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Als OFS ondersteunen wij dit jaar en volgend jaar 
de ACT op de Filippijnen. De letters ACT staan 

voor Apostles in Contemporary Times (apostelen 
in hedendaagse tijd).  

 
Het logo van de ACT is samengesteld uit enkele 

bekende bestanddelen. Het symbool van Christus 
staat in het centrum van de cirkel met de naam 

van de ‘Apostles in Contemporary Times’ erom-
heen, aangezien de ACT Jezus Christus als cen-

trum en bron van hun eigen leven ziet. De afkorting ACT kent dan ook een 
verbinding met Christus in het logo. Het Yin-Yangsymbool onderin geeft 

uitdrukking aan het verlangen naar en werken aan universele harmonie, 
balans en vrede. De leden van de ACT dragen daarnaast het Tau-kruis als 

herkenningsteken omdat ze doorlopend geïnspireerd willen worden door 

Franciscus van Assisi, wiens leven zij gekenmerkt zien door eenvoud en 
liefdevolle zorg voor Gods Schepping. 

 
Het gezondheidsprogramma (Health Program) waar de ACT aan werkt, 

passen ze toe in de prelatuur van Infanta. Een geïsoleerd gebied geklemd 
tussen de bergen van de Sierra Madre en de Filippijnse Zee welke iets 

verder naar het oosten overgaat in de Stille Oceaan. Het merendeel van 
de bevolking, 80 – 85%, heeft een inkomen lager dan het minimum. In 

deze armoedige situatie betekent dat meestal hard werken voor een klein 
beetje geld en daarnaast vaak onvoldoende eten. Beide aspecten leiden 

tot een kwetsbare gezondheid. En als dan iemand ziek wordt is er meestal 
geen geld om naar de dokter te gaan. Een bezoek aan de dokter wordt 

daarom zo lang mogelijk uitgesteld en als het uiteindelijk dan toch nood-
zakelijk wordt, is het meestal te laat. 

 

Van deze situatie profi-
teren weer andere men-

sen, namelijk verkopers 
van medicijnen. Zij we-

ten dat de dokter vaak 
te duur is voor de bevol-

king en zij bieden dan 
ook medicijnen aan te-

gen vaak ongehoorde 
prijzen, maar nog wel 

altijd goedkoper dan een 
bezoek aan de dokter. 

Soms zelfs op agressieve 
manier brengen ze me-

dicijnen aan de man, die 



vaak niet op de kwaal zijn toegesneden. Daarmee wordt de zieke niet al-

leen niet geholpen, maar wordt tevens nog zijn laatste geld afhandig ge-
maakt. 

 

Het Health Program van de ACT is als antwoord hierop dan eigenlijk ook 
heel simpel en logisch: voorkom dat je ziek wordt en als je ziek wordt, 

gebruik dan als eerste wat de natuur jou op een heel goedkope manier te 
bieden heeft. Dit klinkt heel voor de hand liggend en een eerste gedachte 

kan zijn dat de bevolking zelf ook al wel op dat idee gekomen zal zijn. In 
werkelijkheid blijkt dat tegen te vallen en is er met een beperkte opleiding 

van mensen ontzettend veel te bereiken. De ACT gaat de bevolking dit 
opleiding geven. En wij kunnen ze daarbij ondersteunen. 
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