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‘Wie het laatst in het water ligt, is een… waterbuffel!’ Alvin ziet dat John met zijn linkerknie opgetrokken
tussen zijn armen snel een bommetje maakt, vanaf het afgebrokkelde stuk muur bij de rivier. Paul komt hem
een paar seconden later achterna. Zelf aarzelt hij iets langer, maar springt daarna ook. ‘Haha, Alvin is de
waterbuffel, Alvin is de waterbuffel!’ John en Paul maken een lange neus richting Alvin die zich daar weinig
van aantrekt. Rustig duikt hij onder water om vlak naast zijn vrienden weer boven te komen. ‘Wedstrijdje
naar het strandje?’ Als waterratten racen ze door het water, om als eerste een stuk links van de muur bij het
strandje te zijn.
‘Lekker man, even afkoelen.’ Alvin schudt de druppels uit zijn haren. Het is hun favoriete tijdverdrijf: na een
lange en warme schooldag van rond de 30 graden nog even zwemmen, maar dit kan helaas niet altijd. De
maanden dat er zware stormen, tyfoons voorkomen, is het oppassen geblazen. Gelukkig is het tyfoongevaar
eind december wel geweken, dus wagen ze vandaag de plons.
John is de beste zwemmer en rent als eerste het strandje vlakbij hun dorp op. ‘Weer gewonnen, yes!’ De drie
jongens laten zich lui op het zand zakken. Zo, even uitrusten nu.
‘Hebben jullie zin in morgen?’ Alvin kijkt zijn vrienden vragend aan. Paul draait zich lui naar hen om. ‘Ja,
tuurlijk! Wie heeft daar nu geen zin in? Wat denk je? De kerstviering op school? Ik ga lekker een heel lechon
opeten.’ De gedachte aan het komende feestmaal, een compleet varken geroosterd boven het vuur en gevuld
met allerlei lekkere kruiden, doet hem het water al in de mond lopen. ‘Haha, een heel lechon. Je bent niet
goed wijs! Je kan toch nooit in je eentje een heel varken opeten? Straks word je er zelf nog één!’ John
schudt lachend zijn hoofd. ‘Ik ben benieuwd wat er in ons cadeau zit dit jaar. Dat snoep was vorig jaar prima
te eten.’
Alvin tuurt naar de strakblauwe lucht boven hem. Heeft hij zin in de kerstviering? Jawel, lekker eten en het
cadeau krijgen, vindt hij ook heerlijk. En naar het Bijbelverhaal luistert hij altijd heel graag. Maar hij is er
ook wel een beetje zenuwachtig voor. Hij moet best een moeilijke Bijbeltekst opzeggen op het podium, voor
alle kinderen, juffen en ouders.
Juf Amy zegt dat hij dat best wel kan, maar Alvin is daar nog niet zo zeker van. Hij is niet zo’n kei in leren.
Niet zoals John en Paul. Gelukkig sleept juf Amy hem door veel lessen heen. Heerlijk vindt hij het om een
goed cijfer thuis te vertellen. ‘Alvin, mijn kleine professor’, zegt zijn moeder dan vol trots en ook zijn vader
straalt bij een goed resultaat. Vader is sowieso heel blij met alles wat hij zélf inmiddels geleerd heeft over
het bewerken van het land. De rijstoogst was het afgelopen jaar echt beter geweest dan de jaren daarvoor,
waardoor Alvin niet meer iedere middag gelijk uit school hoeft mee te helpen.
‘Hé slome, hoor je het niet? We willen nog even bij onze boomhut kijken.’ Alvin schrikt op uit zijn gepeins en
staat ook op om het stukje naar het dorp terug te zwemmen. Al proestend en snuivend spartelen de jongens
richting de muur. Die muur is gebouwd om de rivier tegen te houden als de golven t ijdens een storm ver het
land op spoelen. Helaas blijkt de muur ook niet bestand tegen de enorme kracht van het woeste water. Er
staat nu nog maar één stuk overeind. De rest is weggeslagen of afgebrokkeld en biedt weinig bescherming
meer.
De jongens klauteren op het lage stuk muur en slenteren richting het oude dorp. De boomhut is hun trots.
