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Terug van weggeweest
Beste lezer,
Tja, daar ben ik weer… Harry (van Waveren, red.) heeft een nieuwe baan gevonden
en heeft aangegeven, dat hij het wethouderschap moeilijk kon combineren met het
schrijverschap. Carla raadpleegde daarop de archieven en vroeg me (tijdelijk) deze
leemte op te vullen. En tja, … op zo’n verzoek zeg je niet al te snel ‘Nee’. Mocht er
echter een Inang Bayan lid zijn, beschikkend over al dan niet goede redactionele
vaardigheden, dan mag deze persoon zich toch melden…
Waarom eigenlijk een nieuwsbrief? Die vraag stel je je toch weer opnieuw, als je
weer voor de taak staat een nieuw exemplaar samen te stellen. De meeste
nieuwtjes zou je ook via de krant en/of internet kunnen achterhalen. Zelf denk ik,
dat het vaak verfrissend kan zijn, als een ander je dingetjes laat lezen, die je
anders misschien links had laten liggen. Deze extra kennis kan soms helpen bij het
begrijpen van je Filippino(‘s). Lees bijvoorbeeld het stukje over ‘emotie’. Hoe meer
je weet, hoe minder verrassingen er zijn. (Hoewel verrassingen soms leuk zijn, wil
je ze in de opvoeding van bijvoorbeeld een puber liever niet te veel meemaken…).
Daarnaast is dit een geschikt medium om nieuwtjes vanuit onze vereniging te
delen, zoals zaken aangaande het kampeerweekend of de Filippijnendagen.
Verder gewoon wat aardige dingetjes. Onze Filippino is gek op watermeloen, ook
op meloenbrood? Nog een vakantie naar de Filippijnen plannen. Misschien is
Mindoro of Sibale te overwegen. En dan natuurlijk nog onze Maxima. Tegenwoordig
ook al te vinden in Manilla.
Deze nieuwsbrief bevat verder nog geen ‘eigen’ inbreng, iets wat ik zelf altijd wel
leuk vind. In vorige edities vond ik het ‘voorstellen’ van de jeugd altijd leuk om te
lezen. Nu moet ik echter nog even nadenken, hoe we dit weer op een plezierige
manier kunnen invullen. In ieder geval zijn we altijd blij met reisverslagen. Ben je
naar de Filippijnen geweest, of voor het ophalen, of voor een cultuurreis of een
rootsreis, laat ons je ervaringen delen met een beschrijving van de gebeurtenissen
en leuke foto’s!
In ieder geval voor deze editie veel leesplezier gewenst!

Jack Dik

Vereniging voor (gezinnen met) Filipijnse adoptiekinderen

Entertainment
Kim Regasa

Haarlemse finalist Junior Songfestival
Kim Regasa (13) bezoekt geboorteland Filippijnen

HAARLEM - Kim Regasa (13 jaar) uit Haarlem, vorig jaar finalist van het Junior Songfestival, keerde terug
naar zijn geboorteland de Filippijnen voor een emotioneel bezoek.
“Wat ik hier heb gezien, vind ik heel heftig. Sommige kinderen moeten de hele dag werken en kunnen niet
naar school. Ik besef dan ook hoeveel geluk ik heb dat ik in Nederland woon”.
De finales van het Junior Songfestival 2014 zijn weer losgebarsten. Finalist 2013, Kim Regasa, bezocht
onlangs zijn geboorteland de Filippijnen.
“Ik vind het leuk en spannend om terug te zijn”. De 13-jarige Kim uit Haarlem, werd geboren op de Filipijnen
maar kwam met 8 jaar naar Nederland. Vorig jaar zong hij de sterren van de hemel tijdens de finale van het
Junior Songfestival, nu is hij voor het eerst terug in zijn geboorteland om het werk van Cordaid Kinderstem
en haar lokale partners te bezoeken.

