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Bewogen vertellingen

Dirk De Temmerman
woonachtig in Kachtem, gehuwd met 
Lievia Couvreur.

Vertrok in 1984 naar de Fillipijnen en 
was daar in het totaal 9 jaar.
2 van zijn kinderen zijn daar geboren.
Zijn jongste is hier geboren, maar dan 
is hij nog eens naar de Fillipijnen 
teruggekeerd.

Kwam terug naar België toen Michiel, 
zijn oudste 7 jaar werd zodat hij hier 
de lagere school kon beginnen.

De Filipijnen- Inleiding De Filipijnen- Inleiding 



  

De Filipijnen De Filipijnen 

De Filipijnen zijn een republiek 
in Zuidoost-Azië. De archipel 
bestaat uit 7107 eilanden. 

Als gevolg van de overheersing door de Spanjaarden is het grootste deel van de 
inwoners van de Filipijnen rooms-katholiek (80 %).  Men heeft ook nog protestanten 
(6%) en aanhangers van 'Independent Church of the Philippines'. Moslims vormen 
zo'n 5 % van de bevolking. 3% van de bevolking is boeddhistisch.



  

De Filipijnen – situeringDe Filipijnen – situering
De grootste twee eilanden zijn 
Luzon en Mindanao. 

Deze beide eilanden beslaan 
samen zo'n twee derde van de 
oppervlakte van het land, dat 
met ongeveer 300 000 km²  ruim 
9 maal zo groot als België. 

De Filipijnen hadden bij de 
laatste telling, in 2010, ruim 
92,3 miljoen inwoners.

De Filipijnen hebben een tropisch klimaat, dat wordt 
gekarakteriseerd door een hoge gemiddelde temperatuur, een 
hoge luchtvochtigheid en overvloedige regenval. Van maart 
tot en met mei is het in grote delen van de Filipijnen erg warm.



  

De Filipijnen – TaalDe Filipijnen – Taal

De officiële taal is Tagalog en wordt 
gesproken door 25% van de bevolking. 
De rest spreekt dit als tweede taal. 
Meestal wordt de taal met latijnse letters 
geschreven.

In veel gevallen is het een afwisseling 
van een klinker met een medeklinker :

Ikanagagalak ko po kayong makilala
 (ik ben blij u te mogen leren kennen ) 

afgekort : hello

Andere talen zijn :  Ilokano, Cebuano, 
Bisayan en Kapampangan 
(Pampangan).

In de Filippijnen  zijn er tussen de 120 en 175 talen 
afhankelijk van hun indeling, die bijna allen behoren 
tot de Austronesische talen.



  

De Filipijnen – OnderwijsDe Filipijnen – Onderwijs

Veel Filippijnen zijn tewerk gesteld 
op boten van de lange omvaart.

Scholen in die vorm gebouwd 
bereiden ze hierop voor.

Alhoewel er nog weinig analfabetisme is, is er wel een groot 
verschil in de kwaliteit van het onderwijs.
In het staatsonderwijs dienen de leerlingen zelf hun stoel mee te 
brengen.



  

De Filipijnen – Geschiedenis : ontdekkingDe Filipijnen – Geschiedenis : ontdekking

In 1519 vertrok de Portugees Fernão de 
Magalhães in opdracht van de Spaanse 
koning Karel I richting de Molukken via de 
nog niet ontdekte westelijke route. Na een 
lange tocht kwam hij op 16 maart 1521 
met drie overgebleven schepen aan op 
het Filipijnse eiland Samar. Magalhães 
noemde de archipel: Eilanden van de 
heilige Lazarus. Op Cebu aangekomen op 
7 april 1521 begon Magalhães met de 
bekering van de lokale inwoners tot het 
Katholicisme . Tijdens gevechten met de 
lokale koning Lapu-Lapu op 27 april 1521 
op het nabijliggende eiland Mactan werd 
Magalhães echter gedood.

Tijdens de expeditie van 1543 onder leiding van Ruy López de 
Villalobos werd het land Las Islas Filipinas genoemd naar de 
toenmalige kroonprins en latere koning van Spanje Filips II.



  

De Filipijnen – Geschiedenis Spaanse tijdDe Filipijnen – Geschiedenis Spaanse tijd

Onder leiding van Miguel López de Legazpi 
werden de Filipijnen onder Spaanse controle 
gebracht tussen 1565 en zijn dood in 1572.

In 1570 werd het strategisch gelegen 
islamitische bolwerk Maynildad (nu Manilla) 
veroverd op de Moro's door een expeditie 
onder leiding van Martin de Goiti.

De gehele Filipijnen werden door de 
Spanjaarden onderworpen met uitzondering 
van Mindanao, de Sulu-eilanden en de 
berggebieden van Luzon.



  

De Filipijnen – OnafhakelijkheidsstrijdDe Filipijnen – Onafhakelijkheidsstrijd

Eind 19e eeuw werd het lokale verzet tegen 
de Spaanse overheersing steeds beter 
georganiseerd.

