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In de heuvels van Mindoro wonen de Mangyan, een verzamelnaam voor een achttal 
stammen op dit eiland. Deze week ben ik op bezoek bij een van die stammen, de 
Tawbuid (spreek uit: touw-boe-it), in de buurt van Safa. Met de bus vanuit Manila, 
dan per boot de oversteek naar Calapan, vervolgens in een busje 2 uur naar het 
zuiden, een half uur in een trycicle en dan zijn we er. Wat betreft vervoer. We 
vervolgen de reis met een flinke wandeltocht tussen de heuvels en door rivieren. 
Tegen het begin van de avond komen we aan bij het dorp. Het is een drukte van 
belang. Iedereen komt kijken wie de bezoekers zijn.

We hebben de leiders van deze stammen de ‘Start Your Business Training’  gegeven, 
en ook de Train de Trainer cursus. En nu zijn zij aan de beurt. De leiders die 
door het MBC team getraind zijn, geven nu zelf de training aan de eerste groep 
deelnemers. Wij zijn er met ons team om ze te coachen en te helpen deze eerste 
training-in-eigen-beheer een succes te laten worden. Op deze manier wordt 
het werk van het MBC vermenigvuldigd en kunnen steeds meer mensen er van 
profiteren.

De Start Your Business Training krijgt langzamerhand meer bekendheid. Steeds 
meer organisaties en kerken vragen ons de training. te komen geven. Er zijn veel 
kerken of organisaties die een livelihoodproject hebben of leningen . . .

Vermenigvuldiging
TBC-project
Het TBC project 
draait op volle 
toeren. Annema-
rie werkt samen 
met de Filippijnse 
verpleegkundigen 
Apple en Melanie 
en dokter Cornelia 
(Zwitserland) in het 
programma. Apple 
en Melanie komen 
dagelijks in de TBC 
gebieden om ervoor 
te zorgen dat de 
besmette patienten 
hun medicijnen in-
nemen. ’s Maandags 
is Annemarie er 
ook altijd bij om de 
nieuwe patienten te 
screenen.

Bid mee voor een
succesvolle aanpak om 

TBC in de sloppenwijken 
uit te roeien 1lees verder op pagina 2››



Knokkelkoorts is een ziekte door een virus (het 
denguevirus). De ziekte komt voor in (o.a.) Azië. 
Je krijgt het virus als je gestoken wordt door een 
mug met het virus. Klachten zijn plotseling koorts 
met koude rillingen, vaak met heftige hoofdpijn, 
huiduitslag en pijn achter de ogen. Sommige mensen 
zijn extra kwetsbaar als ze knokkelkoorts krijgen: zij 
worden vaker ernstig ziek. Bijvoorbeeld zwangeren, 
ouderen en mensen met diabetes mellitus. Het 
aantal gevallen van knokkelkoorts neemt de laatste 
jaren toe. Er bestaan geen medicijnen of injecties 
om knokkelkoorts te voorkomen of te genezen. 
(bron: www.thuisarts.nl)

Deze ziekte heerst moment in veel gebieden in 
onze omgeving. Toen we net terugkwamen uit 
Nederland werd een van de vrijwilligers uit het 
kinderhuis ziek: knokkelkoorts. We zijn een aantal 
keren met haar naar het ziekenhuis geweest. Uren 
wachten voor opname en bloeduitslagen. Ook baby 
L, een jongetje uit het babyhuis werd erg ziek. Hij 
werd opgenomen in het ziekenhuis en werd goed in 
de gaten gehouden. Gelukkig is hij inmiddels weer 
beter en is hij weer ‘thuis’  in het kinderhuis.

