
Hallo allemaal! We 
wensen jullie allemaal 
een heel gelukkig 
nieuwjaar! Hier is onze eerste nieuwsbrief 
van 2015. Veel leesplezier!

GELUKKIG NIEUWJAAR

Januari 2015, nummer 1, jaargang 5

Misschien herinner je je 
nog het verhaal uit onze 
tweede nieuwsbrief van 
vorig jaar:

“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?”

Baby J kwam via de 
kinderbescherming in ons 
‘Little Children’s Home’. 
Daar is voor hem gezorgd, 
van hem gehouden, daar 
is hij geknuffeld. 

Maar toch, een babyhuis 
is niet het eindstation! 
Eind december hebben we 
baby J uitgezwaaid. Hij is 
met zijn Voor-Altijd-Familie 
mee naar huis gegaan. 
Hij heeft nu een vader en 
een moeder, die van hem 
houden, voor hem zorgen 
en heel gek met hem zijn. 
En hij heeft er ook nog een 
zusje bij gekregen!

EEN VADER EN MOEDER VOOR BABY J.
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OMA DEELT UIT DE GROTE SCHOONMAAK
Het ene na het andere kind komt 
binnenlopen bij de TBC-kliniek, 
mager, ziek en bleek. Er zijn nu 
twee families waarvan alle 5 de kinderen 
besmet zijn met Tuberculose. Het blijkt 
ook dat ze familie van elkaar zijn. Kinderen 
kunnen elkaar niet besmetten, dus een 
volwassene moet de bron zijn. Maar wie? 
Als er bij kinderen TBC geconstateerd 
wordt doen we altijd een familie-screening. 
Wat blijkt? De oma van de kinderen, 89 jaar 
oud, hoest al heel lang. De oma vindt het 
niet nodig om zich te laten testen omdat 
ze volgens eigen zeggen geen tuberculose 
heeft. Oma woont de ene week bij de ene 
familie en de andere week bij de andere 
familie...

Na wat overredingskracht gaat ze toch 
overstag. En de uitslag is positief (m.a.w. 
ze heeft TBC; geen verrassing voor ons)! 
Ondetussen zijn ook de ouders van de 
kinderen getest en blijken ook de vaders 
tuberculose te hebben. Een week later 
komt er nog een meisje van 10 jaar langs, 
mager, bleek en ziek. Zij blijkt een nichtje 
te zijn van de twee families...

Twee van de kinderen zijn al eens eerder 
behandeld voor Tuberculose. Bij een 
tweede behandeling worden de medicijnen 
(4 soorten) de eerste twee maanden 
uitgebreid met dagelijkse injecties, 56 
dagen lang. Best heftig voor kinderen. 
Gelukkig slaan deze kids zich er dapper 
doorheen.

» lees verder online

VAN ONS BLOG

VAN ONS BLOGMaanden geleden kwam er een 
klein baby’tje van 3 maanden 
oud naar het babyhuis. Hij leefde 
met zijn moeder op straat. Een week later 
kreeg hij uitslag over zijn hele lichaam en 
erge jeuk. Na eerst een verkeerde diagnose, 
werd er schurft geconstateerd. Baby L werd 
behandeld tegen de schurft, maar de kleine 
schurftmijten hadden zich al verspreid. Na 
een aantal weken kregen meer baby’s 
uitslag en jeuk. Op dat moment begon 
ik te werken als verpleegkundige in het 
weeshuis. Ik had natuurlijk wel van schurft 
gehoord, maar wist er verder niets van. 
Dat is nu wel anders! Ik heb me er flink in 
moeten verdiepen om het te bestrijden. 
We hebben ervaren dat het erg moeilijk is 
om er weer vanaf te komen.

