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HALLO ALLEMAAL!
De fulltime studie zit er na deze week voor
ons beiden helemaal op. Annemarie rondt
het deze week af. Ook zij gaat dan volledig
meedraaien in haar ministry. We zijn dankaar voor de basis die
we hebben gekregen in taal en cultuur door het jaar taalstudie.
Wil je bidden dat we in ons werk snel op een hoger niveau
van het Filippijns zullen komen? Het spreken en begrijpen van de
taal is nog erg moeilijk en alles gaat heel mechanisch (lang nadenken
om te ‘ontcijferen’ wat er wordt gezegd of hoe we moeten reageren).

Missional Business Center (MBC)
Hans is begonnen met het aanpassen van trainingsmateriaal, om het
geschikt te maken om te gebruiken in de trainingen. Volgende week
(10 tot 14 maart) staat de training “Genereer je eigen bedrijfsidee”
gepland. In deze cursus worden de trainers opgeleid om de
eigenlijke training op een later moment zelf te geven aan mensen
uit de sloppenwijken. Wil je bidden voor een goede cursus?

Bukang Liwayway (BL)
In

de

vorige

gebedsbrief

schreven

we dat Hans gaat meedraaien in een
Alternatief Leer Systeem (ALS). Helaas
gaat dit door omstandigheden niet
gebeuren; er wordt geen ALS opgezet.
Scholarships
BL
kinderen

geeft
(±260

studiebeurzen
kinderen).

aan
Hans

draait mee in het structuren en stroomlijnen van procedures
en de begeleiding van studenten. Wil je bidden dat hij snel
op de hoogte is van alle ins en outs en ook zijn plek kan
vinden om op de juiste manier
					

mee te kunnen werken?
Lees verder op pagina 2
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Preschools
BL heeft 5 preschools. De coördinator van de preschools heeft Hans
gevraagd een praatje te verzorgen op de laatste schooldag van het

DATUM

PLAATS

Vrijdag 21 maart

Preschool Cogeo

jaar.

De

kinderen

(5-jarigen) zijn dan
‘geslaagd’

voor

preschool

en

de
gaan

Maandag 24 maart

Preschool Marilao

Woensdag 26 maart

Preschool Welfareville

naar de basisschool.

Vrijdag 28 maart

Preschool Calapan

sketch met een puppet

Woensdag 2 april

Preschool Trece

na de zomervakantie
Hans heeft een kleine
geschreven

en

hij

vertelt het verhaal van

Het Verloren Schaap. Dit gaat in het Tagalog. Wil je bidden voor een
goede voorbereiding, dat hij het allemaal op tijd in zijn hoofd
krijgt en op alle vijf de preschools goed zal kunnen overbrengen?
Medisch programma
Annemarie gaat een fysiotherapie training volgen. Ze kan de opgedane
kennis dan gebruiken in het helpen en adviseren van mensen in de
sloppenwijken. Bid voor een goede training (de week van 10-15 maart).
Annemarie is ook op zoek naar een baby opvanghuis waar ze twee
dagen per week zou kunnen meewerken.
Bid dat ze op de goede plek terecht komt.
Met de kinderen op school gaat het erg goed.
Ze hebben het naar hun zin en zitten goed in
hun vel. Eind volgende week hebben ze een
weekje voorjaarsvakantie. Bid dat we een
leuke tijd samen hebben; we gaan een paar
dagen naar het koele noorden van het land.

Dank je wel
voor je meeleven
en gebed!
Groetjes,
Hans en Annemarie
Nina, Eva en Pepijn

