
Op het moment dat je dit 
leest zijn wij onderweg 
naar Nederland! We 
kijken er naar uit om iedereen weer te zien 
en te spreken.  De afgelopen maanden 
waren extra druk. Ons gewone werk liep 
door en tussendoor hebben we ons verlof 
voorbereid. Het was nog even een beetje 
spannend of de visa papieren allemaal op 
tijd klaar waren. Maar dat is gelukt! 
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De komende drie 
maanden zullen we 
in Nederland zijn om 
je te vertellen over de 
afgelopen 2½  jaar in 
de Filippijnen, voor 
fondswerving en natuurlijk 
om tijd doorbrengen met 
onze families en vrienden. 
We willen je natuurlijk 
ook graag ontmoeten om 
te horen hoe het 
met jou/jullie gaat. 
Daarnaast nemen 
we wat tijd voor 
vakantie. Nu Nina 
op de middelbare 
school zit, moeten 
we ook kijken 

naar Nederlands vervolg-
onderwijs op afstand 
(Wereldschool) en ons 
laten voorlichten over 
wat er nodig is om het 
onderwijs van de kinderen 
op de langere duur goed 
te laten aansluiten op het 
Nederlandse systeem (in 
geval van terugkeer naar 
Nederland).

VERLOFACTIVITEITEN

VERLOF
SPECIAL

1



2

GEZINSUITBREIDING

We zijn blij je te kunnen 
vertellen dat we na ons 
verlof beginnen met een 
adoptieprocedure. We 
voelen ons geroepen voor 
‘ G E Z I N S U I T B R E I D I N G ’  
op deze manier. Ook de 
kinderen zijn erg enthousiast 
over een klein broertje of 
zusje. We zien in ons werk 
zoveel kinderen zonder een 
fijn en veilig thuis dat het 
voor ons duidelijk werd dat 
we graag een kindje willen 
adopteren. We hebben er 
lang over nagedacht, voor 
gebeden en met andere 
mensen over gesproken. 
We zullen tijdens dit verlof 
de vereiste Nederlandse 
papieren in orde maken. 
Filipijnse wetgeving geeft 
aan dat je minimaal 3 jaar in 
het land moet zijn om een 
adoptieprocedure te starten. 
Aankomende november 
geldt dat voor ons – dan 
zullen ons aanmelden. We 
hopen dan ergens in begin 
van het nieuwe jaar een 
kindje te krijgen. Via ons blog 
en de nieuwsbrieven houden 
we je natuurlijk op de hoogte 
van het adoptieproces. 

Nadat ik (Hans) een bezoek had 
gebracht aan Tondo, een van de 
armste sloppenwijken van Manila (zie blog), 
kwam de vraag van de organisatie die daar werkt 
of we een bedrijfstraining konden geven. 
 
TRAINING
Half april was het zover. Zes mensen die op straat 
leven en ’s avonds ergens onder een brug slapen, 
kwamen voor drie weken naar het gebouwtje van 
YWAM om daar de training te volgen. Sommigen 

van hen hebben de 
basisschool niet 
afgemaakt, dus 
het was een flinke 
uitdaging voor 
de trainers om de 
lesstof goed over 
te brengen. In de 
eerste week gaf het 
MBC de training 

en deed YWAM (Jeugd met een opdracht) een 
tweedaagse over hun geestelijk welzijn (Je bent 
waardevol voor God, eigenwaarde, etc.). 
 
START JE BEDRIJF
In de tweede week gaven 
we de training ‘Start 
je eigen bedrijf’. De 
deelnemers zijn allemaal 
geslaagd en in de komende 
weken zal de organisatie 
die onze training afnam 
de deelnemers gaan helpen om hun bedrijfje 
daadwerkelijk op te starten. We hopen dat 
deze 6 mensen na 2 intensieve trainingsweken 
een begin kunnen maken met hun stap uit de 
armoede.

N.A.V. ONS BLOG
TONDO II: Hoe ging het verder?



We willen je van harte 
uitnodigen voor een 
presentatie. Op zaterdag 
30 mei en zaterdag 4 juli 
houden we een inloopdag. 
Tussen 10.00 en 15.15 uur 
ben je welkom in PleXat, Dr. 
Huber Noodtstraat 74a in 
Doetinchem (Er is betaald par-
keergelegenheid links van Plexat (het 
oude veemarktterrein)). 

PRESENTATIES
We geven twee keer 
dezelfde presentaties die 
dagen, zodat je kunt kiezen 
wanneer je binnenloopt (zie 
programma). 

WELKOM!
Omdat het ons niet lukt 
om in die drie maanden 
iedereen persoonlijk te 
bezoeken, zouden we 
het erg LEUK vinden 
als je de tijd kunt 
vrijmaken om op een 
van die twee dagen 
in PleXat te komen, 
om te horen hoe 
jouw ondersteuning 
(meeleven, gebed en/
of financiële giften) ons 
werk in Manila heeft 
mogelijk gemaakt.

UITNODIGING

P R O G R A M M A  I N  P L E X A T
10.00 - 10.15 uur

10.15 - 10.45 uur

10.45 - 11.15 uur

11.15 - 11.45 uur

11.45 - 12.15 uur

12.15 - 13.00 uur

13.00 - 13.15 uur

13.15 - 13.45 uur

13.45 - 14.15 uur

14.15 - 14.45 uur

14.45 - 15.15 uur

inloop, koffie

Presentatie

Vragenronde

Korte Quiz 

Bijpraten, materialen bekijken

Pauze (er wordt geen lunch verzorgd)

inloop, koffie

Presentatie

Vragenronde

Korte Quiz 

Bijpraten, materialen bekijken 3



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

+63 - (0)2 954 94 25
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(voorlopige)

VERLOF AGENDA

2 mei  Aankomst Nederland
17 mei  Presentatie in de Pinkstergemeente, Doetinchem
20 mei  Presentatie op de Wilhelminaschool, Doetinchem
21 mei Stand opbouw OMF Opwekkingsconferentie
27 mei Debrief gesprek OMF
30 mei PleXat presentaties 10.00 - 15.15 uur
31 mei Presentatie New Day International Church Almere

MEI 2015

7 juni  Presentatie in de Wingerd, Varsseveld
21 juni  Presentatie in Baptistengemeente Het Lichtpunt, dtc
22 juni OMF conferentie
23 juni OMF conferentie

JUNI 2015

4 juli  PleXat presentaties 10.00 - 15.15 uur
26 juli Laatste zondag, afscheid in Pinkstergemeente dtc
31 juli Vertrek naar Manila
 (5 augustus: eerste schooldag van de kinderen)

JULI 2015

Ook interesse in een presentatie
voor kerk, school, celgroep/kring of vereniging? 

Mail naar info@hansenannemarie.nl

A
dres tijdens ons verlof:
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info@hansenannemarie.nl
www.hansenannemarie.nl

Wittebrinkweg 11
7021 KK Zelhem
Nederland

+31 - (0) 314 78 56 90

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.


