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Over stichting Sparrow 
 

Doelstelling 
Stichting Sparrow geeft praktische en structurele hulp aan mensen om uit de armoede te 
komen en hun levensstandaard te verhogen. Daarnaast wil stichting Sparrow mensen in 
Nederland bewust maken van armoede en onrecht en vertellen hoe hier in de Bijbel over 
gesproken wordt.  

 

Christelijke grondslag 
Stichting Sparrow werkt vanuit een christelijke overtuiging. Ons geloof in Jezus Christus, de 
Zoon van God die voor onze zonden is gestorven, is de drijfveer van ons werk. Stichting 
Sparrow geeft hulp aan mensen ongeacht religieuze, politieke of etnische achtergrond.  

 

Organisatiestructuur 
Stichting Sparrow is als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noord-
Nederland onder nummer 01146098. Zij bestaat uit een Raad van Toezicht, een directie en 
werknemers in zowel Nederland als in de Filipijnen. 

 

Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht heeft een controlerende functie op de directie. Zij kijkt of het beleid 
aansluit bij de doelstellingen van stichting Sparrow, of er een financieel verantwoordelijk 
beleid wordt uitgevoerd en zij keurt strategische beslissingen. De Raad van Toezicht is 
gevestigd in Nederland en bestaat uit: 

• Dhr. A.W. Renkema, voorzitter 
• Mevr. ir. M. Lorier – van Bottenburg, secretaris 
• Dhr. ir. R. de Wolf, penningmeester 

De Raad van Toezicht werkt op vrijwillige basis voor stichting Sparrow en krijgt geen 
vergoedingen. 

 

Directie 
De dagelijkse leiding van stichting Sparrow wordt verzorgd door de directie: Remco en Ellie 
Pijper. Zij hebben de stichting opgericht vanuit de Filipijnen waar zij zeven jaar gewoond 
hebben. In de Filipijnen is Jaimelyn Caiga aangesteld als National Director Philippines. 

• Remco Pijper heeft Biologie gestudeerd aan de Wageningen Universiteit, waar hij 
afgestudeerd is op de rol van tropische bossen bij armoedebestrijding. Voor zijn 
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functie als General Director bij stichting Sparrow was hij lobbyist voor een 
Nederlandse NGO en eindverantwoordelijk voor de lobby naar het Nederlands en 
Europees Parlement. Remco werkt fulltime voor stichting Sparrow op vrijwillige basis. 

• Ellie Pijper is verpleegkundige. Voor haar functie als Managing Director bij stichting 
Sparrow was zij Nursery Supervisor in een Filipijns kindertehuis voor ondervoede 
kinderen. Ellie werkt parttime voor stichting Sparrow op vrijwillige basis. 

• Jaimelyn Caiga geeft leiding aan de uitvoering van de projecten in de Filipijnen. 
Jaimelyn heeft Hotel- en Restaurantmanagement gestudeerd en werkte voor haar 
functie als National Director Philippines bij stichting Sparrow als vestigingsmanager 
bij een Filipijns fastfoodrestaurant. Jaimelyn werkt fulltime voor stichting Sparrow en 
krijgt een vergoeding van 12.600 peso per maand. 

 

Werkgebied 
Stichting Sparrow is werkzaam op het eiland Mindoro in de Filipijnen. De meeste projecten 
vinden plaats in de stad Calapan City en dan voornamelijk in de krottenwijk van Lazareto. In 
deze krottenwijk zijn de meeste huizen gemaakt van hout, karton, riet of andere gevonden 
materialen. Er is geen elektriciteit, stromend water of riolering. De mensen leven onder de 
armoedegrens en hebben vaak een slechte gezondheid.  

