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ADOPTIE:
DE EERSTE HOORZITTING
Gisteren stond de eerste hoorzitting gepland met 
betrekking tot de adoptie van Luke en Maia. We waren 
best zenuwachtig. De dag ervoor bleken we hals-over 
kop nog wat aanvullende documenten nodig te hebben. 
Die konden we op tijd toevoegen aan het dossier dus 
gingen we vol verwachting naar de rechtbank!
Maar helaas... De rechter bleek van een weekje 
vakantie te genieten. Dus wij -en zo’n 25 anderen- 
konden onverrichterzake weer naar huis. Een grote 
teleurstelling. We kregen wel een nieuwe petitie met 
de melding dat onze hoorzitting was verzet. Nieuwe 
datum: 8 augustus 2017. Drie maanden wachten.  
Het is niet anders. God has a plan…
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IN DEZE NIEUWSBRIEF:

Hallo allemaal! Hier onze tweede 
nieuwsbrief van 2017. Met een 
update over de adoptie; gisteren 
stond de eerste hoorzitting gepland! 
Ook lees je over tuberculose in het 
babyhuis, Hans z’n nieuwe ministry 
op Faith Academy en het over 
de trainingen van het Missional 
Business Center. Deze keer ook een 
gastbijdrage van de familie Clinton! 
Lieve mensen, bedankt voor jullie 
betrokkenheid, ondersteuning en 
gebed. 

Veel leesplezier!

Groetjes, Hans & Annemarie
Nina, Eva, Pepijn, Luke en Maia
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We hebben afscheid genomen van D. Na 5 jaar wachten (!) is D eindelijk opgehaald 
door zijn voor-altijd-familie! Hij is gekomen als een paar dagen oud baby’tje. Het 
bleek haast een onmogelijkheid om zijn papieren klaar te krijgen voor adoptie. 
Vorige maand was het zover en kon hij zijn ouders ontmoeten en met hen meegaan 
naar zijn nieuwe thuis!

OPNIEUW TUBERCULOSE
In onze vorige nieuwsbrief schreven we over de tweeling die gered was uit de mensenhandel. De 
moeder van de tweeling is weer zwanger en verwacht in mei haar achtste kind. Ze twijfelt of ze wel 
voor dit kindje kan zorgen en denkt erover na om ook dit kindje af te staan. Als dat gebeurt, krijgen 
we een broertje of zusje voor de tweeling erbij. Ook wordt ze goed in de gaten gehouden omdat 
iedereen bang is dat ze dit kindje ook gaat proberen te verkopen. Veel van deze acties komen voort 
uit wanhoop. Ondanks goede begeleiding blijft dit soort dingen ook gebeuren. Erg triest allemaal, 
maar onze grootste verantwoordelijkheid is dat 
deze kinderen veilig zijn.

CURSUS OVER ZIEKE KINDEREN EN EERSTE HULP

Veel verzorgers zijn maar een aantal jaar naar school 
geweest en weten weinig af van basis medische 
zorg. Veel dingen die voor ons heel gewoon en 
logisch zijn, zijn soms moeilijk voor hen te vatten. 
Tijdens haar werk probeert Annemarie vaak uit 
te leggen op welke symptomen ze moeten letten 
en hoe ze die kunnen behandelen, maar dit blijft 
lastig. Daarom heeft Annemarie vorige maand 
een training georganiseerd over zieke kinderen, 
vooral wat het verschil is tussen dingen zoals 
een gewone verkoudheid en iets waarvoor je 
naar de dokter moet. Ook hebben de verzorgers 
een Eerste Hulp cursus voor kinderen gehad. Ze 
hebben allemaal een boekje meegekregen dat 
gebruikt kan worden als naslagwerk.

(foto’s: Debra Gustafson, Jasmin Moner, Kim Bracker)

LITTLE CHILDREN'S HOME

van ons blog
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Maak kennis met de leerlingen Abby 
Clinton (groep 8), Olivia Clinton (groep 
7,  vriendin van Eva) en Seth Clinton (groep 
4), leerlingen op Faith Academy. Hun ouders 
hebben het ‘Vlinderproject’ gestart. Het 
Vlinderproject probeert kinderen die vreselijke 
mishandeling en verwaarlozing hebben overleefd, 
te herstellen.  De seksuele uitbuiting van kinderen 
in de Filippijnen 
groeit.