Weken hadden ze er samen aan gebouwd, maar nu staat er ook wat! De hut is verboden toegang voor ouders
en kleine broertjes en zusjes. John heeft de hut in een melige bui versierd met een kartonnen bordje met
daarop de tekst: ‘Free Wifi.’ Wat hadden ze gelachen toen een tricycle chauffeur zijn motor met zijkarretje
voor twee personen recht onder de boom had stilgezet om te checken of er echt wifi beschikbaar was!
Paul klimt als eerste het wankele trapje op. Hij rommelt wat aan de deur en opent die met moeite. Als ze er
alle drie binnen zijn, is de hut ook gelijk vol. Alvin schuift het gordijntje met uitzicht op het nieuwe dorp met
de blauwe huizen en hun school opzij. Echt leuk om iedereen te kunnen bespieden, zonder dat mensen jou in
de smiezen hebben! Ook Paul en John kijken door het raampje.
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‘Hadden we maar een paar pesos. Dan hadden we even bij de sari-sari van tante Joan wat lekkers kunnen
kopen.’ Verlangend kijkt John naar het piepkleine winkeltje aan huis van tante Joan. ‘Nou ja, hopelijk zit er
morgen in het cadeaupakket ook iets te snoepen.’
Alvin laat zijn blik over het oude dorp gaan waar de boomhut in staat, en over het nieuwe dorp verderop,
met de blauwe huizen en de school. Best apart dat hun dorp Dolores eigenlijk uit twee dorpen bestaat.
Alvin weet nog heel goed hoe dit ontstaan is. In 2013 gebeurde er een grote ramp in hun dorp Dolores. Alvin
herinnert zich dit nog goed, al was hij toen nog maar zes jaar. De supertyfoon Yolanda* was over het land
geraasd en had een heel groot gedeelte van het dorp weggespoeld! Gelukkig was Alvin met zijn ouders en
broertjes en zusjes net daarvoor geëvacueerd, weggevlucht naar familie in een ander deel van de Filipijnen.
Wat moesten ze anders?
Na de tyfoon was hun dorp één grote ravage. Het stuk dorp het dichtst bij de rivier was compleet
weggeslagen, een ander gedeelte zwaar beschadigd. Gelukkig konden het dorp en de school met hulp weer
opgebouwd worden, maar wel op een andere, veiligere plek. Een stuk verder van die gevaarlijke rivier af.
Veel bewoners gaan nu iedere dag nog naar hun land of de kleine bedrijfjes in het oude dorp om er te
werken, maar ’s avonds keert iedereen terug naar de stevige blauwe huizen.
Alvin zit ineens rechtop. Ingespannen tuurt hij in de verte. Ziet hij daar nu iets bijzonders op het
schoolterrein? Hij ziet de toegangspoort, de speeltoestellen, de vlaggenmast op het grasveld waar iedere dag
alle 200 leerlingen de vlagceremonie volgen en de vier kleine gebouwen waarin de lokalen te vinden zijn. Hij
knijpt zijn ogen tot spleetjes. Wat gebeurt daar nu bij één van de achterste gebouwen, dat grenst aan het
bos? Een klein busje rijdt langzaam achter de gebouwen langs. Een man stapt uit en even later ziet Alvin de
man met iets sjouwen. Het lijken wel vuilniszakken. Wat gebeurt daar toch allemaal? Alvin herkent de man
en het busje niet.
Snel pakt hij de oude verrekijker van de roestige spijker naast het raampje. Het rechterglas is gebarsten,
maar als je je rechteroog dicht houdt, kan je met je andere nog best veel zien.
Vlug stoot hij John en Paul aan. ‘Hé jongens, kijk eens mee. Wat doet die gast daar met dat busje zo
geheimzinnig achter school?’ Met zijn drieën doen ze hun uiterste best om te zien wat de man precies aan
het doen is, maar het is helaas niet goed zichtbaar, ook niet met de verrekijker. Omdat de zon al bijna
ondergaat, wordt het een beetje schemerig. ‘Stel je voor, straks breekt hij in op school. Dan staat de juf
morgen zonder spullen. Mooi niet, daar gaan wij een stokje voor steken!’
