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In deze nieuwsbrief willen we enkele hoogtepunten 
van het jaar 2017 vertellen. 

We mogen terugblikken op een mooi jaar waarin we 
meer dan 600 mensen toegang mochten geven tot 
medische hulp, waarin we 12 nieuwe studenten in 
ons onderwijsprogramma mochten opnemen en 
met drie studenten feest mochten vieren omdat 
zij dit jaar een HBO diploma hebben behaald en 
daardoor een grotere kans hebben om aan de 
armoede te ontsnappen. 

We zijn dankbaar dat we het werk van stichting 
Sparrow ook dit jaar weer mochten uitvoeren en we 
willen u hier graag over vertellen!

“Helping a person will not necessarily change the 
world but it will change the world for that person.”

• Slopsema Aannemersbedrijf
• Bouwbedrijf Notebomer Oldekerk
• Bestratingsbedrijf Siep van der Veen
• Slagerij Nanning van Wijk
• Bouwbedrijf F. Kooi
• AJ Montage
• Mijn Bruidsfoto’s

• Dijkstra Makelaardij
• Studio Kwetter
• Architectuur Studio Ska
• Doeke van Duinen Bouwadvies
• Top Milieuservice
• Renel Besturingen
• Stroomverdeling.nl

EEN TERUGBLIK OP 
HET JAAR 2017

In april is Grietje Veenstra van Mijn Bruidsfoto’s met stichting 
Sparrow naar de Filipijnen geweest om een fotoreportage te 
maken over het werk van stichting Sparrow. 

Grietje maakt met haar bedrijf geweldig mooie 
bruidsreportages en we waren dan ook blij dat Grietje in het 
kader van bedrijfssponsoring foto’s voor onze website en 
promotiematerialen wilde maken. 

Grietje is ruim een week in de Filipijnen geweest en heeft veel 
foto’s genomen van het leven in de krottenwijk vanLazareto, 
van onze sponsorstudenten, ons studiehuis en de scholen 
waar onze studenten heen gaan. Een selectie van de foto’s 
kunt u zien op onze website. 

EEN FOTOREPORTAGE VOOR 
STICHTING SPARROW
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JOHN RALFH WINT DE COMPETITIE
ARCHITECTURAL DESIGN 8

Door onderwijs worden vaardigheden 
geleerd die de rest van je leven 
gebruikt kunnen worden. Het biedt 
je de mogelijkheid een toekomst op 
te bouwen. Het geeft je toegang tot 
publieke diensten en helpt je inspraak 
te hebben in lokaal beleid. Bovendien 
vergroot onderwijs de kans op een 
baan en daardoor de kans dat je je 
gezin kan voorzien in basisbehoeften.

Het doel van ons onderwijsproject is 
het behalen van een diploma op een 
school voor beroepsonderwijs (MBO/
HBO). Met dit diploma is de kans het 
grootst op een baan met een salaris 
boven de armoedegrens. 

De intensieve begeleiding is de kracht 
van ons onderwijsproject. 

In ons studiehuis zijn allerlei 
studiefaciliteiten aanwezig en als de 
studenten studievragen hebben is er 
een medewerker om hen te helpen. 
Het is een plek waar studenten elkaar 
motiveren door het samenwerken 
aan projecten en opdrachten, en 
waar ze bemoedigd worden door 
medewerkers. 

INTENSIEVE 
BEGELEIDING

Afgelopen jaar zijn er drie Sparrow 
studenten afgestudeerd. Mary Anne 
studeerde af in accountancy en 
heeft een management traineeship 
gekregen bij een Filipijnse bank. 
Carmonadith is afgestudeerd in 
maatschapelijk werk en werkt in een 
kindertehuis en Rachel is afgestudeerd 
in Engels en gaat nu verder leren om 
haar onderwijsbevoegdheid te halen.

DRIE STUDENTEN 
AFGESTUDEERD

John Ralfh studeert voor architect 
met een studiebeurs van stichting 
Sparrow. John Ralfh doet hier 
ontzettend zijn best voor en dit heeft 
al tot meerdere architectuur prijzen 
geleid. Dit jaar won hij met een 
schoolproject de architectural design 
8 competition. 

In 2018 kan John Ralfh afstuderen. 
Hij moet voor het afstuderen twee 
afstudeeronderzoeken doen.  Het 
eerste afstudeeronderzoek heeft 
hij in november 2017 afgerond. Nu 
gaat hij beginnen aan zijn laatste 
afstudeeronderzoek. Voor dit 

onderzoek heeft John Ralfh een 
computer nodig die geschikt is voor 
3D-modeling.  Dit is een zeer prijzige 
aanschaf. 

Gelukkig hebben zes bouwbedrijven 
uit het Westerkwartier zich bereid 
gevonden om de aanschaf van deze 
laptop te sponsoren. Hierdoor is het 
mogelijk voor John Ralfh om af te 
studeren van het HBO als architect. 

Via de website van stichting Sparrow 
houden we u graag op de hoogte van 
John Ralfh zijn afstudeervak en zijn 
diploma-uitreiking. 
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Samen met de Filipijnse politie en 
andere Filipijnse organisaties heeft 
stichting Sparrow in 2017 twee 
medische outreaches georganiseerd. 

