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HALLO ALLEMAAL!

T

erwijl in Nederland de kou
maar aanhoudt, begint het
hier langzaam maar zeker
erg warm te worden. Het hete
seizoen is begonnen! We zijn druk bezig met de taalen cultuurstudie. Dat valt ons behoorlijk tegen. De
vooruitgang lijkt maar langzaam te gaan. Wil je blijven
bidden voor wijsheid en inzicht? We proberen
de komende tijd wat meer situaties te vinden waar
we de lesstof in de praktijk goed kunnen oefenen.

We zijn dankbaar voor de taalhulp (Rose) die
we hebben. Zij
is
onze huishoudelijke hulp en
probeert naast de geplande uurtjes oefenen,
ook tijdens haar werk in huis zoveel mogelijk in
het Tagalog te communiceren (en wij met haar).
In de vorige gebedsbrief vroegen we gebed voor een
permanente huurwoning. We hebben veel rondgereden
en rondgekeken, een aantal huizen bezocht, veel
advertenties op internet bekeken en huiseigenaren gebeld,
in de hoop op succes. Helaas, tot nu toe hebben we nog
niets kunnen vinden. Wil je meebidden dat we op tijd
(vóór 1 juni) een geschikte andere woning hebben?
De kinderen doen het goed op school. Ze genieten
en kunnen goed ‘meekomen’. Volgende week
hebben we de ouder-en-leerkracht-gesprekken om
te horen hoe hun vorderingen zijn. Inmiddels raken
ze zó aan het Engels gewend dat we merken dat hun
Nederlands wat achteruit gaat. Ons plan was en is
om na de zomervakantie te starten met Nederlandse
les. We zijn ons aan het oriënteren op materialen en
hoe we e.e.a. het beste kunnen uitvoeren (naast de
vijf hele dagen die de kinderen al naar school gaan).
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Waarschijnlijk gaat Hans 1 uur per week les geven
aan Nina en Eva (na schooltijd op school) om hun
Nederlands op peil te houden. Wil je meebidden voor
wijsheid hoe dit te doen en met welke materialen
(Wereldschool of CD-roms, kinderboeken of digitale
boeken, etc). Kosten voor Nederlands onderwijs zitten
nog niet in ons budget, dus ook dat speelt een rol.

Dank je wevl en
le
voor je meeed!
en geb
Groetjes,
nemarie
Hans en An
Pepijn
Nina, Eva en

We schreven al even over Rose, onze huishoudelijk hulp.
Zij heeft drie kinderen, waarvan er twee naar school gaan.
Voor de jongste dochter Rochelle (17), is er geen geld
om haar naar school te sturen. Zij moet wachten totdat
haar oudste broer klaar is met school en dan is er geld
voor haar beschikbaar om een opleiding te volgen. Haar
ouders werken heel hard om hun kinderen een betere
toekomst te geven. Een beroepsopleiding is hier de
enige mogelijkheid om kans te maken op een iets beter
betaalde baan. Wij lopen hier rond in Manila en zien zoveel
treurige en uitzichtloze situaties dat we ons wel eens
afvragen “waar moet je beginnen?” Dan voel je je klein
en machteloos. En nu is daar dus de situatie van Rochelle.
Hier kunnen we wel iets betekenen en zijn we niet
echt machteloos. We hebben het gevoel dat Rochelle
op ons pad is gebracht en na bidden en overleggen
hebben we besloten dat we haar ouders willen helpen
om Rochelle naar school te kunnen laten gaan. Het is
haar droom om verloskundige te worden. Onderzoek
laat zien dat een van de belangrijkste factoren om
uit de armoede te komen onderwijs is. Wil je
bidden voor Rochelle? Volgende week moet ze een
toelatingsexamen doen voor de school en bid dat ze in
juni een goede start kan maken met haar opleiding.

