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Beste “Sunshine Corner” vrienden,

Sunshine Corner 
bestaat nu 35 jaar!

We zijn op 26 maart jl. met een groep van 9 perso-
nen naar de Filippijnen vertrokken om daar het 35 
jarig jubileum op 7 april te vieren. Daar voorafgaand 
was het Goede Vrijdag en Pasen. 

Goede Vrijdag
Op goede vrijdag zijn we als groep naar een beelden-
tuin geweest, daar wordt het lijden en sterven van 
onze Heer Jezus in 15 grote beelden uitgebeeld. Het 
was een grote schok voor mij toen net na de entree, 
drie kruizen stonden opgesteld, waar drie mannen 
aanhingen. Lenie vertelde dat dit elk jaar gebeurd. 
Het is daar een traditie. Het was erg warm, gelukkig 
werden ze iedere twee uur afgelost. Gelukkig waren 
ze niet met spijkers door hun handen gekruisigd,  
maar met touwen vastgebonden om hun polsen. 

Ik realiseerde me 
dat de Heer Jezus 
dit voor mij had 
gedaan en dan 
ook nog al onze 
zonden droeg en 
daardoor tijdelijk 
door Zijn Vader 
werd  verlaten! La-
ter hoorde ik dat 
het ook op de Ne-
derlandse TV was 
uitgezonden. Het 
raakte me diep!

Kinderen
Met de kinderen in Sunshine Corner gaat het goed. 
Ze hebben nu vakantie en gaan allemaal naar een 
kamp. Intussen wordt daar dan hard gewerkt met 
verven en repareren, zodat als ze weer terug zijn het 
weer netjes is.

FEEST!
Op 7 april hebben we als groep van 9 personen het 
35 jarig bestaan gevierd. Wat een Feest!
Er waren ongeveer 170 gasten, waaronder ook een 
heel aantal oud Sunshine Corner kinderen die nu 
natuurlijk al lang en breed volwassen zijn en vaak 
een gezinnetje hebben. Ze waren dit feest al maan-
den aan het voorbereiden want dit feest werd groots 
gevierd! Er waren Barangay leiders, dat zijn de wijk 
leiders, die verantwoording hebben, DSWD mensen, 
dat zijn mensen die controle uitoefenen van orga-
nisaties die met kinderen werken en ook meneer 
Lois Sanchez, die al van het begin in het Filippijnse 
bestuur van Sunshine Corner zit en nog een aantal 
andere organisaties die kindertehuizen hebben. Er 
was veel belangstelling, zelfs de verkeerspolitie die 
al de auto s moest regelen vond het project prachtig. 

Het eten werd door een catering bedrijf ver-
zorgd en was erg lekker. Iedereen genoot, 
er was zoveel over dat er de volgende dag 
nog van is gegeten. 

Strand
We zijn natuurlijk ook met alle be-
woners naar het strand geweest, we 
hadden erg mooi weer, en iedereen 
genoot! Er gaat altijd veel eten en drin-

ken mee. Ook hebben we als groep een mooie boot-
tocht gemaakt. Lekker in zee zwemmen en rond 
een eiland gevaren, zelfs de oudste uit onze groep, 
bijna 91 jaar, genoot. De Filippijnse mensen zijn erg 
behulpzaam want als je op zo n boot moet instap-
pen heb je wel een beetje hulp nodig. Onze kokkin 
in S.C. was erg goed en we hebben heerlijk gegeten.

Maatschappelijk werksters
Door de overheid werden we dit jaar verplicht 
om buiten Lenie nog twee extra maatschappe-
lijk werksters te hebben (per 25 kinderen 1). 
Lenie heeft er ondertussen twee kunnen aan-
nemen. Het zijn twee fijne jonge vrouwen, maar 
ze lijken niet veel ouder dan onze grote meisjes 
uit het meisjeshuis.   

Oktoberreis
We zijn alweer voorbereidingen aan het maken voor 
de reis in oktober, we hebben al 6 mensen geboekt. 
Zoals altijd betaald iedereen zijn eigen reis, (Wij 
ook!)  Onze gasten zeggen altijd dat het een hele 
ervaring is om in S.C. te zijn. De staf en kinderen 
vinden het geweldig als er weer een groep uit Ne-
derland komt en aan het eind worden er vaak brief-
jes uitgedeeld door ze, waarin staat hoe ze hebben 
genoten.

We willen al onze trouwe sponsors hartelijk bedan-
ken voor hun hulp om deze kinderen een toekomst 
te geven. Zonder uw hulp kunnen we niet zoveel 
doen! Onze diepste dankbaarheid gaat uit naar onze 
Hemelse Vader, zonder Hem kunnen we niets doen! 

Hartelijk groeten van de directie en staf uit de Filip-
pijnen. Wij wensen u Gods zegen toe.
Paula en Dik van der Sluijs


