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Overleven 

Beste donateurs en 
andere 
belangstellenden 
van stichting Loop 
en Werk, wie had 
gedacht dat we zo 
snel na onze 2e 
nieuwsbrief u 
opnieuw zouden 
berichten.  

 

Maar helaas nu met minder positief 
nieuws. Tijdens de kerstdagen is de 
tyfoon Phanfone, bijnaam  Ursula, 
over de Filippijnen geraasd en heeft 
zeer veel leed en schade aangericht 
in o.a. een deel van het eiland Iloilo. 
De laatste berichten zijn dat er 28 
doden en 12 vermisten zijn. 
Tienduizenden Filippijnen hebben 
noodgedwongen 1e kerstdag 
moeten doorbrengen in de stevig 
gebouwde (overheids)gebouwen. 
Dit heeft er wel voor gezorgd dat er 
niet nog meer slachtoffers zijn 
gevallen.  
 

Nadat de tyfoon wat was gaan 
liggen zijn de mensen teruggekeerd 
naar wat er nog over was van hun 
huizen. Helaas is dat voor velen niet 
veel meer. Van sommige huizen 
staan nog een paar wanden en van 
sommige is staat er niets meer 
overeind. Weer zijn de allerarmsten 
op de Filippijnen getroffen, de 
mensen die al alle eindjes aan 
elkaar moeten knopen om rond te 
komen. Het is voor hen echt 
overleven.  
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Hulpactie  

Zoals wel bekend is, staat ons orthopedisch centrum in de plaats Iloilo 
City op het eiland Iloilo. 

Tot nu weten wij niet of al onze patiënten en sponsoren ongedeerd zijn gebleven. Laten we hopen dat het 
ze allen goed overleefd hebben. Wel hebben we van Dr.  Jessie en zijn team gehoord dat zij ter plaatse een 
fundraising zijn opgestart om de mensen te voorzien van voedsel, kleding, bouwmaterialen etc.  Deze 
spullen zullen ze per bus naar de gebieden brengen waar de hulp het hardste nodig is.  

Het bestuur van de Stichting Loop en Werk heeft besloten om de actie die Dr. Jessie en zijn team hebben 
opgestart te gaan ondersteunen. Maar helaas kunnen we dat niet alleen en doen we daarom 
noodgedwongen een beroep op u. Wij hopen dan ook dat u onze hulpactie van harte zult ondersteunen 
met een donatie.  

U kunt uw donatie overmaken op bankrekening: 

IBAN: NL55 ABNA0479 3559 16 tnv Stichting loop en Werk  
onder vermelding van: hulpactie. 

Deze foto ontvingen we van Alex de los 
Reyes, maatschappelijk werker van ons 
prothese centrum.  

‘We hebben het maar te accepteren “, zei hij.  

Het huis van zijn familie is zwaar beschadigd, 
het dak is weggewaaid en er staan nog een 
paar houten wanden overeind. Ze zullen het 
vanaf de grond weer moeten opbouwen.  


