Jaarverslag 2019 van de Stichting Stagiaires Cebu (SS Cebu)
Doelstelling:
Gedurende het jaar 2019 heeft het bestuur van SS Cebu wederom een aantal
studenten van de Cebu Technological University uit Barili, Cebu en de Visayas
State University uit Baybay, Leyte in de Filippijnen de mogelijkheid geboden om
een half jaar stage te lopen bij tuinbouwbedrijven in de Haarlemmermeer en
omgeving.
De Stagiaires:
De stagiaires, die in 2019 stage gelopen hebben, waren over het algemeen
goed gemotiveerd en beleefd. De bestuursleden en de andere vrijwilligers
hebben ze met plezier begeleid.
Bij de aanvang van het jaar was er tot half april groep 30, bestaande uit 3
jongens en 6 meisjes. Direct na hen kwam groep 31, bestaande uit 9 meisjes en
1 jongen. Deze groep werd half oktober gevolgd door groep 32, die uit 4
meisjes en 4 jongens bestaat.
De meisjes zijn duidelijk bezig met een inhaalslag. De laatste jaren zijn de
meisjes, bij de kandidaat stagiaires, ruim in de meerderheid. Ons bestuur vindt,
om verschillende redenen, een evenwichtige verhouding tussen jongens en
meisjes belangrijk. Daarom hebben we, als stichting, de universiteiten van
Barili en Leyte verzocht steeds de meest geschikte 4 of 5 van de meisjes, en de
meest geschikte 4 of 5 van de jongens te selecteren.
De stagiaires gaan na hun stage terug naar school en moeten dan meestal nog
een ½ of een heel jaar (maar soms nog 1½ jaar) studeren.
In april 2019 is een grote groep oud stagiaires, afgestudeerd als bachelor (van
groep 26 de laatste 4 van de 8, van groep 27 de laatste 2 van de 9, groep 28 (9
stagiaires) in haar geheel en groep 29 (10 stagiaires) ook in haar geheel.
In juli 2019 zijn in Barili 11 oud stagiaires, begonnen aan de 2-jarige Master
opleiding. Onze stichting heeft hen daarvoor een studiebeurs gegeven. Dit
betekent dat SSCebu een groot deel van de kosten op zich neemt van: 3
semesters schoolgeld, de kosten van de thesis en de afstudeerkosten. Dit is
begroot op € 1.400,-- per student. Het boekengeld en het schoolgeld voor het
1e semester moeten de studenten zelf betalen. Dit is dezelfde regeling als we
getroffen hebben voor de oud stagiaires, die in 2018 aan hun Master opleiding
begonnen zijn. Van de 10 stagiaires, die zich toen hadden aangemeld, zijn er 8,
die hard studeren en in juni 2020 hopen af te studeren als Master.

Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen :
Gerard Stokman, Cathy Boltron, Nimfa Navoa, Bart Zwaan, Eric Groenendijk,
Ina Marsman, Nico van der Poel, Pieter Wijkmans en Rob de Groot, allen
ingeschreven bij de KVK Amsterdam. Alice Stokman heeft zich uit laten
schrijven.
Het bestuur kwam in 2019 achtmaal bijeen, samen met de vrijwilligers, die het
project ondersteunen.
De huisvesting: Op het huis zijn zonnepanelen en een zonneboiler geplaatst, de
voor- en achtertuin zijn flink onderhanden genomen, het dak van het tuinhuis is
vervangen,
Excursies en Uitstapjes:
Er zijn excursies geweest naar tuinbouw tentoonstellingen, zoals De Keukenhof,
De Horti-Fair en Gorinchem, naar de Lenteflora in Lisse en naar verschillende
bedrijven, Flora Holland en Waterdrinker. De excursies naar andere bedrijven
zijn in een schema geplaatst. Nico en Pieter organiseren elke maand een
excursie naar (meestal 3) bedrijven. Heel bijzonder was de excursie naar
Koppert Biological Systems in Berkel Rodenrijs. Daarnaast zijn er uitstapjes
geweest naar Volendam, de Zaanse Schans en De Beekse Bergen.
Ook zijn het bloemencorso in de Bollenstreek en in Rijnsburg bezocht, werd het
akkerbouwbedrijf van de zoon van Gerard in Biddinghuizen bezocht, en het
Bloembollen Museum, Global Gardens, Plantarium Boskoop en Holland Dahlia
Event. Ook Amsterdam (o.a. Canal-parade) en het dansfestival Mysteryland
Haarlemmermeer stonden op de agenda, evenals, voor eigen rekening, een
bezoek aan Antwerpen door de hele, en Parijs voor een deel van groep 31.

De studenten krijgen zwemles van de zwemschool “De Drijver” in het zwembad
van de Hartekamp in Heemstede. Ook is er tijd gemaakt voor andere sport en
ontspanning. Zo werd deelgenomen aan de Nieuwjaarsduik in Scheveningen.
De stagiaires deden ook mee met de 6-kamp in Rijsenhout en met de
Haarlemmermeer run in Hoofddorp. Dit jaar werd vanwege zware storm en
regen helaas niet Independance Day in Spaarnwoude bezocht. De family Day in
het Haarlemmermeerse Bos is wel bezocht. Met Kerstmis gaan de studenten
naar Beinsdorp om daar met de Filipijnse gemeenschap Kerst te vieren,
daarna gaan ze naar Haarlem om op de Markt kerstliederen mee te zingen met
een muziekband die daar ieder jaar optreed.
Verslagen:
De stagiaires moeten, tijdens hun stage een verslag schrijven over hetgeen ze
in het stagebedrijf geleerd hebben. Ze kunnen er daarbij voor kiezen om te
beschrijven hoe het bedrijf functioneert en over hetgeen ze geleerd hebben. Ze
kunnen er ook voor kiezen om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over
een bepaalde teelt. Om hen te helpen een goed verslag te schrijven, bezoekt
Nico elke maand het bedrijf en controleert de voortgang van de verslaglegging
met adviezen. Dit verslag wordt beoordeeld door Nico. (en Pieter) Voor dit
verslag krijgen ze een rapportcijfer. Dit cijfer en de beoordeling over hun
functioneren in het bedrijf telt mee bij hun afstuderen als bachelor.
Gedurende de laatste weken, van hun stagetijd, geven alle stagiaires een
presentatie in het bedrijf, waar ze stage gelopen hebben. Deze presentaties
worden bijgewoond door de andere stagiaires, door het bestuur en de
vrijwilligers van SSCebu en door andere belangstellenden.
Stageverleners : van Amigoplant Rijssenhout hebben we in verband van de
verhuizing van dit bedrijf naar Heerhugowaard, afscheid moeten nemen, na
groep 31. Heel erg jammer.

Rob de Groot (secretaris)