Zonder verder na te denken, vliegen de jongens achter elkaar de smalle treetjes af. ‘Kom, snel, deze kant,
we gaan binnendoor!’ Alvin rent voorop, op de voet gevolgd door John en Paul. Langs het basketbalveld, de
sari-sari van tante Joan en de rijstvelden richting het schoolterrein, verbaasd nagestaard door andere
dorpsbewoners die op de kleine veranda van hun blauwe huizen rustig met elkaar de dag doornemen. Vlak
voor het schoolterrein stopt Paul. ‘We gaan hier alvast links. Als we door de poort gaan, ziet hij ons natuurlijk
gelijk!’ Voorzichtig lopen de jongens in de schemering met een omtrekkende beweging richting de achterste
schoolgebouwen. Via een smal paadje achter de huizen sluipen de jongens dichterbij. Vlakbij de lokalen
houden ze in de bosjes onder de palmbomen halt. Is die man nu nog steeds bezig? Ze zien het niet zo goed
meer. En loopt er daar nog iemand bij? Alvin zakt door zijn knieën als de man hun richting op kijkt. Is dit wel
zo’n goed idee? Wat beginnen ze eigenlijk tegen een volwassen man?
Ineens schijnt er een straal licht van een zaklamp hun kant op. ‘Wie is daar?’, klinkt een strenge stem. Alvin
duikt in elkaar en duwt ook John en Paul naar de grond. Er klinken voetstappen en een tweede stem:
‘Angelo, is er iets?’ John kijkt Paul en Alvin verbaasd aan. Is dat de stem van juf Amy? In de deur van een
klaslokaal verschijnt inderdaad hun juf! De jongens maken zich zo klein mogelijk, maar ook zij heeft een
zaklamp en schijnt in de bosjes achter het lokaal. Naast haar verschijnt een man met een tweede zaklamp.
‘Alvin? En John en Paul?’ De stem van juf Amy klinkt hoog en heel verbaasd.
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‘Wat doen jullie daar in die bosjes? Kom eens tevoorschijn! Wat is dit?’ Alvin kijkt benauwd naar John, maar
staat toch op en loopt naar juf Amy. Paul en John volgen. ‘Waarom zijn jullie nog niet thuis? Moeten jullie
niet eten?’ Juf Amy snapt er helemaal niets van.
Alvin begint aarzelend te praten. ‘We waren in onze boomhut en zagen dat er een onbekend busje achter
school langs reed. We dachten dat het een inbreker was en wilden hem op heterdaad betrappen. Maar toen
hoorden we ook uw stem en toen wisten we niet zo goed meer wat we moesten doen en werden we
ontdekt.’ John, die normaal een enorme branieschopper is, staat nu met neergeslagen ogen en ook de
andere twee durven niet op te kijken. Achter juf Amy staat Angelo met zijn armen gekruist voor zijn brede
borst naar hen te kijken. Of zit daar toch een glinstering in zijn ogen?
De jongens horen een zacht geluid dat langzaam harder wordt. Is dat gelach? Juf Amy probeert haar
gegiechel nog in te houden, maar dit mislukt compleet. Heel snel gaat de giebel over in een schaterlach en
ook Angelo slaat zich op zijn knieën van pret. ‘O jongens, haha, wat een mop’, roept juf Amy. ‘Angelo de
inbreker? Angelo is mijn broer! Ik had hem gevraagd om na schooltijd, zonder nieuwsgierige oogjes, de
cadeaus, jullie ‘gifts of love’ voor morgen te brengen. We hebben ze alvast in het magazijntje gezet, om ze
morgen snel bij de hand te hebben.’
Weer proest juf Amy het uit. ‘Wat een kanjers zijn jullie, zeg! Ik ben trots op jullie dat jullie zo goed
opgelet hebben en de inbreker wilden betrappen. Alleen het was vandaag een tikkie overbodig!’ Juf Amy
slaat snel haar hand voor haar mond om niet weer in een enorme lach uit te barsten.
Angelo, die wel ziet dat de jongens zich schamen om hun speuractie, heeft een goed idee. ‘Kom op
jongens, de sari-sari van tante Joan zal nog wel open zijn, toch? Ik trakteer jullie voor de schrik.’ Dat laten
de jongens zich geen twee keer zeggen. Vlug lopen ze met Angelo en de juf naar het huis van tante Joan.
‘En nu naar huis! Anders zijn jullie morgen te moe om kerst te vieren,’ zegt juf Amy streng als de jongens
even later met een lolly in hun mond weer richting de blauwe huizen teruglopen.
