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r staat een rij slippertjes voor
de witte tent. De tent is leeg,
op de zestien kinderen en
twee leidsters na. Die staan
in een kring en vouwen hun
handen voor het ochtendgebed.
De leidsters Marlyn en Maritas werkten in
een kinderdagverblijf dat er sinds tyfoon
Haiyan over de Filipijnen raasde, niet meer
is. De gemeente Tacloban heeft hun nu de
leiding gegeven over de opvang van kinderen uit een van de na de ramp opgezette
evacuatiecentra. Unicef zette een tent voor
hen op en brengt binnenkort ook speelgoed en lesmateriaal voor de kinderen.
Tot die er zijn, wordt er vooral gezongen,
gedanst en voorgelezen. Marlyn: „De kinderen vertellen ons wat er is gebeurd. Soms
vragen ze waar hun vriendjes zijn; in sommige gevallen zijn die zelfs dood gevonden. Daar praten ze gewoon over.”
De tent staat op het plein voor het schoolgebouwtje waar de kinderen nu wonen.
De ravage is niet te missen. De kinderen
kunnen hun eigen verwoeste abarangy,
hun wijk, zien liggen.
De groep zingt en klapt. „Hello, I’m glad to
be with you, and you, and you…”
Af en toe meldt een nieuw kind zich in de
deuropening. Marlyn is streng: is het kind
ouder dan 5 jaar, dan moet het vanmiddag
terugkomen.
Vanochtend is er alleen vermaak voor de allerkleinsten. Het tijdverdrijf moet de kinderen weg houden van lamlendigheid. Echte
traumaverwerking is het niet. Die komt
nog, belooft een woordvoerder van Unicef.
„Niet ieder kind heeft psycho-sociale problemen. Later zal blijken wie daarvoor in
aanmerking komt.” Voorlopig hebben de
kinderen in ieder geval iets te doen.
Scholen, kerken en de lokale sporthal zitten bomvol geëvacueerden. De Filipijnen
maken er het beste van, lijkt het.
Overal worden op een paar vierkante meter huishoudens ingericht. Waarschijnlijk
komen er op korte termijn grote tenten,
ook Nederland stuurt tentzeil naar het getroffen gebied. „De meest waarschijnlijke,
maar niet de meest wenselijke oplossing”,
zegt Patrick Fuller van het internationale
Rode Kruis. „Evacuatie zorgt voor sociale
problemen en je haalt mensen weg van de
plek waar ze hun brood verdienen.”
In het kinderdagverblijf van Unicef houdt
Maritas een prentenboek omhoog. „Wie is
dit?” vraagt ze. „Alfred!”, roepen de kinderen in koor. Het verhaal gaat over een kabouter die drie wensen krijgt. Met luide
stem probeert de leidster boven het geluid
van schrapend metaal uit te komen. Buiten
worden meer tenten neergezet, binnen
hangen de kinderen aan haar lippen.
Een vader probeert in de deuropening de
aandacht van zijn dochtertje te krijgen. Jillian (4) moet haar medicijnen komen innemen, vertelt haar vader Joey (34).
Ze heeft een trauma. Joey moest met zijn
drie kinderen vluchten voor het water en
bivakkeert nu in een kerk. „Ze huilt iedere
dag”, vertelt hij over het trauma van zijn
dochter. „Ze beseft heel goed dat ze al haar
kleren en speelgoed kwijt is.”
Eindelijk lukt het om Jillian even los te rukken uit het verhaaltje. Met een bedrukt gezichtje loopt ze desondanks gewillig naar
haar vader. Dan vraagt Maritas de kinderen
welke wensen zij zouden doen, als ze de
kans kregen. Ze roepen door elkaar. Nieu-