In 1898 raakte Spanje in oorlog met de 
Verenigde Staten. Op 12 juni 1898 werd de 
Filipijnse onafhankelijkheid uitgeroepen in 
Cavite. 

De Verenigde Staten waren echter niet van 
plan de Filipijnse onafhankelijkheid te 
erkennen. Tijdens vredesonderhandelingen in 
Parijs werd de Filipijnen aan de VS verkocht 
door Spanje waardoor er een einde kwam aan 
de meer dan 300 jaar durende Spaanse 
overheersing van de Filipijnen. 

José Rizal 

De Katipunan was een revolutionaire beweging in de 
Filipijnen. De beweging werd opgericht in 1892 met de 
doelstelling om de Filipijnse onafhankelijkheid van 
Spanje te bewerkstelligen.



  

De Filipijnen – Onder de VSDe Filipijnen – Onder de VS

Ondertussen begonnen de Amerikanen 
ook met het verbeteren van de 
infrastructuur, het irrigatiesysteem en de 
gezondheidszorg. 

Het analfabetisme werd teruggedrongen.

Tegelijkertijd werd het Spaans vervangen 
door het Engels. 

Manilla werd gaandeweg steeds meer het 
politieke, economische en culturele 
centrum van de archipel.

Manuel Quezon



  

De Filipijnen – PresidentenDe Filipijnen – Presidenten

In 1934 werd een wet gestemd die de 
Filipijnse onafhankelijkheid garandeerde. 

Op 4 juli 1946 werden de Filipijnen dan 
eindelijk echt onafhankelijk. Manuel Roxas,  
werd de eerste president van de nieuwe 
republiek. De band met de Verenigde Staten 
bleef echter sterk.

In 1965 won Ferdinand Marcos de 
verkiezingen. Het echtpaar Marcos begon 
zich te verrijken. 

De economie draaide ondertussen steeds 
slechter en de populariteit van Marcos 
daalde eveneens.



  

De Filipijnen – MarcosDe Filipijnen – Marcos

Imelda Marcos beschikte over 3000 paar schoenen.



  

De Filipijnen – GeschiedenisDe Filipijnen – Geschiedenis

Marcos liet belangrijke tegenstanders, waaronder 
Benigno Aquino gevangennemen. Na een 
hongerstaking week deze uit naar de VS om te 
herstellen. Bij zijn terugkeer op 21 augustus 1983, 
werd hij door één van de militairen door zijn nek 
geschoten. De moord veroorzaakte veel commotie 
in de Filipijnen.
 

In de maanden na zijn dood waren er veel 
demonstraties. Marcos moest vluchten na een 
opstand.
 

Corazon Aquino, weduwe van, werd in 1986 de 
eerste vrouwelijke president.  Veel Filipino's 
raakten echter gedurende haar termijn 
teleurgesteld toen de hoge verwachtingen niet 
werden waargemaakt.

Eind 1988 werden Imelda en Ferdinand Marcos en enkele van hun partners in de 
Verenigde Staten  aangeklaagd. In de aanklacht werd Marcos ervan beschuldigd met 
hulp van partners en vertrouwelingen meer dan 200 miljoen US$ uit de Filipijnse 
schatkist te hebben weggesluisd.



  

De Filipijnen – tijd na MarcosDe Filipijnen – tijd na Marcos

Tijdens de regeringsperiode van Fidel Ramos 
(1992 tot 1998) maakte de Filipijnen geruime tijd 
een periode van economische groei en opbouw 
door.

De huidige president van de Filipijnenis Benigno 
Aquino. Hij is de enige zoon van voormalig 
Filipijns president Corazon Aquino en voormalig 
senator en oppositieleider Ninoy Aquino.

Benigno S. Aquino III

http://en.wikipedia.org/wiki/Benigno_S._Aquino_III


  

De Filipijnen – project – plaatsDe Filipijnen – project – plaats

De streek waarover het gaat, is 
gelegen in de provincie Isabela, 
gelegen op de oostkust van het 
eiland Luzon.

Belangrijkste talen in Isabela zijn 
Ilocano gevolgd door Ibanag, 
Yogad, Gaddang.



  

Dirk De Temmerman
Verbleef bij de paters Scheutisten in 1984 met 
de bedoeling om daar een jeugdorganisatie op 
te richten. Een eerste probleem was het 
aanleren van de streektalen van Isabela en het 
zoeken naar eigen oplossingen om de 
levenssituatie van de mensen te verbeteren.
Er werd een demonstratieboerderij opgericht 
met grond van het bisdom. Er werd hierbij 
overgestapt van chemische naar organische 
landbouw.
Er werden coöperaties opgericht per 4 
personen, waarbij er 3 geld leenden aan de 
vierde. Op deze wijze waren ze voor elkaar 
verantwoordelijk .

