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THE LITTLE CHILDREN'S HOME
Een paar hoogtepunten uit de afgelopen maanden in het babyhuis zijn dat een heel 
kleine tweeling, gered uit mensenhandel, nu op een veilig plek is waar er van ze 
gehouden wordt. Superklein toen ze kwamen, nu lekker mollig en vrolijk. 

Of dit: het straatjongetje P. werd geplaatst in een heel arm pleeggezin. Dit gezin is 
dankbaar dat de vader geen werk heeft (!) zodat hij voor P. kan zorgen. P. wist niet 
dat het oké is om te huilen en een knuffel te krijgen als je bang bent of pijn hebt. 
Annemarie brengt hem nu wekelijks naar speltherapie waar hij leert wat emoties 
zijn. 

Vorige maand kwam Annemarie erachter dat P.  tuberculose heeft.  Als een kind 
tuberculose heeft, wordt altijd de hele familie onderzocht omdat je erachter moet 
komen wie de bron van de verspreiding is. Zijn hele pleeggezin (7 mensen) blijkt 
besmet te zijn. Iedereen, van groot tot klein. Dit gezin is dankbaar dat ze, doordat 
ze dit straatjongetje in huis hebben genomen, er op tijd zijn achtergekomen dat ze 
tuberculose hebben en nu gratis medicijnen kunnen krijgen. 
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HALLO
ALLEMAAL!
Hier onze eerste nieuwsbrief 
van 2017. Met veel nieuws! 
We schrijven over de ontwik-
kelingen na de brand in Wel-
fareville, over het jongetje  
P. in het kinderhuis en over 
een nieuwe uitdaging voor 
Hans. Ook lees je het laatste 
nieuws over het Missional 
Business Center en de laat-
ste ontwikkelingen rondom 
de adoptie van Luke en Maia. 

Lieve mensen, bedankt voor 
jullie betrokkenheid, onder-
steuning en gebed. Veel 
leesplezier!

Groetjes, Hans & Annemarie
Nina, Eva, Pepijn, Luke en Maia
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Misschien herinner je je nog de extra 
nieuwsbrief die we afgelopen november 
schreven. Er was een grote brand in een van 
de sloppenwijken van Manila die vele huizen 
verwoestte, waaronder het livelihood 
centrum en ontmoetingsgebouw van de 
Filipijnse organisatie Bukang Liwayway. 
Wij hebben een poos samenwerkt en 
ondersteunden/adviseerden als MBC ook 
hun livelihood-activiteiten.

Na de nieuwsbrief hebben velen van jullie 
een bijdrage overgemaakt naar OMF. Er is 
vanuit heel de wereld meer dan 30.000 euro 
gedoneerd! Een fantastisch bedrag om het 
livelihood en ontmoetingscentrum weer 
opnieuw te bouwen, en ook om anderen te 
helpen hun leven weer op de rit te krijgen. 

Heel erg bedankt voor jullie 
betrokkenheid en ondersteuning!

NA DE BRAND
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Nog een hoogtepunt: sommige kinderen in het 
babyhuis groeien slecht doordat ze vaak al in de 
buik van de moeder slechte voeding hebben gehad 
of de moeder alchohol/drugs gebruikte tijdens de 
zwangerschap. We proberen van alles om deze 
kids een beetje beter op gewicht te krijgen. Vaak 
passen we hun dieet aan en voegen daar extra 
calorieën aan toe. Het is een waar FEEST als deze 
kindjes dan eindelijk na maanden van stagnatie in 
de lichamelijke ontwikkeling ineens beginnen te 
groeien! 

En het laatste hoogtepunt: Een aantal kinderen is 
al jaren in het babyhuis aan het wachten tot hun 
papieren klaar zijn voor adoptie. De afgelopen 
maanden is het gelukt om voor deze kinderen de 
juiste papieren te krijgen! Dus hopelijk worden in 
het komende jaar nog veel meer kids opgehaald 
door hun nieuwe ouders!

LITTLE CHILDREN'S HOME

vervolg van pagina 1›› van ons blog



3

Per 9 januari gaat HANS werken op de school voor zendingskinderen, Faith Academy in 
Manila. Doordat kinderen van zendelingen naar deze school kunnen krijgen ze onderwijs 
dat (min of meer) aansluit op de onderwijssituatie in hun thuisland. Daardoor kunnen 
hun ouders werken in de Filipijnen (en daarbuiten) in kerkstichting, management van 
kindertehuizen, kinder- en jeugdprogramma’s, bijbelvertaling, afkickklinieken, centra 
voor slachtoffers van mensenhandel en seksueel misbruik, en nog veel veel meer. De 
leerkrachten op de school, waar ook onze eigen kinderen heen gaan, ontvangen geen 
salaris, maar zijn net als alle andere zendelingen afhankelijk van ondersteuning door 
kerken, familie en vrienden. De leerkrachten zijn door dit werk op school als het ware 
een beetje kerkstichter, een beetje kindertehuisleider, een beetje medewerker in een 
afkickkliniek, een beetje bijbelvertaler, een beetje bestrijder van mensenhandel, etc.

