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WINSTOM CAALIM 

“Voor ons is het zo bijzonder dat we God kunnen loven. Toen AMG hier nog niet was, was er nog 

geen christelijke kerk, nu wel. We zijn christenen geworden.” 
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Inleiding  

OP 8 NOVEMBER 2013 WERDEN DE FILIPIJNEN GETROFFEN DOOR DE VERWOESTENDE TYFOON HAIYAN. 

VANUIT DE GEMEENTEN WERD ER VEEL EN GUL GEGEVEN, DE DONATIE BEDROEG IN TOTAAL  

€ 357.208,-. DE AFGELOPEN JAREN ZETTE AMG, EEN PARTNERORGANISATIE VAN WOORD EN DAAD, 

ZICH IN VOOR WEDEROPBOUW EN HERSTEL. 

 

 IN DIT VERSLAG INFORMEREN WIJ U ALS DIAKEN OVER DE 

GEGEVEN HULP IN 2013-2016. WIJ ZIJN U ALS DIACONIEËN 

DANKBAAR DAT U VIA DE GENERALE DIACONALE COMMISSIE AAN 

DEZE PROJECTEN HEBT WILLEN BIJDRAGEN.  

 
 
Huizenbouw  

Dankzij het huizenbouwproject wonen 455 gezinnen nu in een goed   
en stevig onderkomen. Er zijn 90 huizen gebouwd met de bijdrage 
vanuit de Hersteld Hervormde Kerk, zogenoemde One Room Shelters.   
Daarnaast zijn er 70 reparatiepakketten verstrekt, waarmee families 
de mogelijkheid kregen om hun eigen huis te repareren.  

  
Levensonderhoud  

 Via het levensonderhoudsprogramma werden 2.458 personen gesteund bij het hervatten van hun werk. 
Gezinnen zijn geholpen om hun inkomen weer op orde te brengen of over te gaan op een andere vorm van 
gewassen verbouwen of beplanten.   
 

NOVEMBER 2016   Wederopbouw en herstel na de tyfoon  
Onderwijs   

Dankzij de donaties vanuit de Hersteld Hervormde Kerk zijn in Huknan 
en Santa Cruz twee scholen herbouwd, waardoor minimaal 142 
kinderen goed onderwijs kunnen krijgen. De scholen worden ook 
ingezet als gemeenschapscentrum en evacuatiecentrum, waardoor ze 
honderden families kunnen opvangen bij toekomstige tropische 
stormen. Ook zijn er bijeenkomsten geweest om noodhulpplannen op 
te stellen en reddingsteams op te starten. Hierdoor kan adequaat 
worden gehandeld bij noodsituaties.  
  

Hostel Giporlos  

Mede dankzij uw steun is in juni 2016 de bouw van het hostel 
afgerond, precies op tijd voor het nieuwe schooljaar. De ouders en 
AMG zijn trots op het mooie gebouw, waar inmiddels 21 meisjes en 
14 jongens wonen in de leeftijd van 12 - 18 jaar. AMG hoopt in de 
komende maanden nog 35 jongeren in het hostel te kunnen 
ontvangen. Naast het volgen van onderwijs kunnen de jongeren 
meedoen met verschillende activiteiten, zoals workshops en 
Bijbelstudies. Het hostel helpt hen om relaties op te bouwen en 
zelfstandig te worden.   

 



 
 

 

 

 

Ontstaan van een christelijke gemeente  

Zoals Winston Caalim aangaf (zie citaat op voorpagina), was er voor de komst van AMG nog geen christelijke 
kerk. Deze kerk is op een bijzondere manier ontstaan. Bij de wederopbouw gebruikte AMG een magazijn voor 
het opslaan van bouwmaterialen. Op zondag kwam AMG in dit gebouwtje samen, om rondom het Woord bijeen 
te zijn. Dat maakte de bewoners nieuwsgierig en ze vroegen of ze mee mochten luisteren. Daarnaast vroegen ze 
zich af waar AMG al het geld voor de materialen vandaan haalde. AMG vertelde dat de hulp van christenen uit 
Nederland kwam. De nieuwsgierigheid groeide. Later is hier op deze plaats een gemeente ontstaan van circa 
100 personen.  


