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 Geacht college van burgemeester en wethouders,
 De Filipijnen zijn getroffen door een natuurramp. Ook op het eiland Cebu zijn slachto|ers te
 betreuren en de stroom vluchtelingen naar Cebu City is groot. Doordat het Cebu City
 Medical Ceptre (CMCC) een paar weken geleden ook nog door een aardbeving is getroffen,
 kunnen vooral de allerarmsten niet worden geholpên. Daarom vragen wij uw steun.
 De enige stad in Nederland met een stedenband op de Filipijnen is Haarlemme|eer. De
 Vriendschapsband Haarlemmermeer Cebu (VHC) is afgelopen week een actie gestart om
 geld in te zamelen voor noodhulp en wederopbouw van onder andere het CCMC. De
 gemeente Haarlemmermeer ondersteunt deze actie en heeft |50.000 gegeven voor
 hulpprojecten die VCH - samen met Iokale partners - op Cebu initieert Daarnaast verdubbelt
 de gemeente het bedrag van de inzamelingsactie van VHC tot een maximum van nog eens
 f50.000.
 De hoofdredactie van HDC Media - uitgever van regionale dagbladen in met name Noord-
 Hplland - heeft vorige week besloten ook geld in te gaan zamelen voor VHC. Eind deze
 week reist een verslaggever af naar Cebu. Hij zal daat met de Iokale contacten van de VHC
 - de hulporganisaties ERUF en RAFI - verslag doen van de situatie.
 Wij willen de ondersteunihg van deze inzamelingsactie nadrukkelijk bij u aanbevelen. U kunt
 uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL80RA800155589040 tn.v.
 Vriendschapsband Haarlemmermeer Cebu. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente
 Haarlemmermeer op 2 januari 2014 wordt het resultaat van de inzamelingsactie bekend
 gemaakt.
 Wij hopen dat wij op uw steun mogen rekenen.
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 Wille-m' lttman Mike Ackermans
 Jan-
 Voorzitter VHC Hoofdredacteur HDC Media
 Theo Weterings
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