
Sinds de laatste nieuwsbrief 
(oktober) is de Filippijnen vaak in 
het Nederlandse nieuws geweest. 
Een van de zwaarste tyfoons ooit 
(‘Haiyan’) trof Visayas, de groep eilanden in het midden 
van het land. De tyfoon was de derde catastrofe die 
het land trof. De aardbeving in Bohol en de oorlog in 
Zamboanga gingen er aan vooraf.

RAMPZALIG
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OMF is werkzaam op het 
eiland Samar, waar ook 
zendelingen van OMF wonen 
(buiten het rampgebied). Er 
bestonden in het rampgebied 
al een paar huiskerken die 
OMF ruim tien jaar geleden 
startte. OMF startte een Crisis 
Management Team 
(CMT) waar Hans ook 
deel van uitmaakte. Ook 
al was de aanleiding 
verschrikkelijk (de  
tyfoon), voor Hans was het 
een welkome afwisseling 
op de taalstudie. Het 
CMT coördineerde 
vanuit Manila eerst een 
oriënterend bezoek 
aan het rampgebied, en 
daarna de hulpacties en 
wederopbouw. We wilden 
graag in contact komen met 

de gemeenschappen waar 
OMF eerder heeft gewerkt. 
Nu, na twee maanden nood-
hulpverlening, is besloten 
dat er een team van drie 
zendelingen permanent gaat 
wonen. Er zijn veel contacten 

gelegd met de 
lokale mensen en lokale 
instanties (overheid, scholen).

 
Lees verder op pagina 2  
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TERUG

VOORUITBLIK
We zijn nu ruim een jaar in de Filippijnen. Op 26 
november hebben we dat met de kinderen gevierd met 
een lekkere taart. We kijken terug op een gezegend 
jaar. Ook jullie betrokkenheid en ondersteuning vanuit 
Nederland is super geweest! Heel erg bedankt daarvoor!

ANNEMARIE
We zijn binnenkort klaar met de fulltime studie. Na de 
studie gaat Annemarie haar werk bij de Tuberculosekliniek 
uitbreiden  tot 2 á 3 dagen per week. De andere dagen 
gaat ze werken in een babyopvanghuis in de buurt.

HANS
Begin februari hoopt Hans de taalstudie af te ronden en 1 of 
2 dagen per week te gaan werken  bij het Missional Business 
Center (MBC). Daarnaast 2 of 3 dagen bij Bukang Liwayway 
(BL). Hij gaat waarschijnlijk kinderen begeleiden die een 
studiebeurs van BL hebben (toezien op de studievoortgang, 
spreken met student, ouders, leerkrachten). Daarnaast gaat 
Hans meedraaien bij een nog op te starten ‘Alternatief 

Leer Systeem‘ (ALS) 
voor kinderen die 
hun middelbare 
school niet hebben 
afgemaakt. Zij 
kunnen in het 
ALS in 1 jaar hun 
Highschooldiploma 
alsnog halen. Dat 
geeft hun een 
betere positie op 
de arbeidsmarkt. 
Er blijft dan nog 1 
dag in de week over 
voor Tagalogstudie 
en Nederlandse les 
geven aan onze 
eigen kinderen. 

HAIYAN IN CIJFERS

6190 doden - 1785 mensen vermist

4,1 miljoen mensen dakloos - 1,1 miljoen beschadigde 

huizen - 14,1 miljoen getroffen mensen

Economische schade: 11 miljard euro
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N O O D H U L P
Er zijn vanuit OMF meerdere 
transporten met noodhulp 
naar het gebied gegaan, in het 
bijzonder in het gebied Marabut 
op het eiland Samar.Noodhulp 
bestond uit een ‘hulp-emmer’ 
met zeildoek, voedsel, kaarsen, 
lucifers, vitaminepillen, EHBO 
doojes, shapoo, zeep, tandenborstel 
en tandpasta, etc. Later gingen er 
ook bouwmaterialen heen, zodat de 
mensen hun huizen weer konden 
herbouwen (hout, spijkers, hamers 
en een kettingzaag). Vlak voor Kerst 
konden we ruim 200 kinderen 
in Marabut een kerstpakketje 
geven.

