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Brand in Welfareville
Afgelopen zondagavond ontstond er een brand in de sloppenwijk 
Welfareville, de wijk waar het livelihoodcenter van Dawn For The 
Poor (Filipijnse naam: Bukang Liwayway) staat. Het MBC heeft dit 
livelihood een poos begeleid. Tot afgelopen april hadden we daar 
ook ons MBC kantoor.

De brand van afgelopen zondag heeft alles verwoest. Het 
multifunctionele gebouwtje van Dawn For The Poor is volledig 
afgebrand. Hier werden kinder- en jeugdclubs gehouden, zondagse 
diensten, en er was een kleine vergaderruimte voor deze organisatie 
(ons oude MBC kantoor).

Ook het livelihoodcenter met de naaimachines, voorraad, computer, 
zeefdrukgereedschap: het is allemaal weg. Ook verschillende 
medewerkers woonden in deze sloppenwijk net als veel kinderen 
en jongeren uit het sponsorprogramma. Hun huizen zijn verwoest. 
De bezittingen die ze hadden: allemaal weg.

Ik ben er maandag langs geweest. Het smeulde nog na met hier en 
daar nog vlammen. Het is echt ontgoochelend en teleurstellend. 
Het livelihood heeft zo hard gewerkt om er wat van te maken. En 
nu… alles weg.
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IN CIJFERS

- 2 mensen omgekomen 

- 1319 families ontheemd;

- Dat zijn 5892 mensen.

- Zij zijn ondergebracht 
  in sporthallen en
  scholen.

- 200.000 euro schade
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Sinterklaas- of Kerstcadeau!

Mensen verzamelen sloopmaterialen

Ons voormalig kantoor

Noodopvang in de sporthal

Livelihoodcenter

Verbrande Palmboom

Luchtfoto van de getroffen wijk

Dit waren huisjes van 2 of 3 verdiepingen

Het geblakerde logo van Bukang Liwayway

Puin en rommel

Mensen zoeken naar bruikbare spullen

Drinkwaterdistributie

Alleen de muren staan nog

Overal puin

Bromfiets

In de rij voor water
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Sinterklaas- of Kerstcadeau!

Nilda del Panos is coordinator van het livelihood. Het vuur begon bij haar buren. Ook zij 

is haar huisje kwijt en zit samen met haar kinderen en kleinkinderen de eerste dagen ook 

in de sporthal. Later deze week zijn ze uitgeweken naar een andere plek om wat meer 

privacy te hebben: een tricycle-bushalte met wat beschutting. We zouden haar zo in huis 

willen nemen. Maar dat is wat lastig: ze leeft nu op straat met 22 familieleden... Hoe lang 

ze zonder huis moeten leven, is onbekend. De overheid gaat de schade inventariseren en 

opruimen. Daarna kunnen ze beginnen met opnieuw iets op te bouwen.

Livelihood coördinator

Als je onze nieuwsbrieven en blogberichten regelmatig leest dan ken je het 
livelihood en MBC’s werk met hen. Misschien heb je zelfs wel een linnen tas 
die zij gemaakt hebben in huis, of een ander product. 

Als je dit leest en hun omstandigheden raken je, dan vragen we je te overwegen 
een EENMALIGE GIFT over te maken zodat Dawn For The Poor in staat wordt 
gesteld hun livelihoodcenter weer opnieuw te bouwen.

Bemoedig onze Filippijnse vrienden 
met een Sinterklaas- of Kerstcadeau!

Je kunt je gift (belastingaftrekbaar) overmaken aan:
Rekeninghouder:   Stichting OMF International
Bankrekening (IBAN):  NL36INGB0000493296
Mededeling/omschrijving:  Project P65131 Bukang Liwayway
      Fire Welfareville

Bedankt voor je gebed, je meeleven en je gift.
Groetjes, Hans en Annemarie



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!

Over het livelihood:
Artikel over het Livelihood in MissionInsight 
(mei 2016):

https://issuu.com/vpezending/docs/mi_lr/8 

Een korte video-impressie (2015): 

https://youtu.be/oXwIvH53m00?t=1m26s

Website Dawn For The Poor: 
http://www.dawnforthepoor.org/ 

Over de brand:
Reportage van de lokale nieuwszender: 

https://youtu.be/InWDdtyIsgE

Engelstalige krant: 
http://newsinfo.inquirer.net/844281/2-
dead-p10m-lost-in-8-hour-mandaluyong-

fire 

             MEER             INFORMATIE

Ten overvloede en voor de duidelijkheid: het MBC kantoor is afgelopen april verhuisd. Ons kantoor is dus niet getroffen door de brand.

https://issuu.com/vpezending/docs/mi_lr/8 