Finales
Vanaf afgelopen weekend barsten de finales van het Junior Songfestival los. Jan Smit presenteert de drie
zatedagenavonden. Xander de Buisonjé, Niels Geusebroek en Yvonne Coldeweijer vormen samen de vakjury
tijdens de live finales. De vakjury beslist samen met de kinderjury onder leiding van de winnaars van vorig
jaar en de kijkers thuis, wie er met een eigen geschreven liedje door mag naar de grote finale.
De kijkers kunnen stemmen op hun favoriet kandidaat door te bellen en te sms-en. De opbrengsten hiervan
worden geschonken aan Cordaid Kinderstem. Cordaid Kinderstem helpt hiermee de meest kwetsbare
kinderen in de allerarmste landen met een veilige thuisbasis en goed onderwijs. Met het Junior Songfestival
laten de Nederlandse kinderen hun stem horen en geven daarmee ook een stem voor de toekomst van
kinderen in de allerarmste landen.

Kinderstem
Kim heeft samen met zijn moeder in zijn geboorteland een aantal kinderen bezocht die via Cordaid
Kinderstem en haar partnerorganisatie steun krijgt zodat ze naar school kunnen. Zo ontmoette hij de 13
Jerilyn Lorica uit Silway West General Santos. Zij moet overdag op haar 3 zusjes en 2 broertjes passen en
verkoopt ’s avonds chips om geld te verdienen. Kim: “Ik vind het zo oneerlijk dat zij niet naar school kan”.
De samenwerking tussen Cordaid en het Junior Songfestival van AVROTROS is logisch. Hier kunnen kinderen
naar school en kunnen ze meedoen met talentenshows. In veel ontwikkelingslanden hebben de meeste
kinderen niet eens de kans om naar school te gaan, laat staan dat er naar hun talenten wordt gekeken.

Entertainment
Kim Regasa (vervolg)

Veilige thuisbasis
Cordaid Kinderstem zet zich in voor kinderen in de allerarmste landen die het ‘t hardst nodig hebben. Hulp werkt het
beste in een totaalaanpak, dus een stabiele, veilige thuisbasis, goede zorg én goed onderwijs voor de kinderen zodat
zij een kans hebben op een betere toekomst.
De finales van het Junior Songfestival worden op zaterdag 20 september 2014 om 19.00 uur uitgezonden bij
AVROTROS op NPO Zapp. Zaterdag 27 september om 19.00 uur is de Grote nationale finaleshow van het Songfestival
2014 bij AVROTROS op NPO Zapp. De winnaar zal Nederland op 15 november vertegenwoordigen tijdens de
internationale finale in Malta.

Artikel geplaatst op dinsdag 16 september 2014 - 10:16

Reizen
Mindoro en Sibale
maandag, 04 augustus 2014 21:21

De natuurlijke schoonheid van Mindoro en Sibale

Het aantal toeristen in de Filipijnen neemt gestaag toe, zowel vanuit het
buitenland als vanuit het land zelf. Ook het aantal bestemmingen wordt
uitgebreider

en

gevarieerder.

Nieuwe

initiatieven

richten

zich

ondermeer op eco-toerisme en community based toerisme, toerisme
waarvan lokale gemeenschappen zoveel mogelijk de vruchten plukken.
Eén van die laatstgenoemde initiatieven is Green Initiative, opgezet in
2013, dat het aantal reisbestemmingen stap voor stap uitbreidt.
Hieronder een beschrijving van de Green Initiative reis naar de eilanden
Mindoro en Sibale.
Tekst en foto's 2, 4 en 5 door: Mari-An C. Santos
Vertaling: Erniël G. de Boer
Om Mindoro te bereiken, op ongeveer 130 km ten zuiden van Metro Manilla, reist men
met de bus naar de haven van Batangas. Vanaf de pier in Batangas vertrekt er een
veerboot naar Puerto Galera, net iets meer dan een uur varen. Bij aankomst op het
prachtige White Beach viel het me op dat het minder druk was dan bij de meeste andere
stranden. Er zijn hier minder hotels en resorts dan op andere plaatsen en daarom is het
perfect om er te zwemmen of gewoon even lekker te luieren op het strand. Na een volle
dag wandelen, zonnen en zwemmen, besloot ik om verder te reizen naar de andere
bezienswaardigheden in Mindoro Oriental.

Zoetwater activiteiten
Naar de Tucuran Falls kun je wandelen, of een gemoedelijke rit met een karbouw-kar
nemen. Met z'n zessen reden we langs de rivier met kokospalmen. Terwijl de karbouw
een half uur lang rustig voort slenterde, vingen we een glimp op van het dagelijkse
leven: mannen en vrouwen op weg naar hun boerderijen, kinderen onderweg naar de
watervallen en tieners die snacks verkochten. We staken de rivier over, trokken over
grote rotsen en na een bocht kwamen we bij een poel met watervallen.