In de wijk Libis in de stad Calapan City heeft stichting Sparrow een studiehuis opgericht. Dit 
studiehuis ligt in de buurt van de middelbare school en de verschillende college opleidingen 
waar onze studenten naar toe gaan.  
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Armoede en armoedebestrijding 
 

Armoede 
Onder armoede verstaat stichting Sparrow: 

• het hebben van onvoldoende voedsel, inkomen en andere goederen om een 
adequate levensstijl te behouden, of om tot deze standaard te komen; 

• het kwetsbaar zijn voor 'shocks' in je leefomgeving en het onvermogen om hiermee 
om te gaan of van te herstellen; 

• het hebben van een zwakke positie waardoor men niet in staat is om bepaalde 
goederen of middelen te verkrijgen. 

 

Armoedebestrijding 
Stichting Sparrow ziet armoedebestrijding niet alleen als het verbeteren van de 
armoedesituatie, maar ook het voorkomen dat de situatie erger wordt en het draaglijker 
maken van de huidige situatie.  

Bij armoedebestrijding richt stichting Sparrow zich op drie gebieden: 

• empowerment: toegang tot en controle over lokale middelen, publieke diensten, 
inspraak in lokaal beleid, etc.; 

• security: het reduceren van de kwetsbaarheid in de leefomgeving van de armen en 
het verbeteren van de mogelijkheid om met 'shocks' om te gaan; 

• opportunity: toegang tot inkomsten genererende activiteiten, onderwijs, gezondheid 
en andere factoren die van directe invloed zijn op het welzijn van de mens. 

 

Armoede in de Filipijnen 
In de Filipijnen leeft 21,6% van de bevolking onder de armoedegrens. Dit is 1 op de 5 
mensen. Dit komt neer op 21,9 miljoen mensen. Een kleinere groep mensen, 8,1% van de 
bevolking, heeft ook niet genoeg om te voorzien in de basisbehoefte op het gebied van 
voedsel. Deze mensen hebben honger en zijn ondervoed. Dit zijn 8,2 miljoen mensen. 

Uit eigen onderzoek bij 200 van de 500 huishoudens uit de krottenwijk van Lazareto bleek 
dat het gemiddelde inkomen per persoon 0,23 cent is. Dit is ver onder de armoedegrens. 
Veel mensen in Lazareto tonen uiterlijke kenmerken van ondervoeding, zoals dun haar met 
verschil in kleur pigmenten.  
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Projectdoelen 2018 
 

Een belangrijk onderdeel van ons werk in de Filipijnen bestaat uit het onderhouden van 
relaties met andere non-profit organisaties, het stadsbestuur, overheidsinstanties, scholen 
en kerken. Stichting Sparrow helpt mensen die onder de armoedegrens leven wegwijs 
maken in voorzieningen die voor hen door deze instanties zijn opgericht. Dit is een 
onderdeel dat zich moeilijk laat zien in onze communicatie uitingen, maar wel van 
onschatbare waarde is. Stichting Sparrow blijft zich in 2018 voornamelijk focussen op 
onderwijs en medische zorg. Daarnaast voeren we enkele kleinere projecten uit.   

  

Onderwijsproject 
 

Stichting Sparrow maakt onderwijs bereikbaar voor kinderen die zonder hulp niet naar 
school kunnen. 

 

Over het onderwijsproject 
Ieder kind heeft recht op onderwijs. 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. Met onderwijs ondersteun je dus niet alleen een 
student, maar een heel gezin. 

Opgroeien onder de armoedegrens betekent niet alleen dat er geen geld voor onderwijs is. 
Vaak spelen er veel andere dingen mee op de achtergrond. Via contact met alle 
betrokkenen, een goede relatie met de student en zeer intensieve begeleiding werken we 
samen aan kansen voor een betere toekomst. 