H o n d e r d -
duizenden  jongens 
en meisjes 
worden misbruikt,  
verkracht in hun 
huizen, als slaven 
verkocht en/of 
gedwongen om online seksuele handelingen te 
verrichten. Het Vlinderproject verstrekt lange 
termijn nazorg voor deze slachtoffers van 
seksueel trauma. De meisjes worden veilige, 
geheime huizen geplaatst waar ze kunnen rusten, 

herstellen en genezen. Dit nazorgproces 
in het leven van een kind is als dat van een vlinder; 
de tijd doorgebracht in een cocon ontwikkelt 
hen tot een nieuw schepsel. Het Vlinderproject 
helpt kinderen een nieuw leven te beginnen 
in Jezus’ naam. In hun tehuis proberen Dave 
en Michelle Clinton vanuit de liefde van Jezus 
deze meisjes weer kind te laten zijn. In het 

tehuis zijn op het 
moment zo’n 30 
meisjes. Ze wonen 
er onder leiding 
van liefhebbende 
verzorgers, ze 
kunnen weer naar 
school en leren 
de liefde van Jezus 
kennen. Er wordt 

geprobeerd hen in een Voor-Altijd-Familie te 
plaatsen (adoptie) of hen klaar te maken om op 
eigen benen te staan in de samenleving. 
In de begeleidende brief bij deze nieuwsbrief bedanken 
zij jullie voor het indirect mogelijk maken van hun werk! 
Zie pagina 5.

           MEET THE             CLINTONS

MAAK KENNIS MET...
Het is fijn om te werken op een plek waar het mogelijk 
wordt gemaakt voor een heleboel mensen om te werken in 
Gods Koninkrijk. Doordat Faith Academy onderwijs verzorgt 
voor kinderen van zendingskinderen, kunnen de ouders van deze 
kinderen in verschillende projecten in de Filipijnen werken. In deze 
rubriek willen we er in iedere nieuwsbrief een aan je voorstellen.

van ons blog

Maak Kennis m
et. . . .



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!

De afgelopen maanden op school waren voor Hans ook 
een periode van inwerken. In Amerikaanse scholen is 

het meestal de taak van de adjunct-directeur 
om met leerlingen te praten die zich niet 
aan de regels hebben gehouden.  Zo ook 
op de school waar Hans werkt. Na een 
aantal waarschuwingen komen de leerlingen 
dan bij Hans terecht. Hij kijkt met deze 
leerlingen wat er mis ging en hoe zij in het 
vervolg zouden moeten handelen. Ook de 
relatie met de leerkracht (in wiens klas de 
overtredingen zijn begaan) wordt besproken, 

zodat leerkracht en leerling samen weer ‘met een schone 
lei’ kunnen beginnen. Daarnaast zijn er talloze andere 
dingen te doen, onder ander computerles geven.

FAITH ACADEMY

Missional Business Center
Het is een drukke tijd voor het Missional Business Center (MBC). In maart en april werden er in 
totaal maar liefst 6 trainingen gegeven. Dat is erg druk voor het team. Gelukkig wordt ernaartoe 
gewerkt om twee teams van trainers te krijgen. De pastors uit Payatas draaien nu mee in het 
team, waardoor ze meer vaardigheid krijgen in het geven van de trainingen. Ook is Randy nu twee 
volle maanden werkzaam als directeur van het MBC. Na een periode van aanpassen en wennen 
komt er langzamerhand meer routine in het 
managen van de dagelijkse gang van zaken.
Misschien herinner je je Elfren nog, de man 
die een eigen bedrijfje was begonnen in het 
maken en verkopen van zeep. Hij werkt nog 
altijd door, vol goede moed. Het is erg moeilijk 
om klanten te vinden voor zijn product. Ook al 
is het moeilijk, hij geeft niet op. MBC heeft een 
coach aan Elfren gekoppeld (Randy) die hem 
helpt te proberen meer mensen te vinden die 
zijn zeep willen kopen.
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Dear friends,

We are the Clinton family, and we have been living in the 
Philippines for the past 12 years.  Just outside of Manila 
we operate two children’s homes.  One home is where 
we take care of babies who have been abandoned or 
orphaned.  At the moment we have 7 babies, but our 
numbers go up and down.  It is our desire to get all of 
our babies adopted into forever families!  