Reizen
Mindoro en Sibale (vervolg)
Een natuurlijke jacuzzi ervaring!
Na een lekkere duik in de poel genieten we van heerlijke en voedzame rijstwafels,
bereid door de vrouwen van de gemeenschap en van vers kokossap, van noten die
rechtstreeks uit de torenhoge bomen zijn geplukt!
Hierna konden we naar de Aras Cave gaan, een tocht van 45 minuten. Waar je jezelf
door spleten perst om verschillende formaties van stalactieten en stalagmieten te
bekijken, terwijl de vleermuizen en gierzwaluwen om je heen vliegen. Maar omdat we
wateravonturen wilden, kozen we voor wildwater kajakken op de rivier Ariguy.
Roeien op de rivier is zowel spannend als ontspannend, met een prachtig uitzicht op
de weelderige bossen en bergen. Het water is zeer schoon en stroomt snel. Bij een
groep van ten minste zeven avonturiers is raften met een gids een optie. Maar
relaxtere toeristen, zoals ikzelf, kunnen ook met een eenpersoons kajak een rustig
deel van de rivier bevaren. Je volgt je eigen tempo, terwijl je de geluiden van de
natuur in je opneemt: de zingende vogels, het fluiten van de wind, het zingen van het
water.

De inheemse Magyan's bevolking
Na een late lunch reizen we in oostelijke richting naar Calapan, de provinciale
hoofdstad. Hier leren we in het Mangyan Heritage Center meer over het leven van de
inheemse bevolking.
Het centrum werd in 2000 opgericht met behulp van de kennis van de Nederlandse
antropoloog en Mangyan historicus Antoon Postma. Het blijkt dat "Mangyan" een
verzamelnaam is voor de acht inheemse stammen die in Mindoro leven. Ze hebben
elk hun eigen gewoonten en taal. De Hanuno Mangyans zijn één van de slechts twee
stammen in de Filipijnen die nog steeds gebruik maken van hun eigen taal en schrift.
Ze proberen om het gebruik van het schrijven van ambahan (traditionele poëzie) op
voorwerpen zoals bladeren en stukjes bamboe te behouden. Ze verkopen ook
handwerk en doeken gemaakt door Mangyans.1)
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Sibale Island

Vanaf Calapan gaat de reis naar Pinamalayan, ongeveer 60 km naar het zuidoosten.
Daar steken we de volgende ochtend over naar Sibale Island. De naam Sibale is
afgeleid van de Spaanse betekenis: "Ja, mooi!" Sibale of Maestro de Campo eiland
ligt op een twee uur durende boottocht van Pinamalayan. We vertrekken vroeg in de
ochtend en wanneer we langzaamaan het eiland naderen, zien we
verbazingwekkende rotsformaties en met kokospalmen bezaaide golvende heuvels.
Sibale Island behoort tot de provincie Romblon, maar is gemakkelijker te bereiken
vanaf Mindoro Oriental.
Er zijn zo veel dingen te doen op dit kleine eiland en alles is goed bereikbaar. We
nemen een niet te lange wandelroute langs een rotsachtige heuvel naar het forest
park. Terwijl we zorgvuldig houvast zoeken en het pad volgen, zien we verschillende
soorten bomen. Er wordt ons verteld dat als we stil zijn, we misschien een paar
aapjes te zien krijgen. Helaas zien we ze niet. Het duurt een uur om bij de top te
komen. Vanaf daar kunnen we de meest zuidelijke punt van het eiland zien. Golven
klotsen tegen de rotsen en de kust beneden – en creëren schuimende rimpels te
midden van een blauwe en groene zee. Het is ook een goed punt om uit te kijken
over de open zee en de verschillende delen van het eiland. We zien het
natuurreservaat met de zeeschildpadden. Er wordt ons verteld dat het maar vijf
minuten varen is om de baai over te steken en dan nog een korte wandeltocht om er
te komen. Het is een beschermd gebied en het moet er wemelen van de wilde dieren
zoals varanen en de unieke Tabon vogel - die groter is dan een kip en in het zand
nestelt.
Wanneer we terugkomen in het dorp worden we uitgenodigd om wat te gaan eten
naast het mangrovebos. De mangroven zijn hoog en breed, waardoor we in een koele
schaduw van ons vruchtensap, de bananen en mango's kunnen genieten. Er wonen
slechts 4000 mensen in Concepcion en Sibale eiland is geen populaire toeristische
bestemming. Dit zou de reden kunnen zijn waarom de bewoners ons overspoelen met
aandacht en gastvrijheid. Ze nemen ons mee op een korte wandeling over de in het
water gebouwde bamboe paden om beter te kunnen genieten van de mangroven en
de vele dieren. De vissen en krabben om ons heen zwemmen druk heen en weer.

