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EEN NIEUW SEIZOEN

We staan weer aan het begin van een nieuw 

seizoen. We gaan al ruim een maand naar school 

en ook in Nederland zijn de scholen begonnen. 

Nina is aan haar Junior jaar begonnen (grade 11). 

Dat is het drukste jaar in High school. Ze doet een 

aantal vakken op het Amerikaanse AP (Advanced 

Placement) niveau, dus ze is druk met studeren. 

Maar daarnaast heeft ze gelukkig ook nog tijd 

voor sport (voetbal) en een oppasbaantje. Eva 

(grade 8) en Pepijn (grade 6) doen beiden mee 

aan de musical Alice in Wonderland en zijn ook 

druk met hun schoolwerk in Middle School. 

Eva doet Frans en Nederlands via een zelf-

studiemethode, omdat die vakken niet worden 

aangeboden op school. Hopelijk is er volgend 

jaar een leraar Frans. Pepijn is net begonnen in 

Middle School 

en leert om 

zijn huiswerk 

een beetje te 

o rg a n i s e re n . 

Luke en Maria 

gaan ook naar Faith 

Academy sinds 

dit schooljaar. 

Ze zitten op de 

Preschool, 4 

ochtenden per 

week.

Hallo allemaal,



THE LITTLE CHILDREN’S HOME
Het is soms een komen en gaan van kinderen in het babyhuis. 
Sommige gaan terug naar familie en anderen worden 
geadopteerd. Voor een aantal kinderen gaat dat snel, maar 
voor veel kinderen duurt het jaren voordat al het papierwerk 
klaar is. Regelmatig komen er ook nieuwe baby’s in het 
babyhuis. Een poosje geleden kwam er een nieuw meisje 
in het babyhuis. Ze was net uit het ziekenhuis ontslagen. Ze 
bleef maar huilen en huilen, wilde niet opgetild worden en 
kon haar arm niet bewegen; een klein baby’tje, 4 weken oud, en zoveel pijn. Niemand wist wat er 
precies gebeurd was (al was wel duidelijk dat de mensen die haar moesten beschermen dat niet 
hebben gedaan) en in het ziekenhuis was er niets onderzocht… 

We moesten uit zien te vinden wat er met haar aan de hand was. 
Terug naar het ziekenhuis had geen zin, daar was ze immers al 10 
dagen geweest en had niemand wat ‘gemerkt’. De eerste dokter die 
we bezochten had een ander spoedgeval en bleek na uren wachten 
niet meer te komen. Bij de tweede dokter waren we na 5 uur wachten 
eindelijk aan de beurt. Inmiddels hadden we zelf maar foto’s laten 
maken van in ieder geval haar arm, en hadden we haar arm in een 
mitella gedaan zodat ze minder pijn had. De ene dokter zei dat haar 
arm gebroken was, de andere dokter zei dat er geen breuk was. Wat 
er precies aan de hand was en wat er gebeurd was, is niet helemaal 
duidelijk geworden. Gelukkig zagen we haar langzaam opknappen 
met goede zorg en veel liefde. Toen het meisje voor het eerst in het 
babyhuis kwam, begon ze al te huilen zodra er iemand (te) dichtbij 
kwam; enorm bang om aangeraakt te worden. En nu is ze een blij en 
tevreden baby’tje, die geniet van knuffelen. Ze lacht tegen iedereen 
die tegen haar praat. Wat een wereld van verschil!
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ADOPTIE
Afgelopen week kregen we te horen dat er een 
nieuwe (permanente) rechter is aangesteld 
voor onze rechtbank. Tot nu toe was er een in-
terim-rechter die maar 1 of 2 dagen voor deze 
rechtbank werkte. De nu aangestelde rechter 
werkt fulltime voor onze rechtbank. Het is 
alleen nog niet bekend wanneer deze rechter 
zal beginnen. De interim-rechter in afwachting 
van de nieuwe rechter alle lopende zaken 
opgeschort. Dus onze geplande hoorzitting 
van 10 september is geannuleerd. Het 
wachten is dus op een nieuwe datum bij de 
nieuwe rechter. Dan kan Annemarie getuigen. 
Daarna moeten we wachten op de definitieve 
uitspraak van goedkeuring van de adoptie. 
De rechter tekent dan een motie waarmee de 
geboortecertificaten van de kinderen kunnen 
wijzigen, zodat ze onze achternamen krijgen. 
Dan kunnen we paspoorten en een ziektekos-
tenverzekering krijgen.

