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ONLINE SCHOLING
Hier is weer een update van ons, in deze september nieuwsbrief. 

We praten je bij over de ontwikkelingen in het babyhuis, het 

uitdelen van de voedselpakketjes aan de patiënten van de tu-

berculosekliniek, het onderwijs op Faith Academy, en hoe het 

met ons gezin gaat. Ook wat meer foto’s; we proberen in de 

buurt wat te wandelen, en kinderen mogen nu naar buiten 

voor sport en voor “essentiele goederen”, dus soms neemt 

Annemarie de oudere kinderen mee naar de winkel om er even 

uit te zijn. Bedankt voor je gebeden en betrokkenheid!

Groetjes,

Hans & Annemarie,Nina, Eva, Pepijn, Luke, Maia 

.

Hallo allemaal,



THE LITTLE CHILDREN’S HOME
Ten aanzien van het Little children’s home is er nog niet veel veranderd. Annemarie gaat er minder 
vaak dan normaal naartoe om te voorkomen dat de kinderen ziek worden van bezoekers.  Het meeste 
werk bestaat nu vooral uit zieke kinderen onderzoeken en de verzorgers uitleggen welke medicijnen 
ze moeten geven en hoe ze de kinderen kunnen helpen bij ziekte. Tot nu toe zijn er weinig kinderen 
met ingewikkelde medische problemen geweest in het babyhuis, waar we natuurlijk erg dankbaar 

voor zijn.

GEZIN & ADOPTIE
Voor de kinderen gaat het online onderwijs 
redelijk goed, maar ze missen hun vrienden, 
sociale contacten en leuke activiteiten enorm. 
Met name voor Nina is het een teleurstelling om 
haar laatste jaar op Faith Academy “van achter 
een computerscherm” door te brengen. Het 
laatste jaar op school, grade 12, is onder normale 

omstandigheden een erg leuk jaar met veel activiteiten. Helaas gaat dat allemaal niet door. We hopen 
dat het tweede semester weer op school kan plaatsvinden en leerlingen weer gewoon naar hun klassen 
mogen. Nina is zich ook aan het oriënteren op een vervolgstudie in Nederland. Bid voor wijsheid om de 
juiste beslissingen te maken ten aanzien van een vervolgstudie.

Op 14 oktober hebben we weer een hoorzitting met betrekking tot de 
adoptie van Luke en Maia.  De hoorzitting zal online plaatsvinden via 
Microsoft Teams. We hopen natuurlijk dat de hoorzitting doorgang zal 
vinden zonder technische problemen, en dat het papierwerk allemaal zal 

worden geaccepteerd door 
de openbaar aanklager. Als 
de brief van de ambassade 
wordt geaccepteerd, dan 
kan de rechter het hele 
dossier gaan bestuderen 
en uitspraak doen over het 
al dan niet goedkeuren van 
de adoptie.



SODEXO

Sodexo is het bedrijf wat op school zorgt voor het schoonhouden van de klaslokalen en  

schoolgebouwen.  enkele mensen van het personeel zijn bijbelstudies begonnen met deze mensen, 

en een aantal van hen is tot geloof gekomen.  deze mensen hebben gevraagd of ze gedoopt mochten 

worden, en afgelopen week hadden we een kleine doopdienst in het zwembad van de school.  Het 

was een geweldige feest! Hier kun je een kort filmpje bekijken van het dopen: https://youtu.be/

IZ9VW2nHwPs
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Sinds 24 augustus zijn de online lessen voor Academy 
begonnen, en zullen tot aan de kerstvakantie duren. 
In november moeten we beslissen of de tweede helft 
van het jaar ook online plaatsvindt, of dat we weer op school mogen lesgeven. Dat is voornamelijk 
afhankelijk van het overheidsbeleid.Het online lesgeven is erg pittig voor de leraren die tegelijkertijd 
lessen in elkaar zetten, lessen voorbereiden, en daadwerkelijk lesgeven. Het personeel voelt zich 
nogal overwerkt en dat is een beetje zorgelijk voor de lange termijn. De Filipijnen heeft het strengste 
regime ter wereld ten aanzien van de Coronamaatregelen. Over het algemeen zijn de Filipino’s erg 
bang voor het virus, en mogen kinderen onder de 21 jaar nog steeds niet buiten komen, met als 
uitzondering fitness en hardlopen, en non-contact sporten. De 
tweede uitzondering is dat er tutoring lessen gegeven mogen 
worden op kleine schaal. Dus de kinderen die wat extra hulp 
nodig hebben, komen 3x per week een ochtend op school 
en krijgen in de open lucht les (foto rechts). Ook hebben we 
de campus van school kunnen openen voor de leerlingen en 
hun ouders, om wat aan sport te doen. Dit is een welkome 
afwisseling met het thuis zitten en de online lessen.

De tuberculosekliniek is nog niet operationeel, maar 
we kunnen nog steeds doorgaan met het uitdelen 
van voedselpakketjes aan de patiënten in de arme 
wijken, en aan andere mensen die het hard nodig 
hebben. De Community Health vrijwilligers gebruiken 
deze mogelijkheid om het evangelie te verspreiden 
onder de mensen die de pakketjes ontvangen. Op dit 
moment maken we wekelijks nog tussen de 50 en 65 
pakketjes voor de arme mensen. Ook lukt het de vri-
jwilligers om langzamerhand weer wat meer patienten 
met TB te kunnen aanmelden voor het programma van 
de overheid voor gratis medicijnen. 

TUBERCULOSEKLINIEK

FAITH ACADEMY

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

