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Vraag nr. 29 van Catherine Waelkens van 22 oktober 2016 
 
Contacten met CEBU  

De nieuwsberichten uit de Filippijnen zijn niet zo gunstig. 

De actuele president heeft openlijk gekozen voor een anti-westerse alliantie. 

Zal dit invloed hebben op onze relaties met CEBU-city? Een belangrijk deel van onze contacten bestaat 
uit uitwisselingen. Wordt er opgevolgd wie hierheen komt en in hoeverre de veiligheid van onze 

mensen die daarheen gaan verzekerd is?  Worden de jongeren die daarheen gaan voorbereid op een 

regime waar rechtszekerheid secundair is? 

Heeft het zin met die relaties door te gaan? 

Antwoord 
 
De situatie op het nationale niveau in de Filipijnen heeft tot op heden geen invloed op de 

samenwerking met Cebu City.  
In mei 2016 waren in de Filipijnen zowel op het nationale als lokale niveau verkiezingen. Naast een 

nieuwe president werd in Cebu City ook een nieuw lokaal bestuur verkozen. Dhr. Tommy R. Osmeña 

is sinds 1 juli 2016 de nieuwe burgemeester van Cebu City. In een schrijven van 22 juli 2016 bevestigt 
Mayor Osmeña de samenwerking met Kortrijk. Hij verwijst er naar de opgebouwde 

vriendschapsbanden en hoopt in de toekomst nieuwe uitwisselingsprojecten tussen beide steden te 
kunnen opstarten.  

Bezoeken naar Cebu City gaan altijd vooraf aan een grondige voorbereiding. Zo wordt de jongerenreis 

voorafgegaan door drie voorbereidingsweekends waarbij de jongeren informatie krijgen over het land 
en cultuur, leren omgaan met culturele verschillen, … Tijdens de reis worden ze geconfronteerd met 

andere visies en tegengestelde ervaringen. Dankzij een goede begeleiding tijdens en na de reis 
krijgen deze vragen een plaats waardoor ze voor de deelnemende jongeren eerder een verrijking zijn 

en hen doen kritisch nadenken over hun eigen situatie. 

Tijdens de bezoeken aan Cebu City staat het lokale bestuur of de partnerorganisaties in voor de 
veiligheid. De Belgische ambassade wordt ook altijd op de hoogte gebracht van bezoeken aan Cebu 

City.  
 

 


