
Ik gebruik het scherm van mijn 
mobiele telefoon als zaklamp 
om de weg naar het Community 
Center van Bukang Liwayway te 
vinden. Het is zeven uur ’s avonds, maar al pikdonker. In 
mijn ene hand een telefoon en in de andere een paraplu. 
Het regent erg hard en het modderige regenwater sopt in 
mijn schoenen. Het centrum staat op de heuvel Bonbon 
in het midden van een sloppenwijk. 
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Bukang Liwayway 

(‘Zonsopgang’) is een 

hulporganisatie die hier een 

preschool heeft, kinderen 

helpt om naar school te 

gaan en met microkredieten 

werkt. Ook hebben ze enkele 

huiskerken en kinderclubs. We 

zijn twee weken in Calapan 

om meer Tagalog te horen 

en te spreken. Vanavond ga 

ik naar de gebedsbijeenkomst 

in het net nieuwe gebouwtje. 

Na de weg gevraagd te 

hebben kom ik bij het 

centrum. De bijeenkomst 

is nog niet begonnen (en 

ik dacht dat ik te laat was). 

Na wat klesten hier en daar 

begint de gebedsavond. 

Sonabel, de leidster van 

Bukang Liwayway in Calapan, 

leidt de avond. Ik stel me voor 

(in Tagalog!) en daarna gaan 

we zingen. Iemand houdt 

een groot vel papier omhoog 

met de tekst van het lied. De 

insecten komen op het TL-

licht afgevlogen en dwarelen 

overal om ons heen (niet 

relaxed!). Dan valt de stroom 

uit. Het is aardedonker. Zingen 

van papier lukt dan niet meer, 

dus we gaan bidden.
Lees verder op pagina 2   
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In mei ben ik bezig geweest met 
het vertalen van een gebedsboekje 
voor zendingskinderen. Het is een 
oorspronkelijk Engelse uitgave 
waarmee je 30 dagen voor 
zendingskinderen kunt bidden. Ik 
wilde dit graag voor de Nederlandse 
‘markt’ beschikbaar hebben. En ook 
OMF Nederland is hier met een 
werkgroepje mee bezig. Ik hoop 
dat binnenkort de uitgave gedrukt 
gaat worden, zodat je ‘m ook kunt    
           gebruiken als je wilt. Word vervolgd!  

BIDDEN VOOR ZENDINGSKINDEREN

vervolg van de voorpagina

Arme mensen die allemaal God danken voor wat Hij hen geeft en voor wat Hij voor hen 
betekent. Dat maakt me wel stil. En ze bidden weinig voor zichzelf en veel voor hun 
buren en familieleden, en voor het project van Bukang Liwayway. Na een poos is er 
weer stroom en de gebedsavond is bijna afgelopen. 
Iemand biedt me aan om met hem mee te rijden op 
zijn Tricycle. Met z’n zevenen in/op de tricycle rollen 
we de berg af. En even later stap ik het guesthouse 
van OMF weer binnen, met een gevulde koelkast 
waar ik zo even wat uit kan pakken omdat ik trek 
heb en daarna stap ik in een comfortabel bed. Hoe 
dankbaar kun je zijn?

DE KINDEREN
De kinderen hebben het grootste deel van hun zomervakantie erop 
zitten (maar liefst 9 weken!). Zij en wij genieten van ons nieuwe 
huis en de lange vakantie. Wij zijn inmiddels weer begonnen met 
de taalschool, maar in Calapan hebben we een beetje vakantie 
gehouden (naast de taalstudie) en ook een paar uitstapjes 
gedaan met de kinderen. (waterval, snorkelen, paar dagen aan 
het strand) En Nina is op zomer-kamp geweest; ze heeft ‘de 
tijd van haar leven’ gehad! Verder vermaken ze zich thuis met 
spelen en knutselen en af en toe een filmpje kijken.
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              BIJ DE WATERVALLEN

HELPEN OP DE PRE-SCHOOL   



TAGALOG BIJBEL

                
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
              BIJ DE WATERVALLEN

KNUTSELEN!