Afgelopen zomer zijn er 7 (!) nieuwe kinderen 
bijgekomen. Deze kinderen komen allemaal uit erg 
schrijnende situaties en hebben al veel meegemaakt 
in hun kortje leventje. We geven ze veel liefde en 
zorg en we hopen dat er goede adoptieouders 
voor deze kinderen worden gevonden. Voor de 
verzorgers is het soms een flinke uitdaging om 
kinderen die soms bijna 3 jaar lang op straat 
leefden nu op de juiste manier te laten wennen 
aan het leven in het kinderhuis. Hoe ga je om met 
andere kinderen? Leren dat je moet luisteren naar 
volwassenen en anderen niet mag schoppen en slaan. 
Er is veel liefde en geduld nodig. Langzaam maar 
zeker zien we deze ‘straatpeuters’ veranderen en 
tot rust komen.

Little Children's Home
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. . . verstrekken aan armen. Maar in veel gevallen gaat 
het moeizaam of mislukt het, of kunnen leningen 
niet terug betaald worden. Eén van de redenen 
is dat men niet weet hoe hij/zij een eenvoudig 
bedrijfje moet runnen of waar het geld in het 
bedrijf blijft. De MBC training geeft daar inzicht in.

In Payatas, 
een wijk 
in Quezon 
City (de 
grootste 
stad van 
M e t r o 
M a n i l a ) , 
t r a i n e n 
we ook 
een groep. 
Eén van hen, Jovelee, heeft 5 junks shops, een soort 
recycle bedrijf waar mensen plastic (etc.) kunnen 
inleveren. Ze heeft zelfs al werknemers in dienst. 
Met een lening van onze partner CCT (micro-
financiering) heeft zij al jaren dit bedrijf, maar na 
het volgen van de MBC training begreep ze pas 
echt hoe het in elkaar zit. Na de training wilde ze 
direct verbeteringen doorvoeren om haar bedrijf 
gezonder te maken.

Missional Business Center
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Door de toenemende vraag van kerken en organisaties zijn we 
naarstig op zoek naar uitbreiding van ons team van trainers. Bid je 
mee dat we de juiste mensen kunnen vinden die een trainingsteam 
kunnen gaan vormen?

Bid voor deze kinderen, dat ze veel liefde en 
zorg mogen ontvangen en dat er goede families 

voor deze kinderen worden gevonden.



Tussen Twee Werelden
Mondiale nomaden, multiculturele kinderen, kinderen-
met-een-derde-cultuur: dat zijn de kinderen 
van diplomaten,  zendelingen, militair personeel, 
zakenmensen, vluchtelingen of economische migranten. 
Deze kinderen hebben gemeen dat ze opgroeien in 
culturen die verschillen van de cultuur van thuis. Ze 
verhuizen vaak en hun beste vrienden komen uit 
alle uithoeken van de wereld. Ook worden ze vaak 
geconfronteerd met armoede. Als deze ervaringen 
hebben onvermijdelijk invloed op hun ontwikkeling. 
De verhalen in ‘Tussen twee werelden’ geven 
een kijkje in de vreugden en uitdagingen waar 
zendingskinderen mee te maken krijgen. We hopen 
dat dit boekje je helpt om speciaal voor hen te 
bidden. Wil je er een ontvangen, mail dan even 
je naam en postadres, dan zorgen we dat je 
er 1 in je brievenbus krijgt.
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Wij zijn druk bezig om alle papieren te verzamelen en verslagen te schrijven voor 
de adoptie. Over 2½ maand voldoen we aan alle criteria om in aanmerking te 
komen voor lokale adoptie. We zijn bezig om alle papieren op tijd in orde krijgen 
en hopen dat ze allemaal goedgekeurd worden. We vertrouwen God dat hij het 
juiste kind in ons gezin brengt. 

Nina, Eva en Pepijn zijn hun nieuwe schooljaar op woensdag 5 augustus gestart. 
Ze genieten van het naar school gaan. Nina zit nu in grade 7, Eva in grade 4 en 
Pepijn in grade 2.

Faith Academy is een school voor zendingskinderen. Ooit klein gestart door een 
aantal zendelingen; nu is het uitgegroeid tot een grote school, een zelfstandige 
organisatie met een bestuur dat -net als in Nederland- wordt bemand door 
ouders. Sinds dit schooljaar zit Hans namens OMF in het bestuur van de school. 
Hij heeft natuurlijk affiniteit met onderwijs, maar het is wel even wennen nu eens 
‘aan de andere kant van de tafel’ te zitten. Er zijn veel en soms ook ingewikkelde 
beslissingen te nemen.