Verlaten huizen
Hierna krijgen we een aanbod om naar het witte zandstrand aan de andere kant van
de baai te peddelen. Mijn gids, Mon, helpt me om snel aan de overkant te komen.
Met zijn 20 jaar heeft hij het grootste deel van zijn leven gevist en geleefd van de
zee. Hij vertelt me over veel van zijn vrienden en collega's die vertrokken zijn om te
gaan studeren in één van de nabijgelegen steden of in Metro Manilla. Hij kan het niet
betalen, dus werkt hij deze zomer als gids.
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Hij wil binnenkort proberen werk te vinden in een fabriek in Manilla, want er is niet veel
werk in Sibale zelf. Bewoners verlaten de provincie of zelfs het land. Veel huizen zijn
verlaten of slechts een paar maanden van het jaar bewoond.
Voordat we een duik kunnen nemen in het kristalheldere water worden we uitgenodigd
voor de lunch. Er worden potten van klei klaar gezet met ieder een verrukkelijk gerecht:
octopus, lokale schelpen, vis, kip en broodvrucht in kokosmelk. We eten met onze
handen; het is de lekkerste maaltijd die ik tijdens de reis heb gegeten.
We hebben de mogelijkheid om te gaan snorkelen in een nabijgelegen gebied vol met
vissen. Of we kunnen de inheemse vismethode leren; vissen met behulp van een handlijn
en handgemaakt lokaas.
Binnen de kortste keren is het alweer tijd om dit prachtige eiland te verlaten.
Er zijn hier slechts eenvoudige voorzieningen, een huisje met een bed en een toilet met
water. De elektriciteit op het eiland wordt gerantsoeneerd en is maar acht uur per dag
beschikbaar. Maar met zoveel natuurlijke schoonheid is er weinig behoefte aan
elektriciteit!

Silonay Mangrove Walk

De volgende ochtend staan we vroeg op om terug te gaan naar Calapan. We hebben nog
één stop voordat we teruggaan naar Manilla. De Silonay Mangrove Walk op Silonay
Island in Calapan Bay: ongeveer 40 hectare beschermd gebied, beplant met een dozijn
verschillende soorten mangroven. Deze mangrovebossen herbergen verschillende vogels
en krabben, allemaal kleurrijk en uniek.
De kinderen in onze groep hebben veel vragen over hoe die bepaalde vogel heet of
waarom die ene krab een grote en een kleine klauw heeft. De schoonheid van de plaats
ligt in de waardering van de mangroven door de bevolking. Zelfs van de sterkste tyfoon
in de menselijke geschiedenis, Haiyan, die hier doorheen raasde in november 2013,
hadden ze nauwelijks last. Aan het eind van de tour kunnen de deelnemers aan de slag
om een aantal mangroveboompjes te planten.
Vanaf hier is het nog maar een kort ritje naar de haven van Calapan. Het is bijna als in
een roes dat we onze tickets kopen, de veerboot opstappen en beginnen aan onze
terugtocht naar de haven van Batangas. Het was een avontuurlijke reis met
wandelingen, trektochten en zwemmen, met genieten van bergen, rivieren en de zee. De
natuurlijke schoonheid van dit deel van de Filippijnen werd niet alleen getoond door haar
ongerepte staat, maar ook in de warmte van haar bewoners.
Bron: www.tambuli.nl

Ontvoering
Ewold Horn

Nederland doet alles om in Filipijnen ontvoerde Ewold Horn te bevrijden.
20 augustus 2015

Nederland is intensief bezig om de sinds 2012 in de Filipijnen ontvoerde Ewold Horn te bevrijden.

