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Nog 4 weken en dan zit ons schooljaar erop! 

Wat is de tijd snel gegaan! In deze nieuwsbrief 

praten we je weer bij over ons leven en werk in 

de Filipijnen. Een rode draad in deze nieuwsbrief 

‘hoop’. Je kunt lezen over Sara Angelica die 

weer een kans heeft op een normaal leven 

na een buikoperatie, over Charity’s kinderhuis 

waar trauma’s worden verwerkt, en over onze 

aankomende rechtszitting met betrekking tot de 

adoptie van Luke en Maia. Ook geven we je een 

update over Faith Academy en het Little Children’s 

Home. We beseffen dat dit allemaal alleen 

maar mogelijk is door jouw betrokkenheid en 

ondersteuning. We willen je daarvoor bedanken 

en aanmoedigen dit te blijven doen. We hopen 

dat  deze nieuwsbrief weergeeft 

hoe jouw meeleven, gebed en 

financiële onder- steuning een 

impact hebben in het 

leven van velen hier in 

de Filipijnen.

Wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht
J e s a j a 40:31



THE LITTLE CHILDREN’S HOME
Het blijft een komen en gaan van kinderen in 
het babyhuis. Sommige kinderen blijven maar 
kort, voor anderen duurt het verblijf jaren. Vorige 
maand werd een baby van 5 maanden oud 
opgehaald door zijn adoptieouders. En 2 baby’s 
zijn teruggegaan naar hun familie. Dit komt 
helaas niet zo vaak voor. Het blijft nog steeds een 
uitdaging om met de lokale gezondheidszorg 
samen te werken. Elk kind dat naar de dokter 
gaat en hoest of koorts heeft krijgt sowieso 
antibiotica. Er zijn maar weinig dokters die een 
kind nakijken en je dan zonder medicijnen weer 
naar huis laten gaan. Het blijft dus lastig om te 
bepalen wanneer je een kind naar de dokter 
moet sturen en wanneer je het nog kunt aanzien. Ook omdat ik niet elke dag in het babyhuis ben. 
Maar in periodes dat er veel kinderen ziek zijn, ga ik regelmatig wat vaker langs om even te kijken 

hoe het gaat. Luke en Maia vinden het erg leuk om 
mee te gaan en met de kinderen van het babyhuis 
te spelen. Ook voor Maia is het wel bijzonder dat ze 
zo vaak terug kan gaan en dat de verzorgers haar 
zien opgroeien (Maia heeft de eerste 6 maanden 
van haar leven in het babyhuis gewoond).

GEZIN & ADOPTIE
Nina (grade 10) is druk met de aankomende 
tentamens (“Finals”), Eva sluit grade 7 binnenkort 
af en Pepijn is klaar met de basisschool (grade 5). 
Eind mei heeft hij een “ceremony of completion” 
waarbij hij en zijn klasgenoten officieel afscheid 
nemen van de basisschool. In april hebben 
Luke en Maia een bezoekje gebracht aan de 
Pre-School van Faith Academy en ze werden 
getest. Inmiddels hebben we bericht gehad 
dat ze zijn toegelaten; ze mogen aankomend 
schooljaar ook beginnen op Faith Academy!

We zitten hier midden in ‘hot season’. De 
temperatuur loopt op tot bijna 40 graden. ‘s 
Ochtends om 6.30 uur is het al 31 graden! De 
hitte maakt iedereen snel moe en kost veel 
energie. Er is ook een watertekort, dus een 
aantal weken werd elke dag het water enkele 
uren afgesloten. Inmiddels hebben we weer 24 
uur per dag water, maar de waterdruk is heel 
erg laag, er komt een heel klein straaltje uit de 
kraan. Maar doordat we ook een poos geen 
water hebben gehad zijn we dankbaar voor dit 
kleine, maar constante, straaltje uit de kraan.

Op 14 mei staat er weer een hoorzitting 
gepland. We hopen dat het echt door zal 
gaan (de dag ervoor zijn er verkiezingen in 
de Filipijnen). We bidden de rechter God’s 
goedheid en voorspoed toe, dat Hij haar alles 
geeft dat ze nodig heeft om haar taak goed te 
kunnen uitvoeren. Als 14 mei achter de rug is, 
weten we ook beter hoe de zomervakantie er 
zal uitzien voor ons. We houden je via blog en 
facebook op de hoogte.

FAITH ACADEMY
Hans is blij en dankbaar dat de samenwerking 
met de nieuwe Middle School directeur zo 
goed loopt en dat we kunnen terugkijken op 
een gezegend jaar. Er zijn veel veranderingen 
en verbeteringen doorgevoerd. Ook de ler-
arenbezetting voor volgend jaar ziet er goed 
uit. Ondanks dat 1 fulltimer na jaren weer naar 
haar thuisland terugkeert, en twee andere 
fulltimers een jaar op verlof gaan, hebben we 
de bezetting voor volgend jaar bijna rond. Bid 
voor David R, Ashli M, en Jessica C, dat ze alles 
op tijd in orde krijgen om na de zomer als leraar 
op Faith Academy te beginnen. Wil je meer 
over de impact van Faith Academy weten, lees 
dan de rubriek “Maak kennis met…”.