De Filipijnen- het projectDe Filipijnen- het project



  

De Filipijnen – Payoga/KapataganDe Filipijnen – Payoga/Kapatagan

Payoga is een volksorganisatie die 
vooral in staat voor gemeenschaps- 
bouw en vormingen.
 

Kapatagan is een coöperatieve die 
alle economische activiteiten 
bundelt.
 

De organisatie bestaat nu 26 jaar.

Er is een fabriek voor organische mest, waar tot 150 mensen 
tewerk gesteld zijn, waarbij men 5000 gebruikers kunnen 
bedienen in de provincie Isabela.

In samenwerking met de universiteit in Los Banos (UPLB Biotech) wordt Bio-N 
gemaakt. Dit is een biologische messtof die de atmosferische stikstof omzet tot 
stikstof bruikbaar voor de plant. Hierdoor heeft men slechts 1/3 van de hoeveelheid  
nodig, droogt de grond niet uit en houdt het de schadelijke insecten op afstand. 



  

De Filipijnen – Payoga/KapataganDe Filipijnen – Payoga/Kapatagan

Eind maart 2011 was hij gedurende 7 dagen te gast in Gamu om 
te zien hoe de samenwerking verder moet in de toekomst.
De leefomstandigheden in sommige dorpen zijn niet gunstig; 
sommigen moeten overleven met 1 €/dag, waar het 
minimumloon 4 euro/dag is.



  

De Filipijnen – Payoga/KapataganDe Filipijnen – Payoga/Kapatagan

Het contrast op 500 m hiervandaan 
is groot.



  

De Filipijnen – Payoga/KapataganDe Filipijnen – Payoga/Kapatagan

In oktober 2010 had de 
storm Megi veel schade 
aangericht, waarbij zeer veel 
huizen vernield werden. 

In het totaal werden er 1170 
huizen nieuw opgebouwd in 
samenwerking met een 
Zwitserse NGO.

Payoga kreeg nog eens een vraag om nog een de bouw 
van 500 huizen te begeleiden.



  

De Filipijnen – Payoga/KapataganDe Filipijnen – Payoga/Kapatagan

In het dorp Tumauni kweekt men zwarte rijst; dit is een 
rijstvariëteit die zo goed als verdwenen is en die nu door Payoga 
gepromoot wordt.
 

Bij terassenbouw kijkt men jaarlijks hoe men het water zal 
verdelen zodat iedereen na zekere tijd evenveel aan bod komt.

Zwarte rijst, ketan hitam, ketan itam, zwarte kleefrijst, zilvervlieskleefrijst.
Eén lepel zwarte rijst zemelen bevat meer gezondheidsbevorderende 
anthocyaan-antioxidanten dan een lepel van bosbessen. Ook bevatten ze 
minder suiker, meer vezels en vitamine E anti-oxidanten. 



  

De Filipijnen – Payoga/KapataganDe Filipijnen – Payoga/Kapatagan

Dirk vertelde hoe creatief de mensen welk zijn.
Zo verwerkt Joy bananen, taro en zoete aardappelen tot chips.
De chips worden in Manilla verkocht (400 km verder) en ze 
worden meegegeven met bussen opdat ze daar in winkeltjes 
verkocht worden. Hiervan leven er 3 families.

Gestart vanuit een project met de 
jeugd is dit nu al een degelijke 
organisatie, met samenwerking met 
verschillende ministeries.
Payoga heeft ook een 
vormingscentrum. Na een opleiding 
kan men een lening krijgen van 80 
tot 200 euro afhankelijk van hun 
ondernemingsplan.



  

De Filipijnen – Payoga/KapataganDe Filipijnen – Payoga/Kapatagan

Met het geld dat ze van 
Payoga geleend hebben, 
kunnen ze hun eigen zaak 
starten.
Wekelijks wordt er iets van 
terugbetaald.
Per wijk is er één ontvanger 
die het geld ophaalt.

Na de zware storm leende Payoga 150.000€ aan boeren.
Alhoewel de coöperaties bijna zelfbedruipend zijn, is er toch nog steun nodig voor de 
infractructuur. Hierbij helpt de provincie West-Vlaanderen.
Steun voor noodsituaties is nog steeds nodig.

Meer dan 5000 lidfamilies van Payoga hebben op deze wijze hun 
levenskwaliteit kunnen verbeteren.



  

De Filipijnen – BezienswaardigheidDe Filipijnen – Bezienswaardigheid

In het noorden van het eiland 
Luzon, in Sagada, worden 
sommige doden nog op 
traditionele wijze begraven in 
'hangende kisten'.

Niet iedereen kan op deze wijze begraven worden.
Enkel gehuwde personen met kleinkinderen die dan nog 
bepaalde offers gebracht hebben kunnen op die manier 
begraven worden.



  

De Filipijnen – Payoga/KapataganDe Filipijnen – Payoga/Kapatagan

De Lochting zorgde voor koffie met koekjes.
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