 

Aanpak onderwijsproject 
Bij stichting Sparrow draaien alle projecten om de persoon, zo ook bij ons onderwijsproject. 
Elk kind is anders, elk kind komt uit een andere familie en heeft zijn eigen sterke en zwakke 
punten. Daarom willen we elk kind begeleiding op maat bieden. Hiervoor is het van belang 
een relatie op te bouwen met de sponsorkinderen en hun omgeving. Dit betekent dat er 
veel contactmomenten zijn met de sponsorstudenten. We komen regelmatig op bezoek bij 
hen thuis, bezoeken hen op school, spreken met hun ouders en leerkrachten en de 
studenten krijgen huiswerkbegeleiding en persoonlijke begeleiding in ons studiehuis. We 
organiseren gezellige activiteiten, met kerst een groot kerstfeest en we sluiten het studiejaar 
af met een zomerkamp. Daarnaast krijgen zij wanneer nodig hulp via ons Medisch Fonds. 
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Wij geloven dat we door deze persoonlijke benadering een goede begeleiding kunnen 
bieden naar ons uiteindelijke doel voor iedere student; het behalen van een diploma op een 
school voor beroepsonderwijs. Met dit diploma kunnen de kinderen een baan krijgen met 
een inkomen die hen boven de armoedegrens brengt. 

In ons onderwijsproject staat het studiehuis centraal. In dit studiehuis kunnen de studenten 
uit de sloppenwijk hun huiswerk maken. Er zijn allerlei studiefaciliteiten aanwezig en als zij 
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. Een plek waar tieners ontdekken wat ze kunnen 
en dat onderwijs een stap is richting een weg uit de armoede. Middelbare school studenten 
zijn verplicht om tenminste twee keer per week hun huiswerk te komen maken in het 
studiehuis. De college studenten zullen in de vakken waar zij goed in zijn bijles geven aan de 
jongere studenten. 

 

Doelen onderwijsproject 2018 
In 2018 willen we net als vorig jaar een groep nieuwe studenten opnemen in ons 
onderwijsprogramma. We zullen dit jaar kiezen voor een groep basisschoolstudenten. We 
komen met deze aanpak terug op ons beleid om kinderen alleen via de middelbare school 
ons onderwijsprogramma in te laten stromen. Wanneer kinderen op de basisschool in ons 
onderwijsproject worden opgenomen leren wij hen kennen vanaf jonge leeftijd en zij ons. 

Ons uiteindelijke doel blijft om een student af te laten studeren van een beroepsopleiding. 
We willen graag een student leren kennen voordat we deze voor een kostbare 
beroepsopleiding gaan sponsoren. Stichting Sparrow wil zich wel vrij voelen om hier 
uitzonderingen op te maken. Hulp is persoonlijk en elke situatie is anders. De kracht van 
stichting Sparrow moet altijd blijven dat we naar de persoon kijken en aansluiten op de 
situatie van de persoon die we helpen. 

In 2018 willen we ook een groot evaluatieonderzoek doen onder onze studenten. We zullen 
hier een methode voor ontwikkelen. 

Verder willen we in 2018 ons studiehuis verder ontwikkelen. Twee keer per week komen 
onze studenten naar het studiehuis voor huiswerkbegeleiding. Sommige studenten komen 
bijna elke dag. We willen dat het studiehuis ook letterlijk een veilig plek is. We zullen daarom 
in 2018 kijken aan welke veiligheidseisen het studiehuis zou moeten voldoen en of deze ook 
werkelijk gehaald worden. Onze droom voor de toekomst is dat we een studiehuis kunnen 
aankopen, zodat we het studiehuis volledig kunnen inrichten naar de behoefte van onze 
studenten en ook andere projecten vanuit het studiehuis kunnen gaan uitvoeren. 
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Medisch Fonds 
 

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

 

Over het Medisch Fonds 
Onderwijs is ontzettend belangrijk om uit de armoede te ontsnappen, maar onderwijs is 
niet een op zich zelf staande oplossing. Armoede is een complex probleem zoals 
beschreven in hoofdstuk 1 en er zijn vele aspecten die bijdragen aan dit probleem. Daarom 
willen we naast onderwijs inzetten op andere gebieden. Op dit moment geven we ook 
medische hulp, noodhulp en voorlichting. Vooral onze medische projecten zijn voor veel 
mensen levensreddend. 