Our other home is a safe house for girls who have been 
rescued from sexual abuse or child trafficking.  UNICEF 
has named the Philippines as the ‘epicenter’ of online 
child pornography for the whole world.  When little girls 
are rescued out of this terrible situation, they are brought 
into our care while they heal, begin a new life, and get 
through their legal battles.  Some of them are as young as 
4 or 5.  Currently we have 32 girls in this home.

My wife and I are extremely blessed to be involved in 
this ministry together.  This would not be possible if Mi-
chele had to homeschool our children.  This is why we 
appreciate Faith Academy so much.  Faith Academy is an 
excellent school that provides our children with a quality 
education, a broad worldview, and a focus on living for 
Jesus Christ.  

We are also blessed to know the Colenbrander family!  
Our children are friends and classmates with the Co-
lenbrander kids.  Hans and 
Anna Marie are shining 
examples of Christ’s love 
at Faith Academy.  We are 
blessed to have godly peo-
ple like the Colenbranders 
involved in the education 
of our children.

Thank you for praying for 
the Colenbranders and 
supporting them financially.  
They are making a big im-
pact in the lives of mission-
ary children!

Sincerely,
Dave and Michele Clinton

Lieve vrienden,

Wij zijn de familie Clinton. We wonen al 12 jaar in de 
Filipijnen. Net buiten Manila hebben wij twee kinderte-
huizen. In één tehuis verzorgen we baby’s die in de steek 
zijn gelaten of zijn verwaarloosd. Op dit moment hebben 
we 7 baby’s, maar de aantallen schommelen. Het is ons 
verlangen dat al deze baby’s worden geadopteerd door 
een ‘Voor-Altijd-Familie’.

Ons andere tehuis is een safe house (een soort blijf-van-
mijn-lijf-huis) voor meisjes die bevrijd zijn van seksueel 
misbruik of kinderhandel. UNICEF heeft de Filipijnen 
bestempeld als het ‘epicentrum’ van de wereld van on-
line kinderpornografie. Wanneer jonge meisjes uit deze 
vreselijke situatie worden gered, komen zij onder onze 
zorg terecht en krijgen ze te tijd om te herstellen, een 
nieuw leven te beginnen en door hun juridische strijd 
te komen. Sommigen zijn slechts 4 of 5 jaar oud. Op dit 
moment hebben we 32 meisjes in dit huis.

Mijn vrouw en ik voelen ons enorm gezegend om samen 
in deze bediening te mogen werken. Dat zou niet mogelijk 
zijn als Michelle onze kinderen thuis onderwijs zou mo-
eten geven. Dat is waarom we Faith Academy zo waar-
deren. Faith Academy is een geweldige school die onze 
kinderen goed onderwijs biedt, een breed wereldbeeld 
en een focus op een leven voor Jezus Christus.

We zijn blij de familie Colenbrander te 
kennen! Onze kinderen zijn vrienden 
en klasgenootjes van de Colenbrand-
er-kinderen. Hans en Annemarie zijn 
voorbeelden van Christus’ liefde 
op Faith Academy.   We voelen ons 
gezegend dat toegewijde mensen 
zoals de Colenbranders betrokken 
zijn bij het onderwijs van onze 
kinderen.

Dank je wel voor je gebed voor de 
Colenbranders en dat je hen finan-
cieel ondersteunt. Ze maken een 
groot verschil in de levens van zend-
ingskinderen!

Met vriendelijke groet,
Dave en Michelle Clinton.

NLEN


