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De Filipijnen is het 
land van de slippers. 
Iedereen draagt ze 
(behalve op school en 
op kantoor), ze noe-
men ze flipflops, of in 
het Tagalog: Tsinelas.

Groen staat voor tropisch. De Filip-pijnen is een tropisch land: het is er 
erg warm. Er is een heet seizoen 

(april en mei). Dan is het ongeveer 
tussen de 35 en 38 graden over-
dag. En ’s nachts wordt het niet 
warmer dan 30 graden. Daarna komt in juni tot 

oktober het 
regenseizoen, 

met veel over-
stromingen en 
tropische stor-
men: tyfoons. 

Slippers
Flipflops
Tsinelas

Zwart:
Uitlaatgassen,

Armoede

FILIPIJNSE PESOS

HOI ALLEMAAL!
Op dit moment zijn we in Nederland. 

Na twee en een half jaar zijn we weer 

even terug. In deze nieuwsbrief kun 

een  beetje terug lezen wat onze ouders 

hebben verteld in de presentatie op  jullie 

school, volgens de 5 kleuren: groen, 

zwart, rood, wit, goud. Veel leesplezier 

en misschien tot ziens deze zomer!

  Groetjes van Nina, Eva en Pepijn

Gemiddeld
20 tyfoons 

per jaar

38o C



Goud staat voor kostbaar. Dat 
zijn de dingen waar we aan mee 
hebben gewerkt, zoals ervoor 

zorgen dat kinderen naar 
school kunnen gaan, voor 
kinderen zorgen totdat ze 

adoptie-ouders krijgen, mensen 
helpen met het starten van een 
eigen bedrijfje of mensen die tu-
berculose hebben, helpen door hen 

medicijnen te geven.

Wil je deze nieuwsbrief in kleur bekijken? Of nog 
eens een oude kindernieuwsbrief lezen? Ga naar:

kids.hansenannemarie.nl

Het Woordloos Boek
Goud

God maakte een mooie en 
perfecte hemel en aarde.

Rood
De kleur van de liefde en 

van bloed van Jezus.

Groen
Een nieuw leven 
samen met God.

Zwart
De kleur van onze zonden.

Wit
De kleur van reinheid. 
Ons hart is weer wit als 
sneeuw geworden.

Rood is de kleur van de liefde. God houdt van de Filippino’s en 
we voelden ons geroepen om naar hen toe te gaan. We zijn daar 
gaan wonen, hebben de taal geleerd en werken nu op verschillende 
plekken. Daar hebben we een filmpje van gemaakt. Je kunt het filmpje 
over een poosje op onze website vinden als je het nog eens wilt 
bekijken. 

De kleur WIT - Veel mensen willen graag 
wit zijn. Dat is wel gek. Hier in Neder-
land vinden we bruin mooi. We hebben 
zelfs zonnebanken waar je onder kunt 
gaan liggen. In de Filippijnen is dat het 
tegenovergestelde. Daar verkopen ze 

allerlei huidproducten die er voor 
 zorgen dat je huid lichter wordt. 