EEN NIEUWE MINISTRY                    EEN NIEUWE UITDAGING

Afgelopen week hadden we een conferentie van 
OMF, onze zendingsorganisatie. Alle door OMF in de 
Filipijnen uitgezonden zendelingen kwamen bij elkaar. 
Iedereen vertelt elkaar over het werk dat ze doen, 
over de ‘parels’ in hun werk en de uitdagingen. Het was 
erg leuk om mensen die we al maanden niet hadden 
gezien, weer eens te spreken en om bemoedigd te 
worden door het vele fantastische werk dat overal 
plaatsvindt. Ook kregen we een verslag van de huidige 
staat van: 

‘de kerk’ in Oost Azië:
• In Oost Azie zijn er zo’n 102 bevolkingsgroepen
• Dat zijn 450 miljoen mensen (Chinezen niet meegeteld)
• Daar van is 0.38%  Christen

Vertaald naar de Filipijnen:
• 21.000 barangays (soort graafschap/bestuurlijke 
eenheid) hebben geen bijbelgetrouwe kerk
• 29 miljoen mensen wonen in die 21.000 barangays 
en hebben dus weinig kans om over Jezus te horen.

Daarom stelt OMF Filipijnen zich als doel om in de 
komende 5 jaar 93 nieuwe werkers op het veld te 
ontvangen. Voor deze potentiële toename is gebed 
nodig. Bid je mee? 

Of overweeg zelf om voor korte of lange termijn de 
zending in te gaan! Neem contact met ons op als je 
meer wilt weten.

Stel dat die 93 werkers er komen! Velen daarvan 
zullen ook als gezin komen en kinderen meebrengen 
die onderwijs nodig hebben. Mede daarom is het 
noodzakelijk dat zo’n plek als Faith Academy er is. 
We zijn enthousiast om hier ook deel van te mogen 
gaan uitmaken.

De school bestaat dit jaar 60 jaar en is ooit opgericht 
door een vijftal zendingsorganisaties, waaronder 
OMF.  Inmiddels wordt er lesgegeven aan ruim 
500 leerlingen van kleuterschool tot en met de 
middelbare school. 

Hans gaat werken in de Middle School afdeling als 
assistent van de rector. Middle School bestaat uit 
zo’n 150 leerlingen, verdeeld over grade 6 (groep 
8), grade 7 (brugklas 1) en grade 8 (brugklas 2). 
Daarnaast geeft Hans ook computerles. Hij zal in 
de komende maanden zich verder terugtrekken uit 
het werk voor het Missional Business Center en 
ingroeien in deze nieuwe ministry.

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!

Totale radiostilte op het gebied van onze adoptieprocedure, helaas. In september zijn alle papieren 
ingeleverd bij de rechtbank. Het wachten is nu op publicatie in een krant en op een datum voor een 
eerste hoorzitting (drie in totaal). De rechter moet hier opdracht voor geven. Bid je mee dat we 
binnenkort bericht krijgen? Met kinderen gaat het steeds beter thuis. Ze komen tot rust en voelen 
zich veilig bij ons. Nina, Eva en Pepijn zijn erg gek met hun kleine broertje en zusje.

    GEZIN &             ADOPTIE

Missional Business Center
Met het team van het Missional Business Center hebben we half december kerst gevierd en 
teruggekeken op een geweldig jaar. Veel mensen hebben onze training kunnen volgen en zijn 
gestimuleerd om hun eigen bedrijfje te starten. De trainingsserie aan de organisatie Good Neighbors 
is bijna teneinde (laatste training eind januari) en dan staan ze op eigen benen: deze organisatie is 
dan ‘gelicenseerd’ om de MBC training door hun eigen medewerkers te laten geven in de gebieden 
waar zij werkzaam zijn met buurtwerk/ontwikkelingswerk. In maart gaat er een nieuwe Filipijnse 
directeur beginnen bij het MBC. Daar zijn we erg blij mee, hij gaat een deel van het werk dat Hans 
deed overnemen. Ook heeft het MBC contact met een Filipijnse man die veel invloed heeft in 
overheidskringen en andere strategische netwerken. Hij is erg positief over het werk van MBC en 
wil met ons verder praten over een langdurig samenwerkingsverband!