O N D E R W I J S
De   overheid zorgt in samenwerking 
met ‘grote’ hulporganisaties voor 
de wederopbouw van scholen. 
Echter, in de tussentijd 
werden de lessen 
hervat in de buitenlucht. 
Maar leerkrachten en 
leerlingen hadden geen 
materialen en als het 
regende moesten de 
lessen worden gestaakt. 
OMF kon de scholen in 
Marabut voorzien van 
grote rollen zeildoek 
en een kettingzaag in 
bruikleen geven, zodat 
n o o d v o o r z i e n i n g e n 
gemaakt konden 
worden. De leerlingen 
kregen schrijfblokken en 
schrijfmateriaal en de leerkrachten 
hebben allemaal een leekracht-
‘starterskit’ gekregen; geweldig 
toch?! De lessen zijn weer hervat!

      L I V E L I H O O D
Er moest half december even haast gemaakt 
worden met het transport van een honderdtal 
zakken met zaden, om nog voor de zaaitijd 
in Samar te krijgen. De boeren hadden hun 
land klaargemaakt en we konden de zakken 
afleveren voor ‘gebruik’. We hopen op deze 
manier ook voor de lange termijn de lokale 
economie op gang te krijgen. Een andere 
manier waarop we dat willen proberen is 
vissers voorzien van nieuwe boten. Die 

boten kunnen ter plaatse worden gemaakt (ook 
dat geeft dan werkgelegenheid) en aan de 
vissers worden gegeven of verkocht. Zij kunnen 
dan hun vangst verkopen en zo komt hopelijk 
de lokale economie weer beter op gang.

S A M E N W E R K I N G
OMF heeft natuurlijk niet alle expertise of 
mankracht in huis om het benodigde werk zelf 

te doen. Er is daarom veel samengewerkt 
met andere hulporganisaties; 
we konden geld doorgeven aan 
Medical Ambassadors Philippines, 
zodat zijn binnen hun ‘medische 
vakgebied’ de nodige hulp konden 
verlenen. Andere organisaties 
die OMF kon ondersteunen met 
finanicële hulp zodat zij hun 
noodhulp/wederopbouw kunnen 
uivoeren, zijn ABBCOP en PhilRads. 

BEDANKT!
We hebben vanuit Nederland heel veel vragen 
gekregen; veel mensen die meeleven en 

financiële hulp boden! Heel 
erg bedankt daarvoor. Het 
wordt echt goed gebruikt en 
de mensen in Marabut zijn 
enorm blij en dankbaar voor 
mensen die naar hen omzien.
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W A T  I S  E R  G E D A A N ?



12 Missouri Street
Subdiv. Valley View Royale
Cainta, Rizal
The Phillipines

+63 - (0) 920 535 2001

Vanaf nu verschijnt de nieuwsbrief 3x per jaar (voorheen 4x). Wil je regelmatiger iets van ons lezen, lees dan het blog op onze website:www.hansenannemarie.nl
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H U L P V E R L E N I N G :  H O E  &  W A T
NOODHULP

Wat is 
het?

Directe, tijdelijke 
hulp geven 
na een crisis

WEDEROPBOUW ONTWIKKELING

Proces dat mensen 
herstel biedt en 

gemeenschappen 
herbouwt 

Doorlopend proces waarin 
mensen en gemeenschappen er 

aan werken om hun levens 
te verbeteren

Wanneer? Meteen na de crisis Herstel na de acute 
nood

In normale omstandigheden 
en na afloop van wederopbouw 

na een crisis

Voortdurend, doorlopend 
proces

Middellange termijn, 
maar wel tijdelijkKorte termijnHoe lang?

In toenemende mate 
gebruik van lokale 

middelen
Van buitenaf Lokale mensen en middelen

Waar komen 
de middelen 

vandaan?

Lokale mensen
Buitenstaanders in 
samenwerking met 

lokale mensen
Vooral 

buitenstaandersWie leidt?

Welke 
actie?

Dingen doen 
voor mensen

Samenwerken
met lokale mensen

Lokale mensen in staat stellen, 
trainen van lokale mensen 

om het zelf te doen,
pro-actieve preventie

Eind 
resultaat

Noodhulp kan leiden 
tot afhankelijkheid 

en uitputting

Creërt de 
mogelijkheid om 

in je eigen behoeften 
te voorzien

Creëert onafhankelijkheid 
en duurzaamheid
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info@hansenannemarie.nl

www.hansenannemarie.nl

Nonnenmate 22
Doetinchem
7006 CP
Nederland

+31 - (0) 314 36 01 78

hanscolenbrander

ColinBurner

Bankrekening: 
570 525 136 (ABN AMRO)
t.n.v. OMF-Colenbrander,
Terschuur

Wij leven van giften.
Wilt u ons werk ondersteunen? 
Kijk dan op onze website.


