
Nieuwsbrief
hans&annemarie, nina, eva & pepijn

in manila

Manigong Bagong Taon!
Ofwel: Gelukkig nieuwjaar! We hopen 
dat je een fijne jaarwisseling hebt gehad. 
Inmiddels is 2016 begonnen. We willen je 
graag weer bijpraten over ons leven en 
werk in de Filippijnen. De kinderen zijn 
donderdag 7 januari weer begonnen met 
school. De maand januari is bij ons altijd de 
‘verjaardagsmaand’ met drie verjaardagen. 
Nina wordt 13 op 9 januari, Hans wordt 
op 12 januari 39 en Eva viert haar 11de 

verjaardag op 28 januari. Verder hopen 
we in een van deze eerste maanden van 
dit jaar ‘gematcht’ te worden aan een (of 
twee) adoptiekindje(s). Een spannende 
tijd!
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MISSIONAL BUSINESS CENTER

De afgelopen maanden hebben we in het Missional Busi-
ness Center geëvalueerd hoe de ministrie tot nu toe 
verloopt en we zijn bezig wat verbeteringen in het tra-
ject aan te brengen. Met name na de training willen we 
onze hulp verbeteren. In een periode van zo’n 6 weken 
bekijken we de bedrijfsplannen die de mensen hebben 
ingeleverd en bespreken we de suggesties voor verbe-
tering met hen. Daarna gaan ze aan de slag om de laatste 
puntjes op de i van het bedrijfplan te zetten en dan is 
het klaar.

Het is best een mijlpaal voor de mensen wanneer ze dit 
voor elkaar krijgen. We hebben het daarom gevierd met 
een echte diplomauitreiking (Graduation ceremony). De 
mensen kregen hun definitieve bedrijfplan terug, een 
bijbel en hun welverdiende certificaat.

De volgende stap is nu het aanvragen van een lening en 
het sparen voor een startkapitaal. Als dat voor elkaar is, 
kunnen ze hun bedrijfje starten.

Bid mee voor de adoptie: 
matching met de 
juiste kinderen. 1
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Het babyhuis waar Annemarie werkt heeft 
als doelstelling de kinderen een Voor-
Altijd-Familie te geven: een gezin waarin ze 
geplaatst kunnen worden, met een vader 
en een moeder. Om dit te realiseren is de 
maatschappelijk werkster van het babyhuis 
druk bezig alle vereiste documenten te 
maken en in te leveren bij de overheid. 

Ze werkt op een oude laptop die echt aan 
vervanging toe is. Helaas is er geen budget 
voor met name door een tegenvallend 
teamuitje vorige maand (door hevige 
regenval werd door landverschuivingen de 
weg onbegaanbaar en kon de groep niet thuis 
komen. Daardoor moest een overnachting 
worden geregeld voor zo’n 40 mensen met 
wat eten en drinken. De chauffeurs die hen 
reden vroegen natuurlijk meer, etc.).

Eva besloot voor haar te gaan sparen en 
heeft wat geld in een apart spaarpotje 
gestopt. Pepijn en Nina besloten mee te 
gaan doen en wij ook. Maar omdat het best 
een groot bedrag is, gaat het sparen niet zo 
snel. We willen Jasmin (de maatschappelijk 
werkster) verrassen met een nieuwe laptop. 
Wil je mee doen?

Maak dan je bijdrage over op onze 
bankrekening: J. Colenbrander, IBAN: NL32 
INGB 0001 2014 68, o.v.v. ‘Laptop Jasmin’. 
Alvast bedankt!

LapTOPACTIE!
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Begin december hebben we een  ‘Start Your Business’ 
training gegeven op het eiland Mindanao, in de 
stad General Santos. Er waren zo’n 35 mensen en 
de meesten hebben hun bedrijfsplan al ingeleverd. 
Het MBC is nu druk bezig de plannen door te 
nemen en tips en suggesties voor verbetering te 
geven. Als we eind februari teruggaan, zullen we 
ook daar een diplomauitreiking organiseren.

We zijn nu op zoek naar een fulltime bedrijfscoach. 
Iemand die de mensen regelmatig kan bezoeken 
en coachen terwijl ze bezig zijn hun bedrijfje te 
starten. De eerste maanden zijn het moeilijkst en 
dan is het fijn om terug te kunnen vallen op iemand 
die ze kennen en die verstand van bedrijfsvoering 
heeft.

