
Hallo allemaal! Misschien 
herinner je je nog dat in 
november vorig jaar de 
tyfoon Haiyan de Filippijnen trof. In deze Special 
willen we jullie graag bijpraten over de huidige 
stand van zaken. Daarnaast kun je deze keer 
beknopt lezen over onze ministries en ons gezin. 
Veel leesplezier!
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Tyfoon-update 
Hoewel er na de tyfoon in 
november vorig jaar veel 
noodhulp op gang kwam, 
gaat de lange termijn 
wederopbouw maar langzaam. 
Huizen zijn nog steeds niet 
klaar. Gezinnen wachten al 
zo lang. Naast 
het verlenen 
van de eerste 
noodhulp is 
OMF ook gaan 
kijken naar 
hoe en waar 
we betrokken 
konden zijn met de lange 
termijn hulp en wederopbouw. 
In het verwoeste gebied 
Marabut op het eiland Samar 
heeft OMF het SAFE project 
opgestart: ‘Serving Affected 
Families Effectively’ (getroffen 
gezinnen effectief dienen). 
Dit is wat SAFE doet: 

1. Huizenbouw
In augustus werd een start 
gemaakt met de bouw van 
88 huizen. De plek waar 
OMF werkt is de eerste 
‘relocatieplek’ op Samar. 
Mensen worden hier definief 
naartoe verhuisd vanuit een 

de 40-meter 
zone langs de 
kust. Het is 
sinds de ramp 
voor mensen 
verboden om 
binnen 40 
meter van 

de kustlijn hun huizen te 
bouwen. De grond is door de 
gouverneur geschonken. Op 
kosten van het SAFE-project 
is de grond bouwrijp gemaakt. 
De huizen zijn zo ontworpen 
dat ze hevige stormen kunnen 
doorstaan. De zee is nog goed 
bereikbaar voor de »

Ingang van de relocatieplek

Huizenbouw
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» bewoners van de relocatieplaatsen, zodat de 
inkomstenbron voor de (voornamelijk) vissers niet in 
gevaar komt. In de nabije toekomst zullen nog meer 
stukken grond  worden aangewezen om nog eens 600 
huizen te bouwen. We hopen en bidden dat dit snel 
gebeurt. De (juridische) procedures nemen veel tijd in 
beslag (betaling, regels voor land-eigendom, etc.).

2. Water
SAFE heeft 4 plekken in het gebied aangewezen voor een waterbron. Het plan is om diepe 
bronnen te graven en grote waterreservoirs/-tanks te bouwen, die duizenden mensen in het 
gebied zullen voorzien van water. Er zullen deskundigen ingehuurd worden die deze moeilijke 
klus kunnen uitvoeren. We hopen dat binnen enkele maanden de eerste diepe putten in gebruik 
kunnen worden genomen.

3. Levensonderhoud (Livelihood)
• BOTEN

Met de hulp van enkele zendingspartners heeft SAFE 
grote stappen kunnen maken met het fabriceren van 
vissersboten. De eerste ontwerpen werden naar de 
werkplaats van SAFE gebracht. Daar worden lokale 
mensen nu opgeleid om deze boten zelf te kunnen 
bouwen van glasvezel en multiplex. Daarna wordt er een 
productielijn opgezet om 100 á 300 boten te bouwen. 
We zullen de boten geven aan vissers die tot nu toe geen 
boot kregen van andere hulporganisaties of voor mensen 
die werkzaam zullen zijn in het zeewierproject.

• ZEEWIER
Een tweede livelihood project is het zeewierproject. 
Samen met een ervaren lokale partner wil OMF het 
kweken van zeewier voor consumptie verder uitbreiden. 
SAFE zal investeren in de juiste materialen die de 
mensen nodig hebben om de zeewierproductie meer 
levensvatbaar te maken. Voorbeeld: het zeewier is 
veel waardevoller en makkelijker te transporteren 
als het gedroogd wordt. Goed gebouwde zon drogers 
voorzien in deze behoefte. Een knipoog van God: een 
groot zeegebied is getest om te kijken of het geschikt 
zou zijn voor zeewierproductie.  Opvallend is dat alleen 
de zeegebieden die zijn toegewezen aan SAFE hiervoor 
geschikt zijn. Dat is goed nieuws!

• TUINTJES
Elk te bouwen huis krijgt een zogenaamde FAITH tuin 
(Food Always In The Home; altijd voedsel in huis), een 
tuintje waar mensen zelf wat gewassen kunnen planten 
en verzorgen, die hen van eten zullen voorzien. Omdat 
de huizen nog niet gebouwd zijn, loopt dit project nog niet. Zodra de huizen bewoond zullen   
   gaan worden, neemt SAFE een  landbouwkundige in dienst die de mensen zal leren hoe ze  
     hun gewassen en tuintjes moeten verzorgen.          Lees dit verslag verder op pagina 4
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De plek waar een waterput komt

