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Beste “Sunshine Corner” vrienden,

Het lijkt alweer en tijd geleden dat u iets van ons 
hoorde, maar het is maar 3 maanden geleden. Er is 
alweer zoveel gebeurd in Sunshine Corner.
 
Terug naar huis
Twee zusjes zijn weer terug gegaan naar familie om-
dat de moeder uit de gevangenis thuis komt. Ook 
een paar grote jongens, twee broers, die niet verder 
wilden leren zijn naar familie terug gegaan. Wij zeg-
gen altijd dat “thuis” de beste plek is (als het er vei-
lig is) ! Een ander klein jochie, dat er nog maar net 
was, kon niet wennen aan een grote groep kinderen 
en is terug naar de 1e  opvang voor straat kinde-
ren in Cebu. Zo heb je een jaar geen kinderen die 

weggaan en nu dit jaar al meerdere. Toch is het fijn 
dat ze tijdens hun opvang in Sunshine Corner van 
de Here Jezus hebben gehoord! Dat is voor ons toch 
het belangrijkste.
 
Ik kreeg een brief van één van onze sponsorkin-
deren die schreef ,”Ik ben zo dankbaar dat ik naar 
school mag en ook 3x per dag eten krijg”. Is dat niet 
ontroerend? Dingen die voor ons zo gewoon zijn 
maar voor hen zo bijzonder!
 
We hebben de laatste paar jaren een paar keer 
gehad dat de achternaam van een kind ineens ver-
anderde. Lenie schreef, ”dit komt omdat in de offi-
ciële documenten de geboorte naam staat. Soms 

zijn de ouders niet getrouwd en dan krijgt het kind 
de naam van de moeder”.
 
Arkemheen
Een Bejaarden-Verpleeghuis in Nijkerk, genaamd 
Arkemheen,  heeft aan het begin van dit jaar beslo-
ten om de wekelijkse collecte van de vrijdag avond-
sluiting voor Sunshine Corner te besteden. Hier zijn 

we natuurlijk erg blij mee en we bedanken ze ook 
allemaal hartelijk. Ons Spakenburgse koor heeft er 
al een paar keer opgetreden en daar genieten ze erg 
van. Wij hebben in het voorjaar voor deze mensen 
een presentatie gehouden en natuurlijk veel verteld 
over Sunshine Corner en hen ons presentatiefilmpje 
laten zien. Ook mijn winkeltje doet het daar goed. 
Als we in Cebu zijn kopen we altijd veel spullen die 
we hier verkopen en waarvan de opbrengst volledig 
naar Sunshine Corner gaat. Ook maken verschillen-
de Spakenburgse vrouwen en anderen dingen, die ik 
kan verkopen en dat loopt als een trein! Wilt u ook 
een presentatie organiseren, dan kunt u ons uitnodi-
gen. Dit kan bij u thuis, bij vrouwenbonden, kerken, 
gemeentes, ouderenbonden, zondagscholen, jeugd 
of tienerclubs etc.
 
Oktoberreis
Wij zijn in oktober niet naar de Filipijnen geweest. 
Niet omdat we dat niet wilden, maar een echtpaar 
met twee geadopteerde Filipijnse kinderen gingen 
in deze tijd naar Sunshine Corner. Tito en Lenie had-
den namelijk familie gevonden van de jongste zoon. 
Nu gaan zij met deze mensen op familiebezoek. Het 
is tevens een vakantie voor Tito en Lenie.
 
Kerst
Eind volgende maand is het alweer Kerstfeest. Wat 
gaat de tijd toch snel. In de decembermaand moe-
ten wij elk jaar verplicht van de Filipijnse regering 

aan alle medewerkers een dertiende maand uitbe-
talen. Zou u ons willen helpen d.m.v. een Kerstgift. 
Als u een Kerstgift voor ons heeft, wilt u het dan 
op onze stichting overmaken? Via OWZ deelt Sun-
shine Corner als kinderproject niet meer mee in de 
Kerstgiften. Ons IBAN nummer is: NL10 ABNA 0450 
1292 68. Dank u wel.
 
Jubileum
Volgend jaar april bestaat Sunshine Corner 35 
jaar! We zijn God zo dankbaar voor deze mijlpaal! 
We hebben soms moeilijke tijden gehad maar God 
heeft altijd voorzien. We gaan er weer met een 
groep naartoe om dit feest mee te maken, en de 
groep is al compleet! Het feest duurt altijd dagen 
lang dus we kijken ernaar uit. We zijn al druk bezig 
met plannen maken wat we deze keer gaan doen 
met de kinderen en ook met de staf. Ook hopen we 
veel voormalige Sunshine kinderen te ontmoeten 
en te zien hoe het met ze gaat. We houden u op 
de hoogte!
 
Persoonsgegevens
Er is een nieuwe privacywet voor heel Europa op 
komst, genaamd General Data Protection Regu-
lation of in het Nederlands Algemene Verordening 
gegevensbescherming (AGV).

Deze wet geldt ook voor kerken en stichtingen (zo-
als wij). Wij gebruiken uw persoonsgegevens en e-
mailadressen voor het verzenden van onze nieuws-
brieven en jaaropgaven van uw giften. Wij geven 
uw gegevens niet door aan derden. De gegevens 
worden bewaard op een externe harde schijf, welke 
beveiligd is met een wachtwoord.
Om dit te mogen doen hebben wij uw toestemming 
nodig. Graag zouden wij van u een schriftelijke 
verklaring ontvangen dat u akkoord gaat met het 
gebruik van uw gegevens. Het liefst ontvangen wij 
dat per e-mail, maar schriftelijk mag dat natuurlijk 
ook. De schriftelijke verklaringen worden, na invoe-
ring na in het adressenbestand op de externe harde 
schijf, vernietigd.
 
Wij wensen u Gods rijke zegen voor het Kerstfeest 
en voor het komende nieuwe jaar.
 
Dik en Paula van der Sluijs 
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