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WE HEBBEN EEN FRESHMAN!
We hebben een Freshman! In het onderwijssysteem hier zijn de 
scholen verdeeld in 3 afdelingen: elementary school (groep 1 t/m groep 
7; hier Kindergarten t/m grade 5), Middle School (groep 8 en klas 1 en 
2 van het voortgezet onderwijs; in grade 6-7-8) en High School (klas 
3 t/m 6 van het voortgezet onderwijs, hier grade 9-12). Nina is nu 
een ‘FRESHMAN’. Na de zomervakantie is ze naar High School gegaan, 
grade 9. Als eerstejaars highschool student word je een Freshman 
genoemd (In het tweede jaar ben je een Sophomore, het derde jaar 
een Junior en het laatste jaar een Senior). Eva is naar grade 6 in Middle 
School gegaan en zit nu bij Hans op school. Pepijn blijft nog een poosje 
in Elementary (grade 4).

Ook voor de sport is er wat Amerikaanse onderwijsjargon. Nina is 
toegelaten tot het eerste meisjesvoetbalteam van de school. Dit wordt 
het Varsity niveau genoemd. Het tweede team speelt op Junior Varsity 
niveau (JV). Alle sport-teams van school hebben dezelfde naam: “De 
Vanguards” wat zoiets betekent als voorhoede betekent. Elke seizoen 
wordt er een andere sport gedaan. Nina speelt nu voetbal tot eind 
oktober. Ze traint elke dag 2 uur na schooltijd en heeft daarnaast 1 of 
2 wedstrijden per week. Best intensief dus, maar ook erg leuk!
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IN DEZE NIEUWSBRIEF:

Hallo allemaal. Hier is onze derde 
nieuwsbrief van het jaar. Lees hier 
over onze ‘Freshman’, en een update 
over het adoptieproces. Ook kun je 
lezen over verschillende ministries 
op Faith Academy. In de rubriek 
‘In het babyhuis’ kun je lezen over 
baby G. Ook stellen we de familie 
Quakenbush aan je voor in de 
rubriek ‘Maak kennis met’. Veel 
leesplezier.

Veel leesplezier!

Groetjes, Hans & Annemarie
Nina, Eva, Pepijn, Luke en Maia
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Een paar weken geleden kwam er weer een nieuw baby’tje in het babyhuis. Een 
klein meisje van 2 maanden oud. Ze woog nog maar 2 kilo en was erg mager en 
ondervoed. Haar moeder bracht haar naar het babyhuis. De moeder was ook erg 
mager en had bijna geen energie om te praten en te lopen. De moeder stond baby 
G. af uit wanhoop. 

Hoop na wanhoop

LITTLE CHILDREN'S HOME

Moeder was door haar schoonzus weggestuurd 
en leefde op straat. De schoonzus had geen geld 
en eten voor haar eigen 5 kinderen en kon dus 
niet voor nog meer mensen zorgen. De moeder 
wist niet meer wat ze moest doen. Ze komt van 
een klein eilandje in het zuiden van het land. Daar 
zijn de mensen erg arm en leven primitief. De 
moeder was naar Manila gekomen om werk te 
zoeken en hopelijk wat geld te verdienen. Maar 
toen werd ze zwanger. Ze leefde op straat, zonder 
werk, inkomen of eten. Baby G werd opgenomen 
in het babyhuis en de moeder mocht in een 
appartementje naast het babyhuis verblijven om 
aan te sterken en van daaruit verder te zoeken naar 
een oplossing. Theresa, een van de bestuursleden 
van het babyhuis, kwam net terug van een bezoek 
aan een klein eiland, waar ze een livelihood-
project wil opzetten. Tijdens een gesprek met de 
moeder van baby G. bleek dat dit hetzelfde eiland 
was als waar de baby G’s moeder vandaan kwam. 
De moeder vertelde aan Theresa dat ze haar 
dochtertje helemaal niet wil opgeven voor adoptie, 
maar dat ze ten einde raad is. Theresa besloot de 
moeder en de baby in huis te nemen en ze te 
helpen om aan te sterken. De moeder krijgt bij 
Theresa een baantje zodat ze geld kan verdienen 
en een dak boven haar hoofd heeft. Helaas bleek 
na 1 nacht dat de moeder veel te zwak is om 

voor haar dochtertje te zorgen. Baby G verblijft 
nu voorlopig in het babyhuis zodat zowel zij als 
haar moeder kunnen aansterken. Elke dag komt 
haar moeder op bezoek. Ze vertelde gisteren dat 
ze niet wist wat er gebeurd zou zijn als ze hier 
niet terecht was gekomen…… Het plan is om de 
moeder weer terug te brengen naar haar familie 
die nog op het eiland woont en haar te helpen 
om geld te verdienen in het livelihood-project 
dat Theresa daar gaat starten. Het is geweldig 
dat door deze samenloop van omstandigheden 
moeder en kind bij elkaar kunnen blijven. Dat 
wordt wel altijd geprobeerd, maar dat lukt maar 
heel af en toe. Fantastisch om mee te maken dat 
God de juiste mensen op de juiste tijd bij elkaar 
heeft gebracht! Zodat baby G dus bij haar moeder 
kan blijven. Het is soms onvoorstelbaar hoe diepe 
armoede en overvloedige rijkdom zo dicht naast 
elkaar kunnen bestaan in dit land.