Medische zorg is voor de meeste mensen die onder de armoedegrens leven onbereikbaar. 
Makkelijk te verhelpen kwalen kunnen een fatale uitwerking hebben doordat er geen geld is 
voor medische hulp. Openbare ziekenhuizen bieden hun diensten gratis aan, maar ook 
daar moet betaald worden voor alle instrumenten, materialen en medicijnen die nodig zijn. 
Zo is een kleine ingreep vaak een te grote uitgave en kost een operatie nog steeds enkele 
honderden euro’s. 

Dit is een hartverscheurend probleem waar stichting Sparrow dagelijks tegenaan loopt. Om 
deze reden heeft stichting Sparrow het Medisch Fonds opgericht. In het geval van een 
ernstige situatie kunnen mensen een beroep doen op dit fonds voor bijvoorbeeld het 
ondergaan van een operatie of de aanschaf van medicijnen. 

 

Aanpak Medisch Fonds 
• Financiële hulp: we geven financiële steun bij doktersconsulten, aanschaf van 

medicijnen, benodigde onderzoeken of een ziekenhuisopname; 
• Praktische hulp: we geven praktische hulp bij het contact met de dokters, apotheek 

en ziekenhuizen. We gaan mee naar doktersconsulten en als er een patiënt van 
stichting Sparrow in het ziekenhuis ligt gaan we dagelijks op bezoek; 

• Overheid: we ondersteunen bij hulpaanvragen bij lokale overheden. In de Filipijnen 
zijn soms fondsen beschikbaar voor medische zorg, maar veel arme mensen weten 
hier geen toegang tot te krijgen door hun gebrekkige scholing of 
minderwaardigheidsgevoel; 

• Medische missie: we organiseren medische missies, waar we op locatie gratis 
medische consulten en medicijnen geven. De consulten worden verzorgd door 
Filipijnse dokters. 
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Doelen Medisch Fonds 2018 
In 2018 stellen we als doel om twee medische missies te organiseren. Tijdens een medische 
missie worden er samen met een doktersteam gratis medische consulten aangeboden aan 
mensen die beneden de armoedegrens leven en eventuele voorgeschreven medicijnen 
worden gratis verstrekt.  

Voor de medische noodhulp zullen we ons voornamelijk blijven concentreren op de 
bewoners van de krottenwijk Lazareto. We zetten geen doelen op het aantal mensen dat we 
willen helpen maar zullen bij elke aanvraag kijken naar de persoonlijke situatie. 

In 2018 willen we de rapportages van het Medisch Fonds standaardiseren zodat ze voor de 
medewerkers in de Filipijnen makkelijker in te vullen en te gebruiken zijn. Ook willen we het 
aanvragen van hulp via het Medisch Fonds formaliseren. 

Een steeds groter onderdeel van het Medisch Fonds is mensen wijzen op bestaande 
voorzieningen bij de Filipijnse overheid. Onze medewerkers zullen actief blijven werken om 
deze regelingen in kaart te brengen. Door mensen door te verwijzen en wegwijs te maken in 
deze voorzieningen kunnen wij ons beperkte budget blijven inzetten voor mensen die 
daadwerkelijk zonder onze financiële hulp de medische zorg niet kunnen krijgen die zij 
nodig hebben.  
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Bijbelstudies 
 

Met de wekelijkse Bijbelstudies wil stichting Sparrow getuige zijn van Jezus Christus en Gods 
Koninkrijk. 

 

Over de Bijbelstudies 
Elke week organiseert stichting Sparrow Bijbelstudies voor haar studenten en voor de 
ouders/ verzorgers van de studenten. Er is ruimte voor veel interactie. Naast de verhalen in 
de bijbel, spreken we ook veel over normen en waarden die uit de Bijbel voortkomen, De 
besproken normen en waarden raken aan veel problemen die spelen in krottenwijken.  

