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Beste “Sunshine Corner” vrienden,

Terugblik
We worden regelmatig gevraagd of de rampen in de 
Filipijnen ook schade hebben veroorzaakt bij Sun-
shine Corner. Nee, gelukkig niet, hoewel sommige 
wel dicht bij komen. Zelfs op het eiland Cebu gaat 
het soms mis. Op een afstand van ca. een uur rijden 
was er vorig jaar een enorme landsliding en er kwa-
men vele mensen om. Vreselijk voor de mensen die 
wel getroffen worden! We zijn God dankbaar dat wij 
steeds gespaard zijn!

Reparaties
Er wordt veel gerepareerd in Sunshine Corner, nu 
is de tent waar alle activiteiten worden gehouden 
aan de beurt. De sterke wind blies meerdere keren 
de tent aan flarden en nu wordt er een permanente 
overkapping op gemaakt. Ook de bus is aan repara-
tie toe. De vloer kreeg gaten en nu is de hele vloer 
vernieuwd. JR, de voorman van de bouwvakkers kan 
werkelijk van alles en is met deze grote klus bezig. 
Alle stoelen moesten eruit om goed te kunnen wer-
ken. Als wij in februari komen is het klaar.

De kinderen
Met de kinderen gaat het goed, Op vijftien kinderen 
na, zijn ze vanaf de 1e Kerstdag tot 2 januari bij fami-
lie geweest. Ze waren bij opa’s, oma’s, tantes en an-
dere familieledDe maatschapplijk werksters had-

den er een hele klus aan om alle 
familieleden te benaderen of ze dit 
wilden. Dit was de eerste keer dat 
dit gebeurde, de overkoepelende 
organisatie had dit geëist en de kinderen 
wilden dit wel. De anderen die geen familie 
hadden waar ze terecht konden bleven in 
SC. Er wordt altijd gezocht of er familie is, 
ook voor bezoekjes is dat belangrijk. Lenie 
schreef dat een aantal kinderen zich nu toch 
wel bewust waren hoe bevoorrecht ze zijn 
om in Sunshine Corner te kunnen wonen. De 
familieleden hebben soms moeite om voor 
het dagelijkse eten te kunnen zorgen!

Kerst
In Sunshine Corner hebben ze Kerstfeest gevierd sa-
men met kinderen en hun gezinnetjes  die vroeger 
in Sunshine Corner waren. Er was genoeg te eten 
voor iedereen, mede omdat vrienden twee geroos-
terde speenvarkens hadden gedoneerd. Dit is daar 
een bijzondere lekkernij. Na het eten werden er spel-
letjes gedaan, waarmee ze prijsjes konden winnen..

Carcar
In Carcar houdt Sunshine Corner wekelijks Bijbel-
studies. Zoals elk jaar heeft onze gemeente weer 
een donatie gedaan om die arme mensen daar een 
voedsel/kledingpakket te geven. Het was een ge-
weldige kerstviering en de mensen gingen blij naar 
huis.

Van 11 februari tot 26 februari zijn we weer in S.C. 
met een groep van 9 personen. Dan zal het groot 
feest zijn want dan gaan Lenie en Tito met pensioen 

en wordt de nieuwe direc-
trice aangesteld, Chenee, 
de dochter van Lenie en 
Tito neemt het over. Geluk-
kig kunnen ze allemaal in 
het huis blijven wonen! We 

zijn dankbaar voor deze op-
lossing!
 
Light, de oudste dochter 
van Lenie en Tito heeft net 

een zware operatie 
achter de rug. Bij een 
algehele body check 
kwamen ze erachter 
dat ze een 15 cm 
grote cyste in haar 
eileider had. Ze 
moest onmiddellijk 
geopereerd wor-
den. Het fijne was 
dat de narcotiseur 
en de dokter beide 
christenen waren 
en ze met elkaar 

voor de operatie gebeden heb-
ben. Tijdens de operatie werd er christelijke muziek 
gedraaid. Light is alweer goed hersteld, daar zijn we 
God dankbaar voor!  

We willen alle sponsors hartelijk bedanken, 
dat we met elkaar dit prachtige 

werk kunnen voortzetten. 
Zonder al uw hulp is het onmogelijk!

Hartelijke groet, ook vanuit Sunshine Corner,

Dik en Paula


