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De Consulterende Raad  van OFS Neder-
land heeft in oktober 2011 besloten om 

het Integrated Health Program van de ACT 
tot sociaal project voor 2012 en 2013 te 

nemen. Een moeilijke keuze uit vele goede 
projecten, maar tegelijkertijd een keuze 

voor mensen die hulp hard nodig hebben. 
In Doortocht zult u regelmatig iets verne-

men van dit project. 
 

Het project wordt uitgevoerd in de plaats-
jes General Nakar en Infanta op de Filip-

pijnen. Pal ten oosten van Manilla, aan de 
kust van de Filippijnse Zee liggen beide plaatsjes. Ze liggen hemelsbreed 

nog geen honderd kilometer van Manilla, maar omdat zich daartussen uit-

lopers van de bergketen Sierra Madre bevinden, loopt de verbindingsweg 
via vele omwegen. Een trip naar Manilla vanuit General Nakar vraagt vijf 

tot zes uren reizen met de auto. Er wordt gewerkt aan een nieuwe weg 
door de bergen die de reistijd zal gaan halveren. 

 
Door de geïsoleerde ligging van deze kuststrook is de ontwikkeling altijd 

achtergebleven en mag de bevolking gerust arm genoemd worden. De 
mensen leven voornamelijk van de landbouw en de visserij en een klein 

beetje nijverheid. Het klimaat is tropisch. Een probleem vormen de tropi-
sche orkanen (tyfoons), waarvan er jaarlijks 20 tot 25 vanaf de Stille Oce-

aan de kust van Luzon bereiken. Naast overlast en schade eisen deze ty-
foons vaak mensenlevens en bedreigen ze regelmatig de volksgezondheid. 

 
General Nakar is het hoofddoel van het project. Het is een gemeente met 

ongeveer 25.000 inwoners en is opgedeeld in 19 districten (barangay’s). 

Voor een deel komen de districten overeen met de dorpjes en gehuchten 
rondom de hoofdplaats General Nakar. De gezondheidszorg staat in Gene-

ral Nakar op een laag pitje. Op de Filippijnen kent men een groot onder-
scheid tussen publieke en private ziekenhuizen. Van beide zijn er geen in 

General Nakar. Zieken worden naar het ziekenhuisje in Infanta gebracht. 
Dit gebeurt per tricycle (ook wel trike of elders tuk-tuk genoemd), want 

een ziekenauto is er niet. Ernstige zieken worden van Infanta naar Lucena 
in het zuiden gebracht; een reis van zes uren met de openbare bus. 



 
De zusters van de ACT samen met bisschop Tirona en diaken Theo van Loon. 

 

De ACT wil met een uitgebreid programma de zelfredzaamheid van de be-
volking van General Nakar sterk verhogen. Betere voedings- en leefom-

standigheden, vroegtijdige opsporing van ziekten en adequate eerste hulp 
moeten het aantal, in onze ogen onnodige, sterfgevallen fors omlaag 

brengen. Daar kan de OFS meehelpen! In de volgende Doortocht meer. 
 

Theo Reuling ofs 
 

 