Tijdens een outreach geven dokters 
en tandartsen gratis medische 
consulten aan mensen die onder de 
armoedegrens leven. De medicijnen 
die worden voorgeschreven worden 
gratis verstrekt. Ook werd er dit 
jaar een maaltijd geserveerd en 
onderwijs gegeven over hygiëne en 
gebitsverzorging. 

Met de beide outreaches hebben 
we meer dan 600 mensen toegang 

kunnen geven tot medische zorg. 

Deze 600 mensen zouden zonder 
een medische outreach niet snel naar 
de dokter zijn gegaan vanwege de 
hoge kosten. Makkelijk te verhelpen 
kwalen kunnen in dat geval zomaar 
een fatale uitwerking hebben. 

De medische outreaches zijn 
onderdeel van het Medisch Fonds 
van stichting Sparrow waarmee 
we financiële en praktische hulp 
geven bij medische hulpvragen. Ook 
ondersteunen we als onderdeel van 
dit fonds mensen bij het aanvragen 
van medische hulp bij de overheid. 

Je schooltijd en jeugd mogen leuk zijn. 
Wij geloven dat je beter kan presteren 
wanneer je goed in je vel zit. 

We organiseren daarom maandelijks 
ontspannende activiteiten voor onze 
sponsorstudenten. Inmiddels is het 
een tradidtie om na de examenperiode 
van het eerste semester met elkaar te 
gaan zwemmen.

ONTSPANNENDE
ACTIVITEITEN

TWEE MEDISCHE OUTREACHES DOOR 
STICHTING SPARROW GEORGANISEERD

Met het Medisch Fonds maakt 
stichting Sparrow medische zorg 
bereikbaar voor mensen die onder 
de armoedegrens leven.

Dit jaar mochten we John Lester, 
een ernstig gehandicapte jongen 
uit de krottenwijk van Lazareto, 
voorzien van een rolstoel. Lester 
werd met behulp van stichting 
Sparrow met spoed opgenomen in 
het ziekenhuis vanwege een zware 
virale infectie. Hazel werd zelfs twee 
keer opgenomen in het ziekenhuis 
met ademhalings- en hartklachten. 
Ze maken het allebei weer goed.

We zijn dankbaar dat we ook dit jaar 
deze en andere patiënten toegang 
konden geven tot medische zorg.

PATIËNTEN 
MEDISCH FONDS
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Adres: Kuzemerweg 24, 9821 TB Oldekerk

Bankrekening: NL10 RABO 0111 4800 35

RSIN / ANBI: 820478167

E-mail: info@stichtingsparrow.nl

Voorletters en naam:  .................................................................

Adres:   .........................................................................................

Postcode en woonplaats: ..........................................................

Telefoonnummer:  ......................................................................

E-mailadres: ........................................................................

SEPA MACHTIGING - DONATIE AAN STICHTING SPARROW
 

Bij stichting Sparrow is het mogelijk om een student persoonlijk te sponsoren. 
We sturen dan elk jaar een update over hoe het met de student gaat op school. 
Ook de student zelf schrijft persoonlijk een bericht naar de sponsor. 

Door een student over een langere periode te sponsoren hebben wij als stichting 
Sparrow de mogelijkheid om meer studenten in ons programma op te nemen. 
Al onze studenten krijgen persoonlijke begeleiding en maken gebruik van ons 
studiehuis. Door deze methode hebben ze een grote kans om na het afstuderen 
uit de armoede te komen. Het sponsoren van een student op de middelbare 
school kost 22,50 euro per maand.

SPONSOR EEN STUDENT

Stichting Sparrow is hard op zoek 
naar mensen die structureel willen 
ondersteunen. 

Door structurele ondersteuning 
hebben wij meer duidelijkheid over 
hoeveel wij financieel in een jaar te 
besteden hebben. Hierdoor kunnen 
wij een betere schatting maken 
van hoeveel studenten wij in ons 
programma kunnen opnemen en 
of wij een medische hulpvraag in 
behandeling kunnen nemen. 

Wij vinden dat ook mensen uit een 
krottenwijk onderwijs en medische 
zorg verdienen. U ook? Vul dan 
onderstaande machtiging in en steun 
ons werk.

WILT U ONS 
STRUCTUREEL 
ONDERSTEUNEN?

Geboortedatum: ..........................................................................

Rekeningnummer (IBAN):  ...........................................................

Datum en plaats van ondertekening:  ....................................

Handtekening:

Hierbij machtig ik stichting Sparrow tot wederopzegging het volgende bedrag van mijn rekening af te schrijven:                         

€.............................. (bepaal zelf uw bedrag). 

Afschrijving van bovenstaand bedrag per:  [   ] maand  [   ] kwartaal  [   ] jaar  [   ] eenmalig

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan stichting Sparrow om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar 
uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van stichting Sparrow. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem 
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. U kunt uw machtiging altijd 
weer stopzetten door een e-mail te sturen naar info@stichtingsparrow.nl. Incassant ID: NL98ZZZ321711590000 / SEPA machtiging.                                                                   

Kenmerk machtiging:  ...................................................................................................................... (in te vullen door stichting Sparrow).


