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MISSIONAL BUSINES CENTER
In een klein huisje in Teresa vinden we hem. Een doorzetter. Op 
krukken -hij mist één been-  komt hij ons uit zijn eenvoudige huisje 
tegemoet en schudt ons hartelijk de hand. We zijn op bezoek 
bij Elfren. Een aantal maanden geleden heeft hij onze Start Your 
Business Training gevolgd. Na het voltooien en verfijnen van zijn 
bedrijfsplan is hij gestart. Onze partnerorganisatie CCT heeft hem 
een lening gegeven voor het maken van zeep. Elfren is een manusje 
van alles, een ‘uitvinder’. Hij heeft zijn eigen geautomatiseerde 
zeepmengtrommel ontworpen en laten maken. Inmiddels verkoopt 
hij wasmiddel in poedervorm en in vloeibare vorm.  Als hij ons 
mee naar binnen neemt, is zijn bedrijf in volle gang.

‘Het is een beetje lastig’  zegt hij, ‘want mijn huis staat zo vol.’  Zijn 
zoon schenkt zeep vanuit de voorraadcontainer in de kleinere 
‘one-gallon-flessen’ die in de kleine voorkamer staan. Vlak erachter 
zit een van zijn dochters de zeeppoeder over te scheppen in 
kleinere zakjes. Er zijn weer veel orders binnen gekomen deze 
week, maar het blijft in deze beginfase nog een flinke uitdaging om 
het bedrijf levensvatbaar te maken.
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HALLO ALLEMAAL!
Een nieuwsbrief schrijven geeft onszelf iedere 
keer weer een terugblik: wat is er de af-
gelopen maanden gebeurd, wat hebben we 
gedaan, hoe is het gegaan?

In deze nieuwsbrief kun je lezen over een 
van de startende ondernemers. Elfren is een 
zeepbedrijf begonnen maar de eerste maan-
den zijn pittig...

In het babyhuis ontvingen we een tweeling die 
te koop was aangeboden.  Hun verhaal dat 
eerder in ons blog te lezen was, kun je hier 
ook lezen.

En misschien ben je benieuwd hoe het in ons 
gezin gaat nu we Luke en Maia een half jaartje 
bij ons hebben. Een inkijkje kun je lezen op 
pagina 4.

Lieve mensen, bedankt voor jullie betrokken-
heid, ondersteuning en gebed. Veel leesplezier!

Groetjes, Hans & Annemarie
Nina, Eva, Pepijn, Luke en Maia 1



   President Duterte, of -zoals de Filipino’s  
zijn naam schrijven- DU30’, is sinds 9 mei 
2016 de nieuwe president van de Filipijnen. 
Als je zo nu en dan het nieuws volgt, heb je 
kans dat je zijn naam al bent tegengekomen. 
Hij is omstreden om allerlei redenen.
   Na de bomaanslag in Davao Stad afgelopen 
vrijdag heeft hij de ‘staat van wetteloosheid’  
uitgeroepen in het het hele land.  Dat 
betekent meer militairen en politie op straat 
met iets meer bevoegdheden. Hij benadrukt 
dat er geen sprake is van een ‘Staat van beleg’; 
iets dat bij de meeste mensen herinneringen 
aan het Marcos-regime oproept. 
   Wij zien gelukkig nog niet echt iets 
veranderd in het straatbeeld. Maar uit zijn 
maatregel blijkt wel een verstevigde greep 
die de president neemt op het land. Iets 
waar veel mensen voor waarschuwden. We 
hopen en bidden dat de politieke situatie 
stabiel blijft.

'STAAT VAN
WETTELOOSHEID'
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We geven Elfren ideeën om zijn product beter aan 
de man te brengen. Ik bied aan het etiket voor zijn 
zeep wat representatiever te maken en duidelijker te 
verwoorden waarom iemand deze zeep zou moeten 
kopen. Zijn coach komt binnenkort ook langs om in 
detail naar de financiën te kijken en te overleggen 
hoe Elfren het bedrijf verder kan opbouwen. We 
bemoedigen hem en complimenteren hem over 
zijn doorzettingsvermogen en harde werken. 
We bidden met hem en stappen weer op onze 
brommer, terug richting Manila.