Dat meldt minister Koenders van Buitenlandse zaken donderdag.
''We zijn in nauw contact met de Filipijnse autoriteiten en zijn dat ook al een tijdje'', aldus Koenders. ''Het is een
heel tragisch geval van iemand die al een hele tijd ontvoerd is en waar we veel pogingen doen om hem ook vrij te
krijgen.''
Volgens eerdere berichtgeving donderdag waren Filipijnse strijdkrachten op zoek naar de Nederlander, maar
Koenders spreekt dit tegen. "Deze specifieke actie is naar mijn informatie niet daar waar die Nederlander zit'", aldus
de bewindsman.

Abu Sayyaf
Horn werd in februari 2012 gegijzeld door de extremistische groep Abu Sayyaf. Horn komt uit Termunten in
Groningen. Hij was met een Zwitser op een boot vogels aan het bekijken, toen ze werden ontvoerd.
De Zwitser ontsnapte in december. Hij greep de machete van een bewaker, stak hem in zijn nek en rende weg. Horn
was te ziek en te zwak om met hem mee te gaan.
Twee ontvoerde militairen van de Filipijnse kustwacht zijn woensdag aan hun gijzelnemers ontsnapt. Ze dreigden te
worden onthoofd. Toen het leger het kamp van de ontvoerders bestormde, ontkwamen ze in het tumult.

Dorp
De twee militairen waren in mei ontvoerd in het zuiden van de Filipijnen, samen met de leider van een dorp. Het
dorpshoofd werd vorige week onthoofd.
Volgens Filipijnse media renden ze bijna twee kilometer naar een dorp in de buurt. Zeker vijftien terroristen zijn
omgekomen. Horn zou op een ander eiland in de buurt worden vastgehouden.
Abu Sayyaf strijdt voor een eigen staat in het islamitische zuiden van de overwegend katholieke Filipijnen. Het
steunt zowel al-Qaeda als Islamitische Staat.

Bezoek
Maxima

President Filipijnen ontvangt koningin Máxima
Gepubliceerd: 30 juni 2015 04:14Laatste update: 30 juni 2015 07:03

President Benigno Aquino III heeft koningin Máxima dinsdag ontvangen in het
Malacañang paleis in Manilla.
De koningin is voor een driedaags bezoek in de Filipijnen als speciaal vertegenwoordiger van
de secretaris-generaal van de VN op het gebied van 'inclusieve financiering'.
Dat is het toegankelijk maken van financiële diensten, zoals sparen en verzekeringen maar
ook gewone bankzaken, voor de hele bevolking.
In de Filipijnen heeft 60 procent van de bevolking die toegang nog niet. President Aquino
had de koningin uitgenodigd om haar ervaringen te delen van bezoeken aan andere landen
en zelf te kijken welke plannen de Filipijnen hebben en welke vorderingen zijn gemaakt.
Woensdag wordt een nationaal plan gepresenteerd. ''Dat is erg belangrijk", aldus Máxima.

Bezoek
Maxima (vervolg)

Wachten
Het Filipijnse staatshoofd liet zijn bezoekster wel een kwartiertje wachten. Tijd die de
koningin vulde met een praatje met de presidentiële protocolchef en een aantal Filipijnse
genodigden over het weer in Nederland, de bloeitijd van de tulpen, Duitse
vakantiegangers aan de kust en de Griekse crisis.
Máxima vertelde ook dat het haar eerste bezoek was aan de Filipijnen. ''Het was de
hoogste tijd, al doe ik geen recht aan het land door maar een paar dagen te komen. Ik
moet terugkomen."

Door: ANP
Bron: nu.nl

Bakken
Meloenbrood

Brood dat eruitziet als watermeloen, maak het nu zelf met dit
leuke recept!
Broodbakken is altijd leuk en helemaal niet zo moeilijk. Toch denken mensen vaak dat het heel erg moeilijk is en
dat je hiervoor een echte keukenprinses moet zijn. Niets is minder waar want met het juiste recept is het niet
moeilijk zelf brood te bakken. Wij hebben voor vandaag een wel heel leuk recept waarbij je brood bakt dat eruit
ziet als watermeloen. Leuk voor verjaardagspartijtjes!!