BIJEENKOMST HUISKERKEN

W A N H O O P
Je kind weggeven. Niet omdat je hem 
niet wilt maar uit wanhoop omdat je niet 
voor hem kunt zorgen. Reuben is nu 3 
jaar en woont bij Lola Joselyne, een oma 
die al 4 oudere kinderen heeft, in een 
klein sloppenhuisje. ‘Weet je hoe ik aan 
Reuben kom?’ vroeg Lola Joselyne mij. ‘Ik 
kreeg hem van zijn moeder’. Zijn moeder 
had  6 kinderen toen ze zwanger werd 
van Reuben. Ze had al niet  eens genoeg 
eten voor haar 6 kinderen, laat staan dat 
ze voor Reuben kon zorgen. De enige 

uitweg die ze 
zag was Reuben 
w e g g e v e n 
aan een 
wildvreemde en 
hopen dat hij 
zo een betere 
t o e k o m s t 
heeft......
Zomaar een van 
de verhalen die 
we hoorden 

van mensen die hun baby’s uit wanhoop 
weggeven of achterlaten op een plek 
waar ze zeker weten dat ze gevonden 
worden...

De afgelopen tijd stond in het teken 
van het nieuwe huis (zie bovenstaande 
foto). We moesten uit ons oude huis 
omdat de mensen waarvoor we op het 
huis pasten, weer terug kwamen. We 
hebben een mooie woning gevonden 
in de buurt van de school van de 
kinderen. We moesten dus ook een 
eigen uitzet bij elkaar verzamelen. 
Begin juni zijn we verhuisd. En de 
weken er na hebben we gebruikt om te 
settelen. Veel kleine en grotere klusjes, 
een muurtje verven, etc. Af en toe naar 
de bouwmarkt of een warenhuis. Maar 
nu is het echt ons thuis geworden!

ONZE ZOMER

HELPEN OP DE PRE-SCHOOL   
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12 Missouri Street
Subdiv. Valley View Royale
Cainta, Rizal
The Phillipines

+63 - (0) 920 535 2001
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Meer weten? Vaker nieuwtjes lezen? 
We zetten regelmatig een nieuw 
stukje op ons blog (1 á 2x per maand). 
Meld je aan voor onze blogupdate op 
w w w . h a n s e n a n n e m a r i e . n l . 
Je krijgt dan elke keer als we een stukje 
schrijven een berichtje in je mailbox.

BLOG

Bidden? Op onze site kun je je aanmelden 
voor onze gebedsbrief.  Die verschijnt 
dan ongeveer elke 6 weken in je mailbox.

GEBEDSBRIEF

Ontvang je deze nieuwsbrief op 
papier? Je kunt deze nieuwsbrief ook 
per email ontvangen (4x per jaar). 
Geef je op voor de digitale versie 
van de nieuwsbrief op onze site:
w w w . h a n s e n a n n e m a r i e . n l

NIEUWSBRIEF

Wanneer er hier een bijeenkomst is vragen we 
soms: ‘Hoe laat begint het?’ Als we dan een 
tijd te horen 
krijgen, vragen 
we ook nog even 

‘Filippino tijd 
of Americano 
tijd?’ Want wanneer een activiteit hier om 
bijvoorbeeld 15.00 uur begint, betekent dat over 
het algemeen dat de mensen op dat tijdstip 
thuis stoppen met waar ze mee bezig zijn en 
zich gaan klaarmaken, eventueel omkleden, de 
spullen die ze nodig hebben bij elkaar zoeken, 
en afreizen naar de bijeenkomst of activiteit. Dat 
betekent dat tegen 16.00 uur de eerste mensen 
komen binnendruppelen. De bijeenkomst 
begon in hun ogen om 15.00 uur, toen ze zich 
gingen klaarmaken: Filippino tijd. De ‘Americano 
tijd’ is rondom 16.00 uur; dan begint het 
daadwerkelijke programma. Niet verkeerd maar 
anders! En voor ons ook erg handig om te weten!C
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info@hansenannemarie.nl

www.hansenannemarie.nl

Nonnenmate 22
Doetinchem
7006 CP
Nederland

+31 - (0) 314 36 01 78

hanscolenbrander

ColinBurner

Bankrekening: 
570 525 136 (ABN AMRO)
t.n.v. OMF-Colenbrander,
Terschuur

Wij leven van giften.

Wilt u ons werk ondersteunen? 

Kijk dan op onze website.