De studenten en ouders zijn positief over de Bijbelstudies, maar ook de lokale overheid en 
de scholen zijn erg over de Bijbelstudies te spreken. Zij vinden het belangrijk dat studenten 
bepaalde waarden en normen te horen krijgen en zien dit bijna als één van de voorwaarden 
voor het geven van hulp.  

 

Aanpak Bijbelstudies 
De Bijbelstudies worden wekelijks georganiseerd. Het volgen van de Bijbelstudies is vrijwillig. 
Het wel of niet volgen van de Bijbelstudies heeft geen invloed op het krijgen van een 
schoolbeurs of andere hulp van stichting Sparrow. 

De Bijbelstudies worden georganiseerd door een grote groep Filipijnse vrijwilligers en er 
wordt nauw samengewerkt met een kerkelijke gemeente in de stad. 

 

Doelen Bijbelstudies 2018 
Ook in het jaar 2018 willen we Bijbelstudies blijven organiseren voor onze studenten en hun 
ouders/ verzorgers.   
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Kindertehuis 
 

Met het kindertehuis geeft stichting Sparrow kinderen die niet meer thuis kunnen wonen 
een veilige plek om op te groeien. 

 

Over het Kindertehuis 
Sinds februari 2013 werkt stichting Sparrow in de Filipijnen samen met de Amerikaanse 
stichting Arise Ministries. Zij vangen straatkinderen, wezen en kinderen uit zeer arme 
families op. De kinderen krijgen een huis waar liefde en structuur centraal staan, waar zij 
veilig kunnen opgroeien en God kunnen leren kennen. Er is een jongenshuis en een 
meisjeshuis. Er zijn huisouders die de dagelijkse zorg op zich nemen en daarnaast krijgen zij 
professionele begeleiding van maatschappelijk werkers die helpen met het verwerken van 
de vaak ruige geschiedenis. 

 

Aanpak Kindertehuis 
Stichting Sparrow draagt voor enkele kinderen de financiële lasten voor het verblijf in het 
kindertehuis. Dit zijn kinderen die medewerkers van stichting Sparrow tijdens de uitvoer van 
haar projecten tegengekomen zijn en die niet meer door hun eigen familie opgevangen 
kunnen worden. De opvang en het management van het kindertehuis wordt volledig 
uitgevoerd door Arise Ministries. 

 

Doelen Kindertehuis 2018 
We gaan niet actief op zoek naar kinderen die opgevangen kunnen worden door het 
kinderthuis. Kinderen horen in eerste instantie binnen hun eigen familiekring te worden 
opgevangen. Op dit moment is stichting Sparrow financieel verantwoordelijk voor twee 
jongens in het kindertehuis.  

 

  



 

 
 
 

14 Projectdoelen 2018 

Noodfonds 
 

Met het noodfonds willen we noodhulp kunnen bieden wanneer ons werkgebied getroffen 
wordt door een ramp. 

 

Over het Noodfonds 
Jaarlijks wordt de Filipijnen getroffen door zo’n twintig tyfoons. Dat komt doordat de 
Filipijnen op een actieve aanvoerroute van tyfoons ligt, die vanuit de eilanden in de Grote 
Oceaan naar Azië trekken. Een tyfoon brengt naast zware windstoten altijd veel regen met 
zich mee. Door deze grote regenbuien ontstaan vaak weer overstromingen en 
modderstromingen. 

Ook het gebied waar stichting Sparrow werkt wordt regelmatig getroffen door tyfoons of de 
uitwerkingen daarvan. Een tyfoon hoort bij het leven in de Filipijnen en de mensen zijn 
gewend om hiermee om te gaan. Toch komt een ramp altijd onverwacht. Wanneer ons 
werkgebied getroffen wordt door een ramp wordt er een beroep gedaan op stichting 
Sparrow. Wij willen hier niet voor wegkijken. 