GEZIN & 
ADOPTIE

FAITH ACADEMY
Het jaarthema van school is ‘Entrusted’ 
(‘Toevertrouwd’) met als Bijbelvers: “Laat ieder van u 
de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken 
om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede 
beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt” 
(1 Petrus 4:10). We willen de leerlingen bewust 
maken van de gaven en talenten die ze hebben en 
hen laten zien hoe ze als trouwe beheerders van 
die gaven en talenten God kunnen eren en anderen 
kunnen helpen en dienen. We zijn begonnen met 
120 leerlingen in Middle School, en in totaal zo’n 
500 leerlingen in de hele school (basisschool en 
voortgezet onderwijs bij elkaar). Maak kennis met 
een gezin dat hun kinderen hier ook op school 
heeft. Doordat de kinderen op Faith Academy 
zitten kunnen zij hun werk toe in Tondo, een van de 
armste en meest dichtbevolkte plekken op aarde.



Ron & Joanne Domingo

MAAK KENNIS MET...

Ron en Joanna hebben twee kinderen op de basisschool van Faith Academy. Zelf werken 

ze in Tondo op en bij de vuilnisbelt. Ze leiden daar Kalayaan Community Ministries (vrijheid 

ministries). Ze hebben een kerkje gesticht, discipelschap en Bijbelstudies, voedselprogram-

ma’s, onderwijs studiebeurzen, livelihood, medische ondersteuning. Ze zijn dankbaar voor het 

bestaan van Faith Academy, zodat ze hun roeping van God handen en voeten kunnen geven 

en de allerarmsten van Tondo kunnen helpen. Beelden zeggen zoveel meer dan woorden, 

dus we raden je aan om het volgende filmpje te bekijken van Ron en Joanna!

Klik op de link! 

https://vimeo.com/334353780

Ron & Joanna Domingo

REGEN
Het is nu regenseizoen en  dat betekent: heel veel regen! Soms is 

dat leuk, omdat je lekker in de regen kan spelen. Maar door de 

regen wordt alles nat en daardoor komen er veel muggen. Een 

ziekte die door muggen wordt overgedragen is Dengue, ofwel 

knokkelkoorts. Op de Filipijnen is knokkelkoorts nu uitgeroepen 

tot een epidemie. Zo’n 168.000 mensen kregen de ziekte tot nu 

toe, en ruim 600 mensen zijn overleden aan de ziekte. Vooral voor 

kinderen is knokkelkoorts gevaarlijk. We horen van veel mensen 

die besmet zijn geraakt door de mug. In het babyhuis is er gelukkig 

nog niemand ziek geworden en ook hier thuis zijn we gezond!

https://www.facebook.com/enoch.tee/videos/10215378927895530/



In de afgelopen 6 maanden hebben we 94 patiënten kunnen aanmelden voor het tbc-programma 
van de overheid waarin gratis medicijnen gegeven worden. 58 van deze patiënten zijn kinderen, 
de jongste nog maar 1 jaar oud. Daarnaast zijn er meer dan 200 mensen getest op Tuberculose. 
Om toegelaten te worden tot het programma moeten mensen verschillende tests doen. Hiervoor 
hebben de meeste families geen geld. Doordat wij de testen vergoeden kunnen veel meer mensen 
behandeld worden. Ook is er bij een aantal families niet voldoende eten, vaak omdat iemand niet 
kan werken vanwege de ziekte. Tijdens de behandeling ontvangen de families die dat nodig hebben 
voedselhulp, totdat een ouder weer in staat is om te werken. De laatste paar weken is het lastig om 
medicijnen te krijgen voor de patiënten. De medicijnen zijn op… meestal niet omdat ze echt op zijn, 
maar omdat ze niet op de juiste locaties terecht komen. Dit kost veel extra 
geld omdat we dan zelf medicijnen moeten kopen voor de patiënten. De 
vrijwilligers waarmee we werken zijn goud waard, zij kennen het systeem 
veel beter dan wij en kunnen daarom ook meer voor elkaar krijgen.

In de verschillende wijken draaien nu op 8 plekken Bijbelstudies. Hier 
komen patiënten heen die al genezen zijn en patiënten die niet meer 
besmettelijk zijn. Hier horen ze over Gods liefde. 2 vrijwilligers uit de 
sloppenwijken runnen deze Bijbelstudies. Vanuit deze groepen komen 
weer nieuwe vrijwilligers voort die weer op andere plekken Bijbelstudies 
starten!

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

