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Beste “Sunshine Corner” vrienden,
Allereerst willen we u een heel gezond en Gezegend
2021 toewensen! Onze gevers Hartelijk Dank want
zonder u kan Sunshine Corner niet doorgaan! Ze
konden dit jaar geen kerstkaarten versturen want
het postkantoor nam ze niet aan, dus later kunt u
nog een bedankje krijgen. Dank voor uw begrip!

als je al geen geld hebt voor je eigen gezin heb je
geen geld voor andere familieleden, maar als ze
door scholing een diploma hebben, kunnen kinderen gaan werken en geld verdienen, want er zijn erg
veel ongeschoolde mensen. Zo kunnen ze hun familie financieel helpen en zijn ze welkom. De meeste
kinderen die uit SC weggaan, gaan weer naar hun
familie terug. Familie is daar erg belangrijk!

de huisouders ieder 100 visjes hadden gebakken
en ook rijst en eieren hadden gekookt, werd alles
ingepakt. De foto s die we kregen toonden blijde gezichten van de helpers. Om 8 uur is het donker en
is de bus met een aantal helpers naar de buurten
gereden waar de kinderen en volwassenen op straat
op hun karton matje lagen. Sommige reageerden
apathisch maar namen het gelukkig wel aan. Toen
we de foto s naar de VPE stuurden waren ze geraakt
en hebben weer 1000 euro gestuurd om weer zo n

Ton en Lies
Verder willen we u meedelen dat er een sterfgeval
van een van de trouwe sponsors van SC is, nl Lies
Hooftman. Ton, haar man heeft meerdere vroegere
oorlogsschepen op schaal gemaakt en de opbrengst
was voor SC! De boten werden ingebouwd in het
zitgedeelte van boten van Amerikaanse eigenaars,
die hun schip in Sneek op een scheepswerf lieten
bouwen. Dit heeft veel geld voor de bouw van SC
opgeleverd en we zijn dit echtpaar heel dankbaar.

We zullen weer de laatste nieuwtjes doorgeven, er
zijn er nog al wat!
Lock Down
Er zijn de laatste tijd 4 oudere meisjes en 1 jongetje
terug gegaan naar familieleden, ze konden door de
lange corona tijd waarin ze niet naar familie en naar
school konden, bijna geen contacten onderhouden,
toen er een mildere Lock Down kwam, hebben deze
kinderen ervoor gekozen om naar familie te gaan
en daar te blijven. Sommige zullen we weer zien als
we naar SC gaan, anderen niet. De berichten over
hen zijn, dat ze erg blij zijn, ze zaten al vanaf eind februari door de regeringsregels vast in SC. Niemand
mocht in/uit SC alleen 1 huisouder per 14 dagen
om voedsel te kopen.
Familie
Soms krijgen we de
vraag waarom ze niet
eerder bij de familie terecht konden, het zit zo:

Lies is nu bij haar Hemelse
Vader en we wensen Ton Gods
troost en nabijheid toe! Ze zijn
in het verleden vaak mee geweest naar SC en ze hebben
genoten. Hierbij 2 foto s van
dit echtpaar.
Voedselhulp
Er is er nog iets heel speciaals geweest. De VPE (het
overkoepelende orgaan)
had 1000 euro overgemaakt om eten voor Filipijnse arme mensen te
kopen. Het is een geweldig
mooi project geworden!
Er zijn 400 pakketten gemaakt, waarin o.a. een bak gekookte rijst met een
gebakken visje, een gekookt ei, een flesje water
en een flesje sap met een zakje chips. De directie
heeft de oudere kinderen laten helpen, en nadat

actie te houden. Wat een fijn getuigenis vanuit SC!
Het heeft wel een poosje geduurd voordat SC toestemming kreeg van de Barangay (wijk burgemeester) en de politie. Alles moet altijd
officieel en overal moet toestemming voor worden gevraagd, dus we
hopen dat het deze keer makkelijker en vlugger gaat zodat de straat
kinderen en volwassenen weer iets
eten kunnen krijgen.
We hebben een nieuw foto collage
gemaakt met allemaal interessante foto’s van het afgelopen jaar, omdat we in 2020
er niet heen konden, stuurde Ghenee (de directrice)
foto’s. Als we weer op pad kunnen naar gemeentes,
vrouwen bonden, campings etc. kunnen we het laten zien, we zijn er erg door geraakt hoe de leiding
en kinderen van deze moeilijke tijd, iets moois hebben gemaakt! We zijn de leiding erg dankbaar! Maar
bovenal God die ervoor gezorgd heeft dat dit mooie
werk door kon gaan!
Hartelijke groet,
Dik en Paula van der Sluijs

