AZ Alma steunt het Filippijnse volk
Het verhaal van Cristine Soriano Masson
Cristine Soriano Masson werkt sinds 1 augustus op de
afdeling G2 in campus eeklo. Voordien was ze als stagiaire
en weekendhulp ook aan de slag op de afdelingen G1, G3
en Sp Neuro in campus sijsele. In 2008 verliet ze haar
familie in het stadje Tacloban op de Filippijnen om hier een
diploma van verpleegkundige te behalen en om hier te
werken en geld te verdienen om haar familie ginds te
helpen.
Maar de tyfoon verwoestte haar geboortestreek, en haar
ganse familie moest vluchten voor de moordende storm.
Haar broer was zelfs een tijdlang vermist en Cristine
vreesde het ergste, maar hij is toch ongedeerd. Cristines
familie is wel alles kwijt: hun huis, hun bezittingen, hun
kleren, alles…
Zij moeten van nul herbeginnen, en AZ Alma wil hen daar
bij helpen.

‘Nooit zo erg’
Cristine Soriano Masson is een sterke, moedige vrouw maar het nieuws dat haar de voorbije weken vanuit
haar geboortestad bereikte, heeft haar diep geraakt. In Tacloban, waar de tyfoon het hardst heeft
toegeslagen, woonden ‘de belangrijkste mensen’ uit haar leven: haar mama en papa, haar broer en zus,
haar oma, haar nonkels, tantes, neefjes en nichtjes, haar vrienden en vriendinnen…
‘Ik ben daar opgegroeid, daar is mijn thuis, mijn ‘hometown’, en nu is alles weg’, zegt ze diep aangegrepen.
‘Ik kan geen krant meer zien, ik kan niet meer naar de televisie kijken. Zo erg! Ik zie de streek waar ik
groot geworden ben, bezaaid met dode dieren, dode mensen, puin,…’
‘Mijn ouders en familie waren wel voorbereid op de storm die zou komen, maar ze hadden nooit gedacht
dat het zo erg zou zijn’, zegt Cristine. ‘Ik heb de dag van de tyfoon nog gechat met mijn zus en die zei me
dat ze zouden verhuizen naar een beter gelegen huis in opbouw. Mijn papa werkt als aannemer en is bezig
met het bouwen van een huis voor een rijke zakenman. Daar is mijn familie naartoe getrokken om
beschutting te zoeken, maar ze hebben echt alles moeten achterlaten en dat zijn ze nu kwijt.’

‘Zorgen voor familie’
Cristine Soriano Masson heeft een paar dagen in de onzekerheid geleefd voor haar broer. Die was niet met
haar ouders mee gegaan naar de steviger woning maar was naar een ander dorp getrokken om er zijn
vriendin te halen.
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‘We hebben dagen van hem niets meer
gehoord en waren op het ergste voorbereid’,
zegt Cristine. ‘Die onzekerheid was heel erg,
zeker omdat we het ene slechte nieuws na
het andere hoorden van andere families.
Maar na vier dagen is hij dan toch weer
opgedoken, door het wegvallen van de
elektriciteit had hij ons niet kunnen bereiken
om te melden dat hij ongedeerd was. Dat
maakt me heel gelukkig: mijn familie is dan wel alles kwijt, maar ze hebben de storm overleefd.’
Toen Cristine in 2008 haar familie vaarwel zei en naar België kwam en er in het huwelijk trad, wilde ze zo
snel mogelijk haar diploma van verpleegkundige behalen. Ze slaagde daar ook in en werkte keihard om niet
alleen voor zichzelf, maar vooral ook voor haar familie in de Filippijnen te kunnen zorgen. Ze zegt dat ze
maandelijks een aanzienlijk deel van haar wedde doorstort naar een rekening op de Filippijnen. ‘Dat is
normaal zo bij ons’, zegt ze, ‘we zijn zo opgegroeid: de jongere generatie helpt de oudere generatie.
Iedereen zorgt voor iedereen. We zijn misschien wel arm, maar bij ons is iedereen welkom!’

‘Ik wil helpen’
Cristine Soriano Masson blijft niet bij de pakken zitten: ze wil zo snel mogelijk naar de Filippijnen en
Tacloban afreizen om er de handen uit de mouwen te steken en haar familie te helpen bij de heropbouw.
Nu zitten ze op het nabijgelegen eiland Cebu, waar nog een deel van de familie woont en waar ze tijdelijk
onderdak krijgen.
‘Ik wil in december naar ginder om te helpen, al is het maar voor enkele weken’, zegt Cristine. ‘Alleen dan
zal ik gerust zijn, als ik zie dat mijn mama en papa, mijn broer en zus en de rest van de familie het weer
wat beter stelt en zich verder kan behelpen.’
AZ Alma wil Cristine en haar familie daarbij ondersteunen en organiseert daarom een dubbele hulpactie:
enerzijds is er een Sinterklaasontbijt voor artsen, medewerkers, vrijwilligers en sympathisanten op vrijdag 6
december (van 6 tot 10 uur) in het restaurant in beide campussen. Inschrijven voor het ontbijt (6 euro) kan
tot en met 2 december bij de pastorale dienst van AZ Alma (pastoraledienst@azalma.be). Daarnaast is er
ook een kledinginzameling, eveneens op 6 december, tijdens het ontbijt in de restaurants van AZ Alma in
Eeklo en Sijsele.

Geneeskunde voor de derde wereld
AZ Alma steunt de familie van medewerkster Cristine Soriano Masson, maar blijft niet blind voor de
algemene problematiek van het Filippijnse volk. Daarom gaat een aanzienlijk deel van de opbrengst van de
actie ook naar het Filippijnse hulpproject van ‘Geneeskunde voor de derde wereld’, op aangeven van onze
spoedgevallenarts Geert Van Moorter, wiens echtgenote eveneens van de Filippijnen afkomstig is. Voor
meer informatie: www.g3w.be.
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