De afgelopen maanden hebben we 
regelmatig dokters bezocht met kinderen 
die uitslag hadden en keer op keer werd 
de diagnose schurft gesteld. Verschillende 
malen hebben we alle kinderen, helpers en 
bezoekers behandeld en zo goed mogelijk 
geprobeerd de schurft weg te krijgen. 
Maar het bleef steeds terug komen. De 
volgende stap zou zijn om de kinderen een 
erg agressief medicijn te geven (een soort 
pesticide). Dat wilden we niet. Daarom 
hebben we besloten om het nog één keer 
rigoureus aan te pakken. 

Een sponsor uit Duitsland had geld 
gegeven voor nieuwe matrasjes voor alle 
kinderen (vaak blijft de schurftmijt achter 
in matrassen, etc.). We hebben toen alles 
(en dan ook echt alles) schoongemaakt 
voordat de nieuwe matrasjes in gebruik 
werden genomen. Een enorm grote klus, 
maar het is gelukt! Momenteel zijn we 
schurftvrij.

» lees verder online
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http://www.hansenannemarie.nl/blogupdate/2014/11/27/blog-november/
http://www.hansenannemarie.nl/blogupdate/2014/12/12/de-grote-schoonmaak/


E E N  W E E K J E  M A N G Y A N

Van 15 tot 19 december was ik (Hans) 
in Calapan om mee helpen met 
het geven van de Train-de-trainer-
training voor onze ‘Start je eigen 
bedrijf’-cursus. We hebben na afloop 
van de Start Your Business training 
10 mensen uitgekozen die worden 
opgeleid tot trainer. Zij kunnen na 
afloop van de training zelf de mensen 
in hun omgeving de “Start Your 
Business” training geven.

De mensen van de Mangyan stammen 
willen heel, heel graag de training 
verder brengen: naar hun eigen 
mensen. Gemotiveerd gaan ze aan de 
slag met de training. In de ochtenden 
de theorie en een ‘voorbeeldtraining’, 
in de middagen geven ze zelf een 
proefles uit het werkboek. Het gaat 
ze goed af. 

De ‘zachte’ mentaliteit van de Mangyan 
mensen heeft er in het verleden vaak 

voor gezorgd dat ze werden benadeeld of zelfs uitgebuit in het zaken doen. 
We zijn heel blij dat deze mensen zo gemotiveerd zijn, maar tegelijkertijd zien 
we ook nog flinke uitdagingen voor ons liggen. Er zijn hier zoveel factoren 
die het runnen van een bedrijfje in de weg staan. We praatten er met hen 
over en proberen samen oplossingen te zoeken. Het MBC bespreekt ook 

hun individuele 
businessplannen 
zodat ze een 
lening kunnen 
gaan aanvragen 
en zo snel mogelijk 
kunnen beginnen 
met hun bedrijf.
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*UITLEG MINISTRIES
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.

Een van de dingen waar we de komende tijd 
mee bezig zullen zijn, is ons voorbereiden op 
ons verlof naar Nederland. Begin mei komen 
we voor drie maanden in Nederland. We zijn 
dan ruim 2½ jaar In de Filippijnen geweest. We 
zijn nog op zoek naar een huis in (de buurt 
van) Doetinchem. We proberen ook een auto 
te huren/lenen. Dus als je iets weet, laat het 
ons horen! We willen de komende maanden 
gebruiken om wat presentaties te maken, wat 
spulletjes kopen om te kunnen laten zien in 
Nederland, etc. We hopen zoveel mogelijk 
mensen te zien en te spreken en natuurlijk ook 
te genieten van onze naaste vrienden en familie. 
Drie maanden zijn 
zó voorbij, dus we 
willen e.e.a. goed 
plannen.

De kinderen hebben eind december het 
eerste semester van school goed afgesloten. 
Nina had met voor kerst een Middle School 
Banquet en Eva en Pepijn traden op in de 

kerstmusical van de basisschool. De kerstvakantie 
hebben gebruikt om even lekker ‘bij te tanken’; de afgelopen periode 
zijn we erg druk geweest. Inmiddels staan we weer in de startbokken 
voor het nieuwe jaar.

NINA
EVA

PEPIJN
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info@hansenannemarie.nl

www.hansenannemarie.nl

VERLOF

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.