Ook beginnen we met een ‘Terugkomdag’. Een 
zaterdag waarop we iedereen die het MBC 
programma heeft gevolgd uitnodigen voor een 
dag van ontmoeting en bijpraten, leren van elkaar. 
De mensen kunnen hun bedrijf laten zien, hun 
product verkopen. Er is een gastspreker met een 
interessant onderwerp waar ze in hun bedrijf weer 
wat mee kunnen .

Missional Business Center
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Berichtje van het ThuisFrontTeam
Het thuisfrontteam is dankbaar voor alle voorzieningen en zorg die tot nu toe zijn gegeven aan Hans,  
Annemarie en de kinderen. Het is echt bijzonder om te zien hoe zij steeds hebben ontvangen wat zij 
nodig hadden voor hun werk en leven als zendingsgezin. Helaas zitten zij nu in een periode dat sommige 
mensen door omstandigheden hun bijdrage moesten stopzetten. Daarom zijn wij per direct op zoek 
naar nieuwe ondersteuners zodat het inkomen weer aangevuld wordt. Wilt u meehelpen met een 
maandelijkse gift?

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL18 ABNA 0570 5251 36,   
t.n.v. OMF-Colenbrander o.v.v. “Gift Werk ZO-Azië met Hans en Annemarie”.  
Geef in uw internetbankieren aan bij frequentie uw voorkeur aan (bv. ‘maandelijks’ of  ‘per kwartaal’).  
U kunt ons ook machtigen via http://incasso.hansenannemarie.nl. 

Ieder bedrag helpt! Hartelijk dank en een 
vriendelijke groet uit Doetinchem.

Annete Klijnsma,  Addy & Rhodé Baksteen, 
Stefan & Debbie de Jager
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Je kent het wel, die reclames van “ervóór”en “erná”. Na gebruik van een bepaald product 
is de vlek eruit of de huid mooier of machine meer kalkvrij… In de tuberculosekliniek 
zie je niet altijd resultaat in wat je doet. Maar soms zie je duidelijk het verschil! Ons 
eigen voorbeeld van “ervóór” en “erna”! Een aantal weken geleden kwam er een man 
naar onze kliniek die heel erg veel moeite had om adem te halen. Hij had via-via van 
de Tuberculosekliniek gehoord. Hij had al maanden te weinig lucht, maar omdat er nog 
steeds een groot taboe ligt op TBC durven mensen geen hulp te zoeken. Ook weten de 
arme mensen vaak niet waar ze hulp moeten zoeken en hoe ze in aanmerking kunnen 
komen voor de gratis medicijnen.

Deze man was enorm afgevallen. Hij kon niets meer eten omdat hij daarvan steeds moest 
overgeven en hij kon niets meer doen omdat ademhalen het enige was waar hij nog mee 
bezig was. Toen hij naar de kliniek kwam, had hij eerst een hele poos nodig om weer 
lucht te kunnen krijgen. We hebben hem zo snel mogelijk voor het overheidsprogramma 
aangemeld zodat hij kon beginnen met de medicijnen.

Vorige week kwam hij weer langs om ons te bedanken. We herkenden hem haast niet 
meer! Hij kwam blij aangelopen, had hele verhalen en was wat aan het eten. En dit 
allemaal zonder dat hij naar lucht moest happen. Zijn vrouw vertelde dat ze zo blij waren 
en dat hij weer kon eten zonder over te geven en weer kon lopen zonder buiten adem 
te raken!

Ervóór en erná

van ons blog



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!

Op het eiland Mindoro wonen mensen van verschillende bergstammen met de verzamelnaam 
“Mangyan”. Een van de stamleden is Timyo, een 41 jaar oude boer. Zijn dorpje in de heuvels in de 
buurt van Safa is alleen lopend bereikbaar.

Timyo heeft de ‘Start Your Business Training’ gevolgd. Hij wilde graag een bananen-verkoop-bedrijf 
beginnen. Als boer was het voor hem altijd moeilijk om een goede orijs voor zijn bananen te 
bedingen bij de tussenpersoon in de haven. Timyo besloot met wat vrienden om de bananen zelf te 
gaan verkopen aan de opkopers in Batangas, de havenstad op het andere eiland. Met hulp van het 
Missional Business Center maakte hij een Bedrijfsplan, waardoor hij een lening kon aanvragen. De 
lening werd verstrekt en Timyo kocht een jeepney; het vervoer om de bananen naar Batangas te 
transporteren.

Onderhand is het bedrijf beter gaan lopen en wordt de lening langzamerhand terugbetaald. Timyo 
en zijn collega’s maken wat winst dat ze kunnen gebruiken om verder te investeren in het bedrijf. 
Ook hun gezinnen profiteren van de inkomsten.

Bananen in Bedrijf

van ons blog


