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in manila

GEZINSUITBREIDING
Je had het natuurlijk al meegekregen via ons blog of ons 
‘adoptiegeboortekaartje’: we hebben gezinsuitbreiding. Begin maart hebben 
we Luke en Maia verwelkomd in ons gezin. Bedankt voor jullie meeleven 
in het hele adoptieproces! De eerste tijd was erg pittig. Allemaal weer 
wennen aan een nieuwe situatie. Voor Luke en Maia het afscheid uit hun 
kindertehuizen en het wennen aan een nieuwe pappa en mamma en nieuwe 
broertjes en zusjes. Voor ons weer helemaal ‘ in komen’  in het hebben van 
kleine kinderen. Het blijft voorlopig een periode van aanpassen en wennen. 
De nachten zijn soms zwaar, omdat Luke en Maia vaak wakker worden. 
Ook het warme weer werkt niet mee voor een goede nachtrust (rondom 
de 39 á 40 graden rondom deze tijd). Dat kost al met al best veel energie. 

Maar het is ook een bijzondere tijd. We hebben veel plezier samen en 
genieten van alle stapjes die de kleintjes maken. We merken elke dag wel 
een klein stapje in het ‘aarden’ van de kinderen in ons gezin en het zich 
meer thuis voelen. Nina, Eva en Pepijn zijn helemaal in de wolken met hun 
nieuwe broertje en zusje en nemen de rol van oudere broer/zus heel goed 
op zich.  We hopen en bidden dat het proces van hechting zich verder 
voortzet en dat we snel weer wat meer ritme en regelmaat krijgen.
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FINANCIËLE 
ONDERSTEUNING
Ons thuisfromtteam heeft de af-
gelopen tijd onze financiële situ-
atie onder jullie aandacht gebracht. 
Misschien heb je een email of brief 
gekregen waarin een en ander 
werd uitgelegd en werd je gevraagd 
een bijdrage te overwegen. We zijn 
blij dat een aantal mensen gehoor 
heeft gegeven aan deze oproep en 
dat we nu weer wat meer budget 
hebben. We zitten nog niet op de 
100% maar we vertrouwen er op 
dat dat wel goed komt. Heel erg 
BEDANKT voor jullie meeleven 
en betrokkenheid, maar zeker ook 
voor jullie financiële ondersteun-
ing. We kunnen niet zonder! Nog-
maals BEDANKT, ook namens 
de leden van ons thuisfront-
team, Addy & Rhodé Baksteen,  
Annette Klijnsma en Stefan & 
Debbie de Jager.
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Misschien herinner je je nog de laptop 
actie van de vorige nieuwsbrief. Dankzij 
enkele sponsors konden we voor Jasmin, de 
maatschappelijk werkster van het babyhuis, 
een nieuwe laptop kopen! Ze is er dolblij 
mee. Dankjewel voor je bijdrage!

LapTOPACTIE!

Eens in de 6 jaar zijn er presidentiële 
verkiezingen in de Filippijnen. Aanstaande 
maandag 9 mei worden die gehouden. 
Het is best spannend voor de toekomst 
van het land. De campagnes nemen hier 
zo af en toe dezelfde bizarre vormen aan 
als in de Verenigde Staten met kandidiaten 
waarvan je soms denkt ‘als die het maar niet 
wordt’. Een van de kadidaten heeft een erg 
autoritaire reputatie. Als burgemeester van 
Davao boekte hij veel succes, maar schuwt 
daarbij geweld niet. De zoon van ex-dictator 
Marcos stelt zich kandidaat als vice-president. 
Hij maakt ook serieuze kans gekozen te 
worden. Al met al wachten we met spanning 
op de uitkomst en het effect op de langere 
termijn.

VERKIEZ INGEN
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Ondertussen gaat het werk bij het Missional 
Business Center gewoon door! Ook daar een 
drukke tijd. Begin april gaf Hans een Training of 
Trainers aan de organisatie ‘Good Neigbors’. Zij 
gaan het volledige programma van het MBC 
helemaal integreren in de dorpen waar zij werken. 
Fantastisch. We leiden een tiental stafleden op tot 
Start Your Business Trainer, zodat zij in staat zijn 
overal in het land waar zij werken de training te 
kunnen geven.

Doordat de samenwerking met een andere partner 
(CCT) serieuzere vormen begon aan te nemen 
hebben we besloten ons kantoor te verhuizen 
naar een van de buurtcentra van deze organisatie. 
In maart hebben we een van de ruimtes in hun 
buurtcentrum in Payatas verbouwd en aangepast 
aan onze behoefte. Half april zijn we verhuisd en 
hebben we nog flink wat werk moeten verzetten 
om alles weer operationeel te krijgen. Alles is goed 
gegaan en de fulltime werkers hebben bergen 
werk verzet!

Missional Business Center
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In het babyhuis  hebben we  afscheid genomen van Joann, een Amerikaanse vrijwilligster die twee jaar in het babyhuis 
heeft gewerkt. Haar tijd zat er op en ze is nu weer naar huis. We zullen haar ontzettend missen. Ze heeft veel 
betekend voor zowel de kinderen als voor de verzorgers. En heeft veel positieve veranderingen kunnen doorvoeren 
in het tehuis. 