Alvin doet zijn bovenste knoopje los. Wat veel mensen zijn er in de zaal, zeg! Ze zingen prachtige
kerstliederen met elkaar, Alvin schraapt zijn keel en zegt daarna zijn tekst zonder haperen uit zijn hoofd
op: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft…’ Zijn vader
en moeder knikken trots naar hem.
Juf Amy vertelt een mooi Bijbelverhaal over het Kind van Bethlehem. ‘Denk je eens in: de Vader die Zijn
Zoon naar de wereld heeft gestuurd. Dat is bijzonder! Hij had Zijn Eígen Kind ervoor over om mensen van
hun zonden te bevrijden. Dat is zo’n enorm groot geschenk, dat wil je nooit meer kwijtraken. Een geschenk
vol liefde voor iedereen die in Hem gelooft!’ Het is heel stil in de zaal.
Nadat nog een laatste lied gezongen is, gaat juf Amy weer achter de microfoon staan. ‘Voordat we de
maaltijd gaan beginnen, wil ik nu graag eerst de gifts of love aan jullie geven.’ Alle schoolkinderen kijken
haar blij aan. ‘Ik zou hierbij graag de hulp krijgen van Alvin, John en Paul om alle cadeaus aan iedereen uit
te delen’. Juf Amy knipoogt ondeugend naar de jongens die grijnzend opstaan om haar te helpen.
Alvin legt zijn cadeau voorzichtig onder zijn stoel. Thuis gaat hij het wel beter bekijken, maar hij heeft het
zakje koekjes bovenop al wel gezien! Hij kan zijn aandacht haast niet bij het dankgebed houden. De
heerlijke geuren van het eten laten zijn gedachten afdrijven. Wat een heerlijke avond!
Alvin draait zich even later in de lange rij voor het eten plagend naar Paul om. ‘Zal ik zeggen dat het
varken voor jou niet gesneden hoeft te worden? Een compleet lechon wilde je, toch?’
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*Yolanda is de naam die de mensen op de Filipijnen zelf aan de supertyfoon van 3 november 2013
geven. Deze storm is internationaal bekend onder de naam Haiyan en heeft vooral op de Filipijnen
(o.a. in Dolores) voor een enorme ravage en meer dan 5.000 slachtoffers gezorgd.
Dolores
De families uit het dorp Dolores raakten in 2013 hun huis en inkomen kwijt door de tyfoon. Een stuk
zuidelijker is, met geld uit het noodhulpfonds van Woord en Daad, een nieuw Dolores gebouwd. Op
hun nieuwe plek zorgen de inwoners voor het levensonderhoud van hun families. Maar de situatie
van 2013 beheerst nog steeds hun leven. De gemeenschap wil weerbaar worden om stormen in de
toekomst te kunnen weerstaan. Daarom zette Woord en Daad een sponsorprogramma op.
Sponsoring in Dolores
De kinderen zijn de toekomst van de Dolores-gemeenschap. Door hen te steunen krijgen zij toegang
tot christelijk onderwijs. Ze leren lezen, schrijven, rekenen en het belangrijkst: ze krijgen
onderwijs uit de Bijbel. Maar ook de volwassenen hebben praktische vaardigheden nodig om de
totale gemeenschap zelfstandig te maken. Zij krijgen in dit project beroepsgerichte en
economische trainingen.
Doet u mee?
Door uw steun, aan een kind en een familie, wordt de gemeenschap van Dolores zelfstandig.
Kijk voor meer informatie op www.woordendaad.nl/dolores

Kerstcampagne ’t Zal je kind maar zijn

Sommige kinderen worden arts of advocaat, anderen kunnen niet naar school. Sommigen hebben een
hoopvolle toekomst, anderen blijven gevangen in armoede. Tussen perspectief of schrijnende
omstandigheden ligt een dunne grens. Het zal jouw kind maar zijn…
Via projecten van Woord en Daad ontvangen zo’n 32.000 kinderen goed onderwijs. We willen komend jaar
nog eens 2.020 kinderen blij maken! Doet u mee?
Sponsor een kind of geef een gift voor goed onderwijs!
Kijk op: www.woordendaad.nl/kindzijn