              MEET THE                   QUAKENBUSHES

van ons blog
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Janice en Steve Quakenbush zijn uitgezonden 
door Wycliffe Bijbelvertaling (ook wel SIL 
genoemd). Steve is  directeur van de Global 
Scripture Access Services. In zijn werk 
ondersteunt hij  de wereldwijde vertaling van 
de Bijbel. Op Faith Academy werkt Janice als 
Remedial Teacher in Middle School. Daarnaast 
is ze aanspreekpunt voor andere leraren die 
door Wycliffe zijn uitgezonden.

Janice and Steve maken deel uit van een 
deskundig team van mensen die vertaal-
bronnen beschikbaar maken, vertalers en 
vertaleringsconsultenten opleiden, geven 
hulp aan multiculturele partnerschappen, en 
onderwijzen anderen in het gebruik van 
creatieve bijbeluitleg-methoden en -activiteiten.

Steve: De foto hieronder van AGUTAYA eiland 
trekt altijd mijn aandacht. Dit eiland van zo’n 
16 vierkante kilometer is het thuis van de 
Agutaynen mensen, met wie we de afgelopen 20 
jaar gewerkt hebben om het Nieuwe Testament 
te vertalen in hun taal. Inmiddels is dat NT nu 
al een paar jaar beschikbaar voor deze stam in 
hun eigen ‘harts-taal’.

We zijn dankbaar voor het bestaan van Faith 
Academy, zodat onze kinderen goed onderwijs 
konden ontvangen terwijl wij werkzaam waren 
in het bijbelvertaalwerk.

              MEET THE                   QUAKENBUSHES

Het  is fijn 
om te werken 
op een plek waar 
het mogelijk wordt 
gemaakt voor een hele-
boel 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 ru-
briek willen we er in iedere 
nieuwsbrief een aan je voor-
stellen.

van ons blog Maak Kennis m
et.
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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!

Naast onderwijs is er op school ook aandacht voor 
ministry. Elke zondag komen ongeveer 400 kinderen 
uit de sloppenwijk in de buurt van de school bij elkaar 
op de campus van Faith Academy voor een kinderclub 
genaamd ‘A4J’ (All for Jesus). Alle kinderen komen door 

sport & spel, zingen en bijbelverhalen in 
aanraking met het evangelie.Inmiddels 
draait het al zo lang dat de kinderen die 
vroeger Jezus hebben leren kennen, nu 
als leiders meedraaien in de ministry.

Op de campus van school wordt 
regelmatig gebouwd of onderhoud 
gepleegd. Voor de bouwvakkers die 
eraan werken, wordt er wekelijks een 
bijbelstudie gehouden. In 2008 werd het 

fine arts gebouw gebouwd en bouwvakkers leerden 
door de bijbelstudies Jezus kennen. Er is zelfs een 
kleine kerk uit ontstaan van enkele bouwvakkers die 
in de buurt wonen. Zij komen nog altijd elke zaterdag 
bijeen op de campus van de school.

FAITH ACADEMY

ADOPTIE
Als je lid bent van onze gebedsbrief had je misschien al gelezen dat de 
uitgestelde hoorzitting (van 8 augustus) door tussenkomst van onze 
advocaat was verplaatst naar 20 juni. Daar zijn we erg dankbaar voor. 
Tijdens die hoorzitting kregen we de data voor de volgende hoorzit-
tingen. Dinsdag 12 september hebben we de tweede zitting. Wil je 
weten hoe dat is gegaan, kijk dan na 12 september op facebook of 
lees het in onze gebedsbrief. De volgende data van hoorzittingen zijn 
24 oktober en 14 november.

FINANCIËN
Tenslotte vragen wij je gebed 
om God’s voorziening in wat 
we nodig hebben. De financiën 
schommelen regelmatig. Ook is 
er een financiële tegenvaller te 
verwerken nu OMF Nederland 
de rechtszaak tegen de SVB 
heeft verloren en we (met 
terugwerkende kracht) meer 
premie moeten gaan betalen voor 
onze vrijwillige AOW verzekering.VACATURE

OMF Nederland heeft een vacature voor 
een communicatiemedewerker. Ben 
jezelf interesseert, of ken je iemand die 
misschien op deze manier betrokken wil 
zijn in zending, kijk dan in de vacature 
voor meer informatie:
https://omf.org/nederland/communicatiemedewerker