Benodigdheden:
3 kopjes bloem(375g)
2,5 eetlepel suiker(14g)
1 kopje melk(250ml)
1 eigeel
driekwart theelepel zout(3g)
1,5 eetlepel boter(21g)
2 en een kwart eetlepel instant gist (8g)
driekwart kopje rozijnen(120g)
Groene en rode voedingskleurstof
Meng melk, boter en eigeel samen in een grote kom en leg deze voor 40-60 seconden in de magnetron, totdat
het goed warm aanvoelt. Voeg de suiker, zout en gist toe. Mix alles goed door elkaar
Doe hier 1 kopje bloem bij en roer het goed door.
Doe het 2e kopje bloem erbij en het deeg laat los van de randen van de kom.

Bakken
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Het deeg moet nog vochtig en kleverig zijn, maar wel stevig genoeg om te snijden. Snij het deeg door de helft. Snij 1
helft nog een keer door de helft. Zo heb je 1 groot stuk en 2 kleinere stukken. Leg elk deel in een aparte kom.
Pak de rode kleurstof en voeg deze toe aan het grootste stuk deeg, meng het goed totdat het gehele stuk deeg rood
kleurt.

Doe nu alle rozijnen bij de deeg en meng dit goed. Voeg nu meer bloem toe en mix het deeg totdat je het niet meer
kunt roeren.
Kneed het deeg zo’n 10 minuten totdat het heel soepel en elastisch is. Bedek het deeg met bloem en leg deze in
een afgedekte kom op een warme plek om te rijzen naar 2x zijn grootte.
Doe nu het zelfde voor het kleinere stukje deeg, voeg hier groene kleurstof aan toe.

Herhaal dit proces voor het laatste stukje deeg alleen voeg hier geen kleurstof aan toe.
Na 1.5 tot 2 uur rijzen is het deeg dubbel zo groot geworden.
Pak de rode deegbal en leg deze op het aanrecht met bloem. Kneed het deeg nu tot het de vorm heeft
van een boomstammetje. Deze moet precies passen in jouw oven broodvorm.

Bakken
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Pak nu het kleurloze deeg en rol deze geheel uit totdat je het compleet over het rode deeg kunt vouwen.
Besmeer het deeg met melk zodat deze goed aan elkaar kleven.

Pak nu het groene deeg en rol deze uit totdat deze over het andere deeg gevouwen kan worden. Besmeer ook
dit met melk.
Vet de broodvorm goed in en leg het deeg erin. Bedek dit losjes met plasticfolie en laat het nog een uurtje
rijzen op een warme plek.

Nadat het deeg gerezen is ziet het er ongeveer zo uit.

Bak het deeg op 190 graden voor ongeveer 20-25 minuten. De buitenkant moet mooi goudbruin zijn
en wanneer je erop tikt moet het hol klinken.

Laat het vervolgens geheel afkoelen voordat je dit prachtige kunstwerk aansnijdt! Bekijk het
eindresultaat….
Monden zullen openvallen van verbazing bij het zien van dit brood!

Wereldbeeld
Emotie

Emotioneelste volk ter wereld woont op de
Filipijnen
Door: Redactie
29-11-12 - 14:16

Filippijnse kinderen met meel op hun gezicht, lachen tijdens een festival. © ANP.

Sinds 2009 probeert Gallup in kaart te brengen in welke landen
mensen het meest emotioneel zijn. Dat is moeilijk te meten, maar
de opiniepeiler probeert dit te doen door vragen als 'heb je gisteren
veel gelachen' te stellen: hoe vaker mensen hier 'ja' op antwoorden,
hoe emotioneler ze zijn. Als alle 'ja's' bij elkaar worden opgeteld,
blijkt de bevolking van Singapore (36 keer 'ja') het minst
emotionele land ter wereld te zijn, en die op de Filipijnen (60 keer
'ja') het meest emotioneel.
De Washington Post heeft naar aanleiding van dit onderzoek een graphic gemaakt van de
wereldkaart, met een verschillend kleurtje voor de mate van emotie (positief of negatief).
Het is weinig verrassend dat de bevolking in de meeste Spaanstalige landen emotioneel
blijken te zijn, maar het is opvallend dat mensen uit Noord-Amerika (de Verenigde Staten
en Canada) bijna net zo hoog eindigen.
De bevolking in de voormalige Sovjet-Unie is redelijk stoïcijns, evenals mensen in de
meeste Afrikaanse landen. Nederland is met 49 keer 'ja' redelijk emotioneel. Dat is
dezelfde score als onder andere Groot-Brittannië en Zwitserland, maar ook Jordanië en
Syrië.