 

Aanpak Noodfonds 
Het noodfonds is een fonds waar stichting Sparrow alle donaties in bewaart die specifiek 
gegeven zijn aan dit noodfonds. Dit bedrag kan snel ingezet worden bij een ramp in ons 
werkgebied. Bij een eventuele ramp kijken we eerst waar we het beste kunnen helpen en of 
mensen in tijd of geld ook eigen bijdragen kunnen leveren. Door het vragen van een eigen 
bijdrage kunnen we een grotere groep mensen helpen. Ook zullen medewerkers van 
stichting Sparrow zich op de hoogte stellen van regelingen die andere organisaties en 
overheden opzetten. Hierdoor kunnen we de mensen ook doorverwijzen naar andere 
instellingen voor hulp. 

Stichting Sparrow zal ook bekendheid geven aan de ramp via eigen mediakanalen en de 
achterban actief aansporen om te doneren.  

 

Doelen Noodfonds 2018 
In 2018 zullen we in ons boekhoudprogramma een kostenplaats ‘noodfonds’ maken. Op de 
website zullen we een pagina maken over ons Noodfonds met foto’s en informatie van de 
hulp die stichting Sparrow heeft gegeven bij eerdere rampen. 
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Bewustwording in Nederland 
 

Met het project Bewustwording in Nederland willen we mensen laten zien hoe mensen 
leven onder de armoedegrens, wat voor problemen dat geeft, wat voor oplossingen 
hiervoor zijn en wat onze eigen rol hierin zou kunnen zijn.   

 

Over Bewustwording in Nederland  
In de Bijbel wordt veel gesproken over de zorg voor de armen, omzien naar elkaar en de 
voorbeeldfunctie die wij in de wereld zouden moeten hebben. Over de hele wereld leven 
mensen in armoede. Zowel in Nederland als in de Filipijnen is het leven onder de 
armoedegrens moeilijk. Het leven in armoede is in elk land anders. Stichting Sparrow wil 
mensen in Nederland bewust maken van armoede hier in Nederland en in de rest van de 
wereld. 

 

Aanpak Bewustwording in Nederland  
Tot nu toe richten we ons bij het project Bewustwording in Nederland vooral op kerken. We 
geven grote en kleine presentaties, organiseren kindernevendiensten, jeugddiensten en 
thema-avonden. We vertellen hoe de Bijbel spreekt over armoede, wat onze rol is en hoe 
we zouden kunnen bijdragen aan oplossingen voor armoede. We vertellen veel uit eigen 
ervaring. We proberen zoveel mogelijk interactie aan te gaan. 

 

Doelen Bewustwording in Nederland 2018  
In 2018 willen we ons programma Bewustwording in Nederland actiever aanbieden. We 
brainstormen op wat voor manieren we dit kunnen doen.   
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Organisatiedoelen 2018 
 

In 2018 willen we als stichting Sparrow verder professionaliseren.  

 

Organisatie Filipijnen 
We zullen in 2018 de stichting in de Filipijnen registeren als een Filipijnse organisatie. 
Wanneer we officieel geregistreerd zijn in de Filipijnen willen we stichting Sparrow ook 
officieel laten erkennen door het Ministerie van Sociale Zaken in de Filipijnen, zodat we een 
geaccrediteerde stichting worden. Deze stappen zorgen voor een professionele uitstraling 
in de Filipijnen en sluiten aan bij de wensen van de Filipijnse overheid. Ook is het 
geaccrediteerd zijn bevorderlijk voor de relatie en samenwerking met overheden en andere 
organisaties en instellingen in de Filipijnen. 