In verband met onze adoptie is Annemarie een poosje minder aanwezig in het babyhuis. Ze is telefonisch beschikbaar 
en geeft op die manier medisch advies bij ziekte van de kinderen. Als er serieuzere situaties zijn, gaat ze er even heen 
om polshoogte te nemen en de situatie goed te kunnen beoordelen.  Vanaf eind juni hoopt ze weer als vanouds een 
aantal ochtenden per week mee te draaien. 

In het babyhuis zijn de afgelopen paar maanden 5 kinderen opgehaald door hun nieuwe ouders. In de komende paar 
weken worden er nog 2 kids opgehaald. Geweldig toch! Normaal gesproken wordt dit gelijk weer aangevuld. Er zijn 
zoveel kinderen die een (tijdelijke) plek nodig hebben. Maar er zijn ook een aantal kinderen in het babyhuis met een 
ingewikkelde achtergrond. Hierdoor is het bijna onmogelijk om ze klaar te krijgen voor adoptie. Ze kunnen niet meer 
terug naar hun ouders, omdat ze te vondeling zijn gelegd of omdat de ouders niet voor hen kunnen/willen zorgen.

Sommige kinderen wachten al 3 jaar op hun papierwerk, en elke keer gaat het ergens fout. Ook zijn er 3 groepjes 
kinderen die broertjes en zusjes zijn (bestaande uit 2 tot 4 kinderen). Die kinderen zijn inmiddels al wat ouder en 
maken steeds mee dat de jongere kinderen opgehaald worden door hun nieuwe ouders. Ze willen niets liever dat er 
binnenkort ook ouders voor hen komen.

Daarom is er nu besloten om eerst te zorgen dat voor alle kinderen die nu in het Little Children’s Home wonen het 
papierwerk klaar komt zodat ze gematcht kunnen worden aan nieuwe ouders. En pas daarna wordt er weer ruimte 
voor nieuwe kinderen. Inmiddels worden er grote vorderingen gemaakt. Van een aantal van deze  kinderen is het 
papierwerk nu klaar!

Voor 1 jongetje (‘D’) leek het bijna onmogelijk om zijn geboortebewijs te krijgen. We kregen veel tegenwerking op 
bureaucratisch gebied. De contactpersoon van de instantie die het geboortebewijs moet afgeven vertikt het om 
dit doen, zonder dat we weten waarom. Erg triest ,omdat dit jongetje al bijna 4 jaar in het babyhuis is en al zijn 
vriendjes ziet vertrekken. Er werd hard gewerkt aan het verkrijgen van zijn geboortebewijs. Vorige week bezocht 
onze maatschappelijk werkster voor de zoveelste keer de instantie die zijn geboortebewijs moet afgeven. De vaste 
contactpersoon zei letterlijk: “Het kan me niet schelen dat D. niet geadopteerd kan worden. Al zit hij tot zijn 18de in 
jullie tehuis.” We begrijpen die tegenwerking niet. Maar wonder boven wonder ontvingen we toch eindelijk na jaren 
in de afgelopen week zijn geboortebewijs!!! Dit is fantastisch want nu kan zijn dossier klaargemaakt worden voor 
adoptie.

            The Little                 Children's Home



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!

Shirly is de eigenaar van een junkshop. Mensen die herbruikbaar materiaal uit afval verzamelen, kunnen dat bij haar 
inleveren. De oude flessen, het karton, glas, metaal, etc. verkoopt zij dan in grotere hoeveelheden aan de recyclefabriek. 
Ze heeft geen werkplaats maar een oude vrachtwagen. De afvalverzamelaars staan in de rij voor haar vrachtwagen 
om hun verzamelde oude troep bij haar in te leveren in ruil voor pesos. Shirly wil graag uitbreiden.

“Ik kwam in aanraking met de training van het MBC en leerde de kennis die ik daar opdeed in de praktijk te 
brengen in mijn bedrijf. Mijn ene vrachtwagen zorgt voor veel oponthoud voor de in- en verkoop van de recyclebare 
materialen.”

Met de hulp van het MBC schreef zij een Business Plan om de 
aanschaf van een tweede vrachtwagentje mogelijk te maken. Met 
een lening van de microfinancieringsorganisatie CCT, een partner 
van MBC, kon ze en tweedehands wagen kopen. Nu is er veel meer 
doorloop. Terwijl de ene vrachtwagen de oude materialen naar de 
fabriek brengt, kunnen de afvalverzamelaar hun spullen inleveren bij 
haar tweede vrachtwagen. Als die terugkeert van de fabriek worden 
de rollen omgedraaid.

Shirly ervoer niet alleen overdracht van theoretische kennis van het 
MBC, maar ook betrokkenheid van de teamleden van het MBC bij 
het wel en wee van haar gezin en bedrijf. Op Facebook beschreef 
ze haar blijdschap en toonde trost de foto’s van haar nieuwe 
vrachtwagen. Ook heeft ze plannen om de vrachtwagen te gaan 
inzetten als verhuiswagen om zo meer inkomsten te genereren.

    Junkshop            uitbreiding