VLOGS
Om je op een andere manier wat inzicht te geven in 

ons leven en werk, maken we af en toe een vlog. Een 

korte video-impressie over een bepaald onderwerp 

of een activiteit die we hebben ondernomen. Ben je 

benieuwd, surf dan naar vlog.hansenannemarie.nl

Charity Graff
Charity Graff runt een kindertehuis, Gentle Hands in Quezon City in Metro Manila. Het kindertehuis 
is een traumacentrum; de 110 kinderen die hier worden opgevangen komen allemaal uit een 
situatie van ernstig misbruik en trauma. In de veiligheid en met de zorg van het kinderhuis 
worden ze geholpen hun trauma’s te verwerken en worden ze klaargemaakt om weer te kunnen 
functioneren in het gewone leven, meestal door adoptie, als hereniging met hun familie geen 
optie is. Een van de hoofddoelen van Gentle Hands is niet alleen beste beste zorg geven aan 
de kinderen, maar we willen ook het ‘gezicht’ van de zorg voor wezen veranderen. Wij willen in 
het hele land een verschil maken.

Charity en haar man hebben zelf 6 kinderen, waarvan er 4 hun middelbare school diploma 
hebben behaald op Faith Academy. De 2 andere kinderen zitten nog op deze school. Charity: 
“De school werd opgericht om uitstekend onderwijs te geven aan kinderen van zendelingen. 
De school stelt de ouders in staat om te doen waarvoor God hen naar dit land heeft geroepen. 
Het is een partnerschap, een samenwerkingsverband. Het onderwijsprogramma is fantastisch. 
Het sportprogramma en muziekprogramma hebben mijn kinderen de kans gegeven te zijn wie 
ze zijn, en hun gaven en talenten te ontwikkelen.” Charity vertelt dat als Faith Academy niet zou 
bestaan, dan zou ze thuisonderwijs moeten geven aan haar kinderen: “En dat zou betekenen 
dat ik niet kan doen wat ik nu doe. Ik zou mijn kinderen les moeten geven - iets waar zij en 
ik onder zouden lijden, en ik zou dit kindertehuis niet kunnen runnen. Wat ik doe, kan ik niet 
zonder Faith Academy.”

Dankjewel voor je betrokkenheid en ondersteuning. 
Doordat Hans bijdraagt aan dit onderwijs voor zendings-
kinderen, kunnen mensen zoals Charity en vele anderen 
een verschil maken in het leven van vele Filipino’s. Wil je 
dit interview en een impressie van Charity’s tehuis zien, 
ga naar: https://vimeo.com/330643496

MAAK KENNIS MET...

https://vimeo.com/330643496


Sara Angelica (niet haar echte naam), nu 5 jaar oud, werd geboren met een zeldzame 
darmziekte. Delen van haar darmen werken niet, waardoor de ontlasting in haar buik blijft 
zitten. Haar buik is enorm opgezwollen en ze heeft dagelijks hulp nodig om haar darmen 
leeg te maken. Haar vader is overleden en haar moeder kan nauwelijks genoeg geld bij 
elkaar verdienen voor het gezin om te overleven. Een operatie die een hoop geld kost, is on-
denkbaar voor dit gezin. Steeds opnieuw komen mensen met serieuze gezondheidsprob-
lemen naar onze tuberculosekliniek op het ‘ Upper Deck’. We proberen op alle mogelijke 
manieren deze mensen en kinderen te helpen.

Vorige maand heeft Sara Angelica eindelijk een operatie gekregen waardoor ze weer een 
‘normaal’ leven kan krijgen. Zonder hulp van ‘buitenaf’ is het voor mensen in de sloppen-
wijken haast onmogelijk om dit zelf voor elkaar te krijgen. Sara heeft nu een stoma, een 
tijdelijke darmuitgang. Ze krijgt over een paar maanden nogmaals een operatie om dit weer 
op te heffen. Sara kwam vorige week op de kliniek met een zelfgemaakt stomazakje. Haar 
moeder had een ijszakje gebruikt omdat er geen geld was voor een echt zakje. Inmiddels 
heeft ze via de Tuberculosekliniek echte stomazakjes gekregen. 

TUBERCULOSEKLINIEK

HANS & ANNEMARIE

AnnemarieColenbrander  +HansColenbrander hansenannemarie.nl info@hansenannemarie.nl

THUISFRONTTEAM: Addy & Rhodé Baksteen, Stefan & Debby de Jager, Annette Klijnsma. thuisfront@hansenannemarie.nl

Voor ons leven en werk zijn wij afhankelijk van gebed en giften. Meld je op onze website aan voor de GEBEDSBRIEF. 

FINANCIËLE GIFTEN kun je overmaken op rekeningnummer NL18 ABNA 0570 5251 36 
t.n.v. OMF-Colenbrander, o.v.v. “Gift Werk ZO-Azië met Hans en Annemarie”

What you give to Christ equals 
the measure of His worth in your eyes.

Frank Viola
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https://vimeo.com/330643496

