
We zitten nu in het midden van het hete 
seizoen. En dat is het dan ook: heet. Je 
bent sneller moe en en zweet echt de 
hele dag. De kinderen hebben ook wat minder energie. Het heeft 
natuurlijk ook zijn leuke kanten; we zitten in het weekend wat 
vaker in het zwembad van school voor verkoeling. En de mango’s 
zijn in deze tijd van het jaar erg goedkoop (en lekker zoet)! 
Ondertussen vinden we steeds meer onze draai in ons werk.

Annemarie
Annemarie  heeft –naast haar werk in de Tuberculosekliniek– een plek 
gevonden in het Little Children’s Home. Dat is een kindertehuis voor 
kinderen die in de steek gelaten zijn of geen ouders meer hebben. 
Deze kinderen worden in de loop van de tijd allemaal geadopteerd.  Ze 
vindt het daar heel erg leuk en is er precies op haar plek; een 
gebedsverhoring (zie vorige gebedsbrief). Ze werkt er twee dagen 
per week. Annemarie  heeft als verpleegkundige de medische zorg voor 
kinderen in het kinderhuis. Ze let op de ontwikkeling van de kinderen (7 
babies en 11 peuters). Af en toe gaat ze 
met een van de kinderen naar de dokter, 
moeten  de kinderen worden gewogen 
en gemeten of ze heeft een gesprek 
met de maatschappelijk werkster. Het 
is uitdagend en veelzijdig werk, al zijn 
de verhalen achter deze kleintjes vaak 
erg schrijnend. Het is fijn om praktisch 
wat voor ze te kunnen betekenen 
en hen lekker veel te knuffelen! 
Bid voor de kinderen in het little children’s 
home, dat voor elk kind de juiste familie wordt gevonden.
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Dank je wel 
voor je meeleven 

en gebed!

Groetjes,
Hans en Annemarie
Nina, Eva en Pepijn

Hans
Zoals vermeld in de vorige gebedsbrief hebben Hans en zijn poppenkastpop Spike op de 
5 preschools een praatje gehouden tijdens de afstudeerceremonie. Het was erg leuk om 
mee te maken en de ‘Filippijnse speeches’ gingen ook goed. Bedankt voor jullie gebed! 
Kijk evt. op ons blog voor de foto’s (blog.hansenannemarie.nl). Op 26 april geeft Hans 
een training voor de kinderwerkers van Bukang Liwayway, 
die kinderclubs houden in verschillende sloppenwijken. 
Bid voor een goede training. In april en mei hebben de 
Filippijnse scholen zomervakantie. Dat betekent dat we in 
het scholingsprogramma de tijd hebben om nieuwe kinderen 
en jongeren te screenen die in aanmerking komen voor een 
studiebeurs. Daar zullen we in mei druk mee zijn. Willen 
jullie bidden voor een goede afhandeling van alle 
aanmeldingen? Daarnaast is het werk van het Missional 
Business Center in volle gang. Hans helpt mee de training 
vorm te geven en inhoudelijk aan te scherpen zodat het 

goed aansluit bij de situatie en het niveau van de studenten. Half 
mei is er weer een training (‘Genereer je eigen bedrijfsidee’). 
Willen jullie bidden voor een goede training en dat God de 
mensen die hij op het oog heeft om aan de training deel 
te nemen op ons pad brengt?

Nina, Eva & Pepijn
De kinderen zijn na het paasweekend aan hun laatste 6 weken 
van het schooljaar begonnen. Ze hebben het erg naar hun 

zin op school en genieten van het schoolleven op Faith Academy. Omdat 
ze op een school voor zendingskinderen zitten komt het best vaak voor dat vriendjes 
of vriendinnetjes weer vertrekken of een 
lange tijd op verlof gaan. Dit is soms best 
lastig. Nina gaat na de zomervakantie naar 
‘Middle School’ (de middelbare school start 
hier een jaar eerder dan in Nederland). Dat 
vindt ze best spannend. Gelukkig is het 
wel op hetzelfde terrein en houdt ze ook 
dezelfde klas. Volgende week mag ze een 
dagje meelopen om te kijken hoe alles gaat.
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http://www.hansenannemarie.nl/blogupdate/2014/03/22/maart/