We zullen op zoek gaan naar een tweede medewerker in de Filipijnen. Het werk in de 
Filipijnen wordt nu door één betaalde fulltime medewerker en verschillende vrijwilligers 
uitgevoerd. De hoeveelheid werk vraagt om een tweede medewerker. Ook is er bij ziekte of 
langdurige afwezigheid van de vaste werknemer geen vervanger aanwezig voor de 
werkzaamheden in de Filipijnen en loopt de uitvoer van de projecten gevaar. 

 

Organisatie Nederland 
In Nederland willen we in 2018 meer vrijwilligers werven. De werkdruk is erg hoog in 
Nederland en er blijft veel werk liggen door het hebben van te weinig mankracht. Met meer 
vrijwilligers kunnen we de organisatie in Nederland beter neerzetten en krijgen we 
gelijktijdig een breder netwerk. 

Onze wens is om een kleine kantoorruimte te hebben van waaruit we kunnen werken. We 
willen de overheadkosten van stichting Sparrow laag houden. We hopen dan ook dat we 
een goedkope ruimte vinden of dat iemand de ruimte in natura wil doneren aan stichting 
Sparrow. We zullen in het vinden van de juiste ruimte geen overhaaste beslissingen nemen. 

We willen nadenken wat er voor nodig is en hoeveel we financieel moeten groeien om onze 
directie een financiële vergoeding te geven. Remco en Ellie Pijper hebben stichting Sparrow 
vanuit de Filipijnen opgericht. In de Filipijnen werkten zij beiden op fulltime basis voor 
stichting Sparrow. Bij terugkomst in Nederland is Remco zich fulltime blijven inzetten voor 
Sparrow. Ook Ellie steekt nog veel tijd in de stichting. Inmiddels werken zij 10 jaar op 
vrijwillige basis en hebben zij geen pensioen opgebouwd. We willen een plan opstellen waar 
we naar toe moeten groeien om dit te veranderen.  

In 2018 willen we ook in gesprek gaan met elkaar over het professionaliseren van onze 
projecten en de verslaglegging en evaluaties hiervan. We schrijven projectplannen, we doen 
interne evaluaties maar we hebben hier geen vaste structuur voor. Dit willen we verbeteren. 
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In 2018 willen we een meerjarenbeleidsplan schrijven om een langer termijn visie neer te 
zetten en om een koers uit te zetten voor de komende jaren. 

In 2018 willen we een promotiekraam ontwikkelen die we voor meerdere doeleinden 
kunnen gebruiken om onze naamsbekendheid te verbeteren en ons werk te promoten. 
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Fondsenwerving en vermogensbeheer 
 

Fondsenwerving 
 

Voor de fondsenwerving van Sparrow richten we ons op particulieren, kerken, bedrijven en 
vermogensfondsen. 

 

Particulieren 
Particulieren worden voornamelijk aangesproken door het versturen van nieuwsbrieven, via 
activering op de Sparrow websites en sociale netwerksites en door persoonlijk contact met 
onze medewerkers. In 2018 willen we twee nieuwe ontwikkelingen doorvoeren voor 
fondsenwerving onder particulieren.  

1. We willen een papieren nieuwsbrief gaan verspreiden. Deze nieuwsbrief zullen we 
twee keer per jaar gaan uitgeven. We kiezen voor een papieren nieuwsbrief naast 
onze digitale nieuwsbrief omdat steeds meer mensen aangeven dat ze 
geïnteresseerd zijn in de nieuwsbrieven van stichting Sparrow, maar dat de e-mail 
nieuwsbrieven vaak ondersneeuwen in de overvolle mailbox. Ook lezen veel oudere 
donateurs geen digitale nieuwsbrieven. We gaan niet volledig over op een papieren 
versie omdat de kosten van een papieren nieuwsbrief te hoog zijn voor ons volledige 
digitale nieuwsbrief bestand. Daarnaast is een digitale nieuwsbrief makkelijk te 
versturen voor urgente verzoeken en zijn er ook donateurs die juist de voorkeur 
geven aan een digitale nieuwsbrief. 