Bron: ad.nl

Weer
Tyfoons

Waarom de Filipijnen zo vaak getroffen worden
door tyfoons
Gepubliceerd: 11 mei 2015 12:45Laatste update: 11 mei 2015 14:28

De tropische storm Noul heeft maandag in het noordoosten van de
Filipijnen grote schade aangericht. Twee mensen kwamen om. De
eilanden van de Filipijnen worden vaker getroffen door tyfoons.
De ligging van de Filipijnen zorgt ervoor dat het land gevoelig is voor
weergeweld. Volgens persbureau AP worden de Filipijnen per jaar door
ongeveer twintig stormen en tyfoons getroffen.
Maandag werd door de harde wind en zware regenval huizen in de
kuststreken met de grond gelijk gemaakt. Noul is inmiddels afgezwakt, maar
kent nog steeds windsnelheden van 160 kilometer per uur in het centrum
van de tyfoon.

Het fenomeen
“Een tyfoon ontstaat boven een warme oceaan,” legt meteoroloog Matthijs
van der Linden uit. “Het begint met onweer en bouwt op naar een tropische
storm. Wanneer de windsnelheden boven de 118 kilometer per uur komen,
spreken we in Azië van een tyfoon. In Amerika worden deze stormen
aangeduid als orkanen.”
Doordat het warme zeewater condenseert ontstaat er energie. Die energie is
de motor van de storm. Een tyfoon heeft daarom ook een aantal dagen
nodig om krachtig genoeg te worden, legt de
meteoroloog van Weeronline.nl uit.

Weer
Tyfoons (vervolg)
De ligging
“Een tyfoon ontstaat nooit op de evenaar, maar altijd een stukje ten noorden
of ten zuiden van de evenaar. Daar zijn de warmste waterstromen, die nodig
zijn om een tyfoon op sterkte te krijgen. Een koele waterstroom kan ervoor
zorgen dat de storm in kracht afneemt."
“De Filipijnen zijn omringd door warm water, daardoor kan een tyfoon aan
kracht winnen. Daarnaast is het het eerste land dat de storm tegenkomt
vanaf de Grote Oceaan."
Een tyfoon heeft meerdere dagen nodig om aan kracht te winnen. Doordat
er een wolkendek ontstaat met een horizontale doorsnee van honderden
kilometers zijn ze gemakkelijk te vinden en te volgen.

Zie ook: Doden op Filipijnen door tyfoon

De motor
Zodra de tyfoon de kust raakt, neemt hij af in kracht. “Het warme water is
de motor van een tyfoon, die valt weg zodra hij boven land komt. Over het
algemeen buigt de tyfoon af naar het noorden en verliest hij al zijn kracht
boven land.”
Volgens meteoroloog Janneke Ettema van de Universiteit van Twente is het
boven land dan ook snel gedaan met een tyfoon. "De storm komt de ruwheid
van land tegen en is zijn motor verloren." Het land dient dus als remblok
voor de draaiende motor.

Weer
Tyfoons (vervolg)
Tornado
“Mensen halen geregeld een tyfoon en tornado door de war," vult
meteoroloog Van der Linden aan.
"Een tornado ontstaat boven land, doordat warme en koude luchtstromen in
botsing komen en een wervelwind ontstaat. Die hebben vaak een doorsnee van
een paar honderd meter. Terwijl de tyfoon of orkaan ontstaat door warm
condenserend water en een doorsnee heeft van vaak meer dan honderd
kilometer.”
Door: NU.nl

Tweede leven
Brandweerauto

Brandweerauto naar de Filipijnen

Een tweede leven voor een Woerdense brandweerauto.
De wagen wordt nu gebruikt de dagelijks trainingen voor landelijke brandweermannen in de
Filipijnen. Mede door de inzet van de wagen worden 600 brandweermannen opgeleid.
De Woerdense brandweer vindt het fantastisch om te zien dat hun voertuig een tweede leven krijgt
en dat opleiding daardoor mogelijk is.
De actie kwam mede tot stand door Stichting Brandweer Zonder Grenzen
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