De kinderen

Bid voor een voorspoedige adoptieprocedure.
Bid voor wijsheid en goed bestuur van Faith ademy.



Hans en Annemarie Colenbrander

Adres
12 Missouri street
Subdivision Valley View Royale
Cainta, Rizal, The Philippines

Telefoon
+63 2 954 94 25
+63 920 535 2001
 

Skype
hanscolenbrander

 w w w . h a n s e n a n n e m a r i e . n l
 

Giften
OMF-Colenbrander

NL18 ABNA 0570 5251 36
o.v.v. “Gift Werk ZO-Azië met Hans en Annemarie”

 

Email
hans@hansenannemarie.nl

annemarie@hansenannemarie.nl
 

Facebook
annemariecolenbrander

www.omf.nl
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Samen
Voor ons leven en werk zijn wij 
afhankelijk van gebed en giften. 
Wil je ons biddend ondersteunen 
meld je dan op onze website aan 
voor de gebedsbrief. Wil je ons 
financieel ondersteunen, maak 
dan je gift over op onderstaand 
rekeningnummer. Dankjewel!

We kijken terug op een geweldig verlof, dat 
veel te snel voorbij ging! Maar toch is het 
ook fijn om weer terug hier te zijn. Wat 
waren we verrast toen we thuiskwamen 
en er kadootjes lagen en een welkomsbord 
gemaakt was door een aantal Filipijnse 
vrienden. Superleuk om zo terug te komen. 
We hebben wel weer even moeten wennen 
aan de warmte, het constante lawaai om je 
heen (wat versterkt wordt doordat er naast 
ons een huis gebouwd wordt), het verkeer 
(dat weer een stukje drukker is geworden) 
en de taal. Ook hadden de kinderen best 
veel last van de jetlag en het kostte  ons 
zeker een week om weer allemaal ’s nachts 
goed te kunnen slapen. De kinderen hebben 
inmiddels hun draai hier weer gevonden. Ze 
vinden het erg leuk om hun vriendjes en 
vriendinnetjes weer te zien en ook om alle 
baby’s en kinderen in het babyhuis weer te 
zien en te knuffelen.

Terugblik Verlof

van ons blog

Om het 150-jarig bestaan van OMF mee te vieren 
word je uitgenodigd voor de nationale OMF dag op 
zaterdag 26 september in Veenendaal. De flyer met 
meer info is toegevoegd aan deze nieuwsbrief.

Feestje!



Kom naar de 

Nationale OMF dag
Zaterdag 26 september 2015

A
ll

es
 w

at
 adem heeft, love de Heer (Psalm

 150
:6)

OMF bestaat 150 jaarVier het feest van Gods trouw! 18
65 2015

Spreker: ds. Ron van der Spoel
Kinderprogramma met Matthijs Vlaardingerbroek 



Nationale OMF dag
in Veenendaal

Kom naar onze jaarlijkse ontmoetingsdag met interactieve  

workshops en gebed. Ontmoet zendingswerkers uit Oost-Azië.

Dit jaar is er een SUPERLEUK kinderprogramma (4 t/m 12 jaar).  

Voor kinderen tot 4 jaar is er een crèche aanwezig.

We zien naar je uit! 

•	 Zaterdag 26 september 2015

•	 Pniëlkerk, Ghandistraat 2, 3902 KD  Veenendaal
 
Vanaf	09.30	uur	staat	er	koffie	klaar.	Programma:	van	10.00	–	14.30	uur,	

met vanaf 13.30 uur tijd voor ontmoeting tijdens de receptie met  

informatiemarkt. Er wordt voor een broodmaaltijd gezorgd. 

Meer	info	OP:	www.omf.nl														OMFNederland	                  

ds. Ron  
van der Spoel

Matthijs 
Vlaardingerbroek
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