De botenwerkplaats

Glasvezelboten

Zeewierproductie

Bouwrijp maken van de relocatieplek
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Missional Business Center (MBC) 
en andere zaken
Langzamerhand ontstaan de eerste bedrijfjes 
naar aanleiding van de training en begeleiding 
van het MBC. Dat is erg leuk en bemoedigend 
om te zien. Hans heeft de afgelopen maanden 
een cursus ‘Leerkrachtvaardigheden’ 
ontwikkeld en gegeven om trainers op te 
leiden om de MBC business training zelf te 
kunnen geven.  De komende tijd zal Hans 
ook bezig zijn met het volgen van een 10 
daagse cursus over Verloftijd en helpt hij mee 
in het Bukang Liwayway livelihoodproject 

( t a s s e n , 
bo rdu r r kaa r ten , 
etc.). Eind oktober 
probeert hij 
voor het eerst te 
spreken in een 
huisgemeente... in 
het Tagalog!

The Little Children’s Home
In het babyhuis geniet Annemarie van haar 
werk en van de kinderen. In de laatste weken 
zijn er 4 kinderen naar hun ‘Voor-altijd-

Familie’ (adoptiegezin) 
gegaan. Nog drie anderen 
zullen binnenkort worden 
geadopteerd. Ondertussen 
worden de lege plekjes 
opgevuld door nieuwe 
bewonertjes van het 
kinderhuis. Op dit moment 
zijn dat vooral pasgeboren 
baby’s.

Tuberculose-project
De OMF dokter die bij het 
TB-project werkt is een jaar op verlof. We 
zijn heel blij en dankbaar voor een vervanger! 
Een Australische dokter die in Manila woont, 
werkt eens per maand mee, waardoor het 
project gewoon kan doorgaan.

Gezin
Nina, Eva en Pepijn gaan 
nu ruim een maand 
weer naar school. In dit 
onderwijssysteem begint 
het voorgezet onderwijs 
in groep 8. 

Nina is dus na de 
zomervakantie begonnen 

op de middelbare school. Ze vindt het heel 
erg leuk, ondanks het vele huiswerk.; ze 
geniet van de naschoolse clubs waar ze nu 
aan mee kan doen. 

Eva is geniet in groep 5 (grade 4). Op de 
foto hiernaast is 
ze -in het kader 
van een project 
over Egypte- een 
kip aan het 
mummificeren! 

Pepijn zit in 
groep 3 (grade 1) en begint al aardig 
te lezen en schrijven. Hij houdt heel veel 
van muziek maken dus we proberen ergens 
gitaarles voor hem te vinden.

           Lees verder op de achterpagina

»
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12 Missouri Street
Subdiv. Valley View Royale
Cainta, Rizal
The Phillipines

+63 - (0)2 954 94 25
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OMF: De zendingsorganisatie waarmee wij 
zijn uitgezonden naar de Filippijnen.
BL: Bukang Liwayway (‘Zonsopgang’) is de 
Filippijnse Christelijke hulporganisatie waar 
wij o.a. bij werken. Annemarie werkt mee in 
de medische kliniek, Hans werkt mee in het 
Livelihoodprogramma. De organisatie bestaat 
verder uit een scholingsprogramma, preschools, 
kinder- en jeugdclubs en zo’n 40 huiskerken in 
6 sloppenwijken.

TLC: The Little Children’s home is het 
Christelijke kindertehuis waar Annemarie als 
verpleegkundige werkt. Verwaarloosde en in 
de steek gelaten baby’s 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.

Openheid
Drie OMF zendelingen zijn in Marabut gaan wonen. 
Een van hen leidt op dit moment een wekelijkse 
bijbestudie voor zo’n 20-30 mensen, en een 
kinderclub. OMF heeft onlangs een vrachtwagen vol 
bijbels in de lokale taal Waray naar Samar gebracht. 
De twee anderen proberem een gemeente te starten. 
Er is een grote openheid voor het evangelie ontstaan 
in Marabut. Ook bij het SAFE project werken veel 
mensen en niet iedereen kent God. We hopen en 
bidden dat ze in hun tijd bij SAFE God zullen leren 
kennen. Wilt je meebidden, geef je dan op voor onze 
gebedsbrief op de website.

Bedankt!
OMF Filippijnen heeft niet eerder voor een project 
zoveel financiële hulp ontvangen. Ook door velen 
van jullie is – op individuele basis of in kerkverband- 
bijgedragen! We willen je hiervoor namens de 
bewoners van Marabut enorm bedanken. Zonder 
jullie hulp kon het bovenstaande niet worden 
gerealiseerd!

De afgelopen tijd hebben we erg genoten van veel bezoek uit 
Nederland. Annemarie’s ouders kwamen logeren, daarna kregen we 
bezoek van vrienden uit Doetinchem en Hans’ broer en schoonzusje 
zijn ook langs geweest. Al dat bezoek was erg gezellig. En het is nog 
niet voorbij. Ook Hans’ ouders zullen in oktober langskomen. Daar 
kijken we naar uit. Heel veel liefs van ons allemaal!
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Bekijk een filmpje 
over SAFE op

http://vimeo.com/89659537
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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.