we schoenen! Kleren! Een fiets! Tekenpapier!
Vanaf maandag worden kinderen massaal
ingeënt tegen polio en mazelen. Vooralsnog zijn er geen ziektes uitgebroken, maar
de Filipino’s zijn ervoor op hun hoede.
Volwassenen gaan intussen massaal terug
naar hun eigen wijk om de metershoge bergen puin te ruimen. Dat is een ‘goed teken’, zegt de woordvoerder van het Internationale Rode Kruis. „Mensen willen door
met hun leven.” Hij signaleert ook dat winkels en banken weer opengaan, al zijn de
prijzen nog steeds het dubbele van voor de
ramp en zijn veel zaken, zoals een simkaart
voor een mobiele telefoon, nauwelijks te
krijgen.
De man van Janet (28) is ook teruggegaan
naar hun straat, om te kijken of er misschien iets van hun huisraad is terug te vinden. Janet zit met haar drie kinderen tussen de kerkbanken van de Redemptory
Church. Een kookstelletje is de geïmproviseerde grens tussen het gangpad en haar
‘huis’.
Andere families, er bivakkeren er zo’n driehonderd in deze kerk, gebruiken een stuk
karton. Voor de ‘deur’ staan slippers om de
vloer netjes te houden.
Veel valt er niet te doen de hele dag. De
vloer aanvegen, kletsen met de buren en
kleren wassen. Overal hangen shirtjes en
broeken te drogen.
De glimlach lijkt vastgeplakt op Janets gezicht. Haar 1-jarige dochtertje wil de fles,
maar Brex (2) wil ook aandacht. Hij hangt
aan haar benen. „Hij huilt veel, en komt
moeilijk in slaap”, vertelt Janet. Ze kijkt
naar haar baby. „Ze heeft een hartprobleem, dus ze heeft veel medische aandacht nodig.”
Janet hoopt Kerstmis thuis te kunnen vieren met haar familie. Waar dat huis dan
ook zal zijn. Haar man was chauffeur en ze
weet niet of hij nog werk zal hebben.
De heiligenbeelden zijn in de hoek van de
kerk geschoven. Op de kansel, op het koor
en in het gangpad spelen kinderen.
„What’s your name?”, vraagt Angie (10),
net als alle kinderen als ze nieuwe buitenlanders in het vizier krijgt. Ze glimlacht innemend voor de foto, haar broertje begraaft zijn hoofd in haar nek.
Maar als we vragen hoe het met haar gaat,
en of haar vriendjes hier ook zijn, bevriest
haar gezichtje. Ze is bang voor water, vertelt haar moeder. Buiten begint het, net als
iedere middag, te regenen en te waaien.

Met hulp van Unicef
proberen de Filipijnse autoriteiten kinderen te helpen die
sinds tyfoon Haiyan
dakloos zijn.

Foto boven: De opvang in de Redemptory
Church. Foto rechts: de 2-jarige Brex huilt
veel sinds de tyfoon toesloeg en komt moeilijk in slaap. foto’s Marielle van Uitert

Kinderen van Haiyan
Foto rechts: een meisje schommelt in een
opvangcentrum in Tacloban. Midden: een
moeder let op haar kind in de Redemptory
Church. Links: Angie met haar broertje.

Dodental Haiyan
boven de 5000
MANILLA – Tyfoon Haiyan heeft aan ruim
5.000 mensen het leven gekost. Volgens de
Filipijnse regering zijn twee weken nadat
de tyfoon zijn vernietigende spoor over de
eilanden trok, zeker 5.209 lichamen geteld.
Circa 1.500 mensen worden nog vermist.
De Filipijnse regering maakt plannen voor
de wederopbouw. President Benigno Aquino staat voor de taak om zeker 1,2 miljoen
huizen, zeshonderd scholen en vijfhonderd ziekenhuizen te herbouwen. De regering vraagt waarschijnlijk volgende week
het Congres om omgerekend 4,3 miljard euro om de wederopbouw te financieren.
Critici zeggen dat het regeringsplan veel te
weinig gedetailleerd is om ook de steun
van private geldschieters en internationale
hulporganisaties zeker te stellen.
Vanaf de vliegbasis Eindhoven is gisterochtend de derde Nederlandse hulpvlucht
naar de Filipijnen vertrokken. Aan boord
zijn hulpgoederen zoals tenten en zogeheten shelter toolkits.
Daarin zitten touwen en andere onderdelen waarmee mensen zelf een onderkomen in elkaar kunnen zetten. Unicef stuurt
ook schoolspullen mee.
Verder worden een grote generator, een
waterzuiveringsinstallatie, medicijnen en
speelgoed overgevlogen.
De eerste, acute fase van hulpverlening na
de ramp is voorbij. Nu breekt de tweede fase aan. Dat betekent dat vooral medische
hulp zal worden verleend aan mensen die
ziekten of aandoeningen hebben als gevolg
van gebrek aan zorg.

