebruik.
Drie van de barangays zijn hier nu actief bij betrokken en geven zo een voorbeeld aan de
anderen. In de tussentijd heeft Let's Care serieuze aandacht weten te wekken bij
verschillende belangrijke besluitvormers en afdelingen zoals DTI (transport & industrie) die nu
de barangays in de afvalverwerking willen ondersteunen via hun SSF (Shared Services
Funding). Dit is nodig voor apparatuur die wordt gebruikt voor het versnipperen, produceren
en hergebruiken van recyclebaar materiaal, evenals voor enkele resterende kunststoffen. De
eerste week van augustus hoopt Luc zijn presentatie te geven met specifieke aanbevelingen.
Ter ondersteuning van dit initiatief organiseert Let's Care een speciale dag waarvoor
verschillende belangrijke gasten worden uitgenodigd, waaronder de congresvrouw voor deze
regio, de burgemeester van San Jose, plus de verschillende hoofden van provinciale
afdelingen. Dit evenement belooft een belangrijke stap voorwaarts in de realisatie van een
groener San Jose. Luc doet fantastisch werk, wij en de gemeente zijn erg tevreden en in
augustus zullen 2 nieuwe stagiaire het milieu stokje

overnemen.
Luc op de gemeente, afdeling milieu
Hier nog een leuke korte video van Inge die vrijwilligerswerk heeft gedaan in het Home for
girls. https://www.facebook.com/stichtingletscare/videos/813315529053230/
Wil jij of weet jij vrijwilligers en of stagiaires die een onvergetelijke ervaring willen hebben bij
ons op de Filipijnen? informeer ze dan over deze bijzondere
mogelijkheid. http://letscare.net/work-travel-programma/
Let's Care for the Boys

Dit programma is nog steeds up en running. Dit jaar zijn we in juni (start nieuwe schooljaar)
weer gestart met een nieuwe groep van 34 jongens. 12 kinderen zijn gebleven van vorig jaar,
10 hebben succesvol het programma verlaten en daarvoor hebben we 10
nieuwe geselecteerd. Daarnaast zijn er 10 jongetjes uit de wijk naar binnen gelopen die perse
mee wilden doen met het progamma. Onze wijk is een sloppenwijk en de kinderen zijn arm
en snakken naar wat aandacht, eten en scholing. We zullen een assistent gaan aantrekken die
ons personeel kan assisteren bij dit programma.

Nieuwe vrienden van Let's Care
We bieden bedrijven klein of groot de mogelijkheid om vriend te worden van Let's Care en
ons gedurende een paar jaar financieel te ondersteunen. Trainingscentrum Ai-opener,
geweldloze communicatie, heeft ons dit jaar ook gesteund. https://www.ai-opener.nl/
Wilt u ook met uw bedrijf(je) ons steunen en in onze volgende nieuwsbrief komen, meldt u
dan bij ons aan. Dan werkt u tevens mee aan een mooiere wereld.
We wensen iedereen een hele mooie zonnige zomer toe.
Erna Vinkers, de kinderen en het Let's Care team

Bezoek Let's Care web site | stuur naar een vriend

Wilt u donateur worden, heel graag.
Weet u wellicht bedrijven die in het kader van maatschappelijk
verantwoord ondernemen een goed doel zoeken, beveel ons
dan bij hen aan.
https://letscare.net/donateur-worden
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