Missional Business Center

vervolg van pagina 1››



3

Alle kinderen hebben een verhaal, zo ook in het babyhuis. Soms is het ene verhaal nog 
schrijnender dan het andere.  Twee kleine babies, een tweeling, geboren in het ziekenhuis. 
De moeder was voor de bevalling naar het ziekenhuisgegaan, zonder haar familie in te 
lichten. De moeder wilde de tweeling niet hebben omdat ze niet voor hen kon zorgen. Na 
de geboorte liet ze de babies stilletjes achter en verdween in het niets.

Weet je dat de Vader je kent,
Weet je dat je van waarde bent,
Weet je dat je een parel bent,

Een parel in God’s hand,
Een parel in God’s hand.

            GOUD                  WAARD

Iemand in het ziekenhuis zag de in de steek gelaten 
babies en besloot hen te verkopen. De babies 
werden opgehaald door onbekenden die zeiden 
dat ze familie waren van de tweeling. Niemand 
vroeg naar papieren, niemand stelde vragen.

En daar gaan ze, 2 kleine mensjes, net op de wereld 
gezet, verlaten door hun moeder en wie weet wat 
voor een toekomst ze tegemoet gaan. Twee kleine 
mensjes die blijkbaar voor iemand ‘goud waard’ 
zijn. Niet als mens, maar als handelswaar. 

Maar gelukkig loopt het voor deze babies goed af. 
Een familielid van de tweeling vraagt zich af waar 
de moeder de babies na de bevalling heeft gelaten. 
Ze slaat alarm. De politie weet wonder boven 
wonder de tijdelijke verblijfplaats van deze babies 

te achterhalen. En voordat ze doorverkocht 
worden en in het niets verdwijnen worden ze 
gevonden.

Drie dagen oud en dan al zoveel meegemaakt. Ze 
worden door de kinderbescherming geplaatst 
in het Little Children’s Home waar ze liefdevol 
worden opgevangen en veilig zijn.  Tot nu toe had 
niemand deze kinderen een naam gegeven. Ze 
komen het kinderhuis binnen als baby ‘boy’ en 
baby ‘girl’. In het babyhuis krijgen ze een naam. 
Door alle aandacht, liefde en verzorging die ze hier 
krijgen, groeien ze als kool.  En hopelijk worden 
ze over niet al te lange tijd opgehaald door hun 
nieuwe ‘Voor-Altijd-Familie’. Ik moest denken aan 
dit liedje:

van ons blog

The Little Children's Home
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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!

Luke is dol op zwemmen. In het weekend gaan we regelmatig naar de school van onze kinderen, omdat we daar 
van het zwembad gebruik kunnen maken. Ook thuis gaat ie regematig onder de tuinslang. Langzamerhand wordt hij 
wat opener en geniet hij van de drukte in huis om hem heen. Boekjes lezen vindt hij ook erg leuk. Vaak zitten we 
samen op de bank wat te lezen en wijst hij -een echte jongen-  alle graafmachines aan. Heel langzaam komen er wat 
Nederlandse woordjes over zijn lippen.
 
Maia stapt rond met een eigen willetje. Ze ontdekt de huiskamer en het onlangs toegevoegde ‘achtste gezinslid’, 
Rocky de hond. Rocky vindt het allemaal best. Hij laat het kloppen, ‘aaien’  duwen en trekken over zich heen komen 
en als hij het zat is zoekt hij een stil plekje op. Maia houdt verder van klimmen en klauteren, dus dat vraagt van ons 
alerte ogen als ze hier en daar een hek in klimt of de trap op gaat.
 
De juridische procedure voor adoptie is begonnen, we hebben afgelopen maand de maatschappelijk werkster van 
de rechtbank op bezoek gehad. In de loop van deze maand levert zij het verslag van haar huisbezoek daar in en 

dan moeten we wachten op de eerste rechtbankzitting. Bid voor een 
voorspoedige voortgang van de 
procedure.

Nina, Eva en Pepijn kijken met ons 
terug op een leuke zomervakantie. 
We zijn een paar dagen aan het 
strand geweest en wat uitstapjes 
gedaan. De speculairste was toch 
wel de tijgersafari, die op centimers 
afstand het vlees dat door de tralies 
werd gegooid, lekker opaten.

    GEZIN &             ADOPTIE


