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Joselito 

Hij werd gevonden door de Barangay Captain, de baas van de wijk. Langs de kant van de weg. Een baby’tje van nog 

maar een paar uur oud. Nog vast aan de navelstreng en placenta. Een jongetje zonder naam. Onbekende 

achtergrond. Wie is zijn vader, wie is zijn moeder? De Barangay Captain bracht hem naar kinderbescherming. En via 

hen kwam hij terecht in het Little Childrens’ Home. Zijn naam? Vernoemd naar de Barangay Captain die hem vond. 

Joselito is nu 8½  maand oud. Een enorm vrolijk en lief mannetje dat zich goed ontwikkelt.  Geliefd door alle 

verzorgers in het kindertehuis. Geliefd door zijn Vader in de Hemel. Nog voor dat je bestond, kende Hij je naam...  

Over een paar maanden zijn waarschijnlijk  zijn officiële documenten klaar en kan hij geadopteerd  worden door zijn ' 

Forever Family'. Een hopeloos begin; een hoopvolle toekomst. 

Update: Annemarie 

Sinds we de taalstudie hebben afgerond in de eerste maanden van het jaar, zijn we mee gaan draaien in 

verschillende ministries. 

Ik werk nu twee dagen per week in het Little Children’s Home,  waar ik als verpleegkudige de medische zorg voor de 

kinderen heb en de ontwikkeling van de 7 babies en 11 peuters  in de gaten houdt. Ik vind het erg leuk om te doen, 

al zijn de verhalen achter deze kleintjes soms erg schrijnend; lees bijvoorbeeld het verhaal van Joselito op de 

voorkant van de nieuwsbrief. Het is fijn om praktisch wat voor ze te kunnen betekenen en hen lekker veel te 

knuffelen. 

 

Daarnaast werk ik nu wekelijks in de Tuberculosekliniek. Het TBC programma breidt  zich uit naar andere wijken van 

het gebied.  Mensen die via de vrijwilligers bij ons terecht komen vragen of we alsjeblieft ook bij hun langs kunnen 

komen, omdat veel kinderen en volwassenen bij hun in de buurt ook TBC symptomen vertonen. 

Update: Hans 

Onderwijs: preschools 

BL* heeft 5 preschools in verschillende sloppenwijken. De kinderen krijgen hier onderwijs, ze krijgen een maaltijd, ze 

leren over Jezus en hebben  zo een betere start op de normale basischool. Elke preschool heeft aan het eind van het 

schooljaar ‘Recognition Day, een soort afstudeerfeest.  Tijdens deze ceremonie van de preschools heb ik met een 

puppet een praatje gehouden voor de kinderen en het verhaal van ‘Het Verdwaalde Schaap’ verteld. Jezus vertelde 

dit verhaal om te illustreren hoe waardevol kinderen in Zijn ogen zijn (zie Matteüs 18:10-14). Het was erg leuk om te 

doen en de kinderen hebben er van genoten. Voor komend jaar gaat de structuur van de preschools veranderen. We 

mogen van de overheid geen preschools meer draaien. We denken dus na over een andere onderwijsvorm, 

bijvoorbeeld iets in ‘peuterspeelzaal-vorm’. 

Onderwijs: studiebeurzen 

In april en mei hebben de Filippijnse scholen zomervakantie (Hete Seizoen). Voor BL* een drukke tijd. We zijn bezig 

de nieuwe aanmeldingen voor de studiebeurzen te screenen: wie komt er in aanmerking, wie krijgt uiteindelijk een 

beurs om naar school te gaan het aankomende jaar? Een onderdeel van de screening is dat we de student thuis 

bezoeken bij zijn/haar ouders, en een interview houden om zo te kijken of ze binnen de criteria vallen; is de student 

echt gemotiveerd om naar school te gaan, staan zijn ouders achter zijn studie, is er in het gezin echt financieel 

gebrek om onderwijs te betalen, etc. Eind mei hopen we weer 75 nieuwe studenten in het scholarship-programma 

toe te kunnen laten; een uitbreiding van 260 naar 335! 

 



Missional Business Center 

Na de training ‘Start je eigen bedrijf’ van vorig jaar is er besloten de training op te delen in twee verschillende 

onderdelen:  

a. Training 1: Ontwikkel je eigen bedrijfsidee - De cursisten lopen in twee dagen hun eigen gaven/talenten, ideeën 

en ervaringen langs en doen een buurtonderzoek. De uitkomst van de training is 1 tot 3 bruikbare ideeën voor 

een eigen bedrijf. Op dit moment werkt Hans mee in de ontwikkeling van het lesmateriaal voor deze training. 

 

b. Training 2: Start je eigen bedrijf - Het beste idee voor een eigen bedrijf dat is ontstaan uit de eerste training, 

wordt gebruikt om daadwerkelijk een businessplan op te stellen. 

Vervolgtraject 

Na 6 dagen training kunnen de cursisten dit businessplan verder verfijnen onder begeleiding van het MBC. Daarna 

kunnen ze bij een Micro Financieringsorganisatie een kleine lening krijgen om hun bedrijfje daadwerkelijk te starten. 

Het MBC begeleidt hen in de eerste twee jaren van het opstarten van hun bedrijf. Een bedrijfje opstarten in moeiijke 

omstandigheden is best een flinke uitdaging ! Toch zien we langzamerhand de eerste paar bedrijfjes vorm krijgen. 

Daar zijn we erg enthousiast over! 

Uitleg ministries 

OMF: De zendingsorganisatie waarmee wij zijn uitgezonden naar de Filippijnen 

BL:  Bukang Liwayway (‘Zonsopgang’) is de Filippijnse organisatie waar wij bij werken. Annemarie werkt mee in 

de medische kliniek, Hans werkt mee in de Child Development Centers en het scholarshipprogramma. De 

organisatie bestaat verder uit enkele livelihoodprojecten, kinder- en jeugdclubs en zo’n 40 huiskerken in 6 

sloppenwijken. 

TLC:  The Little Children’s home is het kindertehuis waar Annemarie als verpleegkundige werkt. Verwaarloose en 

in de steek gelaten babies en peuters worden hier opgevangen. Vervolgens wordt geprobeerd hen in een 

adoptiefamilie onder te brengen. 

MBC:  het Missional Business Center helpt armen in de sloppenwijken hun eigen bedrijfje te starten door het geven 

van trainingen en persoonlijke begeleiding.  

FA:  Nina, Eva en Pepijn zitten op Faith Academy, een internationale K-12 school voor zendingskinderen. 