2. In 2018 zullen we ons ook gaan richten op het werven van persoonlijke sponsoren 
voor een student. We zullen ons huidige sponsorprogramma verder ontwikkelen en 
verbeteren. Voor de promotie van het programma zullen we nieuwe materialen 
ontwikkelen.  

 

Kerken 
We voelen ons diep verbonden met de verschillende kerken omdat we zijn ontstaan en 
werken vanuit een christelijke overtuiging. Kerken worden benaderd door brieven en 
persoonlijk netwerken. Als kerken een gift geven willen we hen ook wijzen op onze 
programma’s die we speciaal hebben ontwikkeld voor kerken.  

 

Bedrijven 
In 2017 hebben we een sponsorprogramma voor bedrijven opgezet. Dit heeft meer 
bedrijfssponsors opgeleverd, maar weinig toezeggingen voor lange termijn sponsoring. In 
2018 willen we de bedrijven selectiever en met een concreet voorstel benaderen.  
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Vermogensfondsen 
 

Stichting Sparrow bestaat bijna 10 jaar. In deze 10 jaar zijn we gegroeid naar een krachtige 
en stabiele organisatie. We hebben ons ontwikkeld naar een professionele organisatie met 
projecten die een bewezen impact hebben. Stichting Sparrow is uniek in zijn zeer intensieve 
persoonlijke aanpak. We willen onze projecten laten zien aan verschillende 
vermogensfondsen zodat we samen met hen nog meer impact kunnen maken.   

 

Activiteiten 
Stichting Sparrow organiseert jaarlijks enkele fondsenwervende activiteiten. De oud ijzerbak 
en de aardappelactie in Oldekerk/ Niekerk zullen ook in 2018 georganiseerd worden.  

 

Vermogensbeheer en besteding 
Met het vermogen van Sparrow wordt niet gespeculeerd. Per jaar zullen we een bedrag 
reserveren voor de verwachte stijging van de kosten van het onderwijsproject in de 
komende jaren. Voor deze reserve hebben we in het verleden een spaarrekening geopend.  

Sparrow wil haar algemene kosten zo laag mogelijk houden zodat het grootste gedeelte van 
haar verworven vermogen gaat naar de mensen die leven onder de armoedegrens. Wel 
willen we dat het minimaal houden van deze kosten niet de professionalisering en de groei 
van de stichting in de weg staat. We willen zo transparant mogelijk zijn door jaarlijks een 
financieel overzicht te publiceren en deze openbaar te maken via onze website. 
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Slot 
 

Stichting Sparrow wil een stichting opzetten die sterk is door klein te zijn. In de Filipijnen zijn 
we veel organisaties tegengekomen. Ook vele bekende grote organisaties. Zij doen prachtig 
en belangrijk werk. Toch kijken we niet tegen hen op en zijn we trots op de manier hoe wij 
werken. De kracht van Sparrow is dat we klein zijn en dat we letterlijk naast de mensen 
staan die wij helpen. Iedereen die we helpen kennen we persoonlijk. We weten precies waar 
zij wonen, hoe de familie eruit ziet, wat voor problemen in het gezin spelen, wat de hobby’s 
zijn, etc. We zien hen niet als arm of hulp vragende. Nee, het zijn stuk voor stuk geweldige 
mensen met hun eigen dromen, gaven, talenten en tekortkomingen.  

Armoede bepaalt niet je identiteit. En hulp geven laat zich niet in schema’s drukken. 
Fondsenwerving is voor ons niet een commerciële bezigheid. We willen werken vanuit Gods 
liefde voor de mens en bouwen aan Gods koninkrijk. God maakt geen onderscheid tussen 
ons hier in Nederland en zij in de Filipijnen. God ziet ons als mensen die Hij gaven en 
talenten heeft gegeven, die we mogen gebruiken voor Zijn Koninkrijk. Sommigen hebben 
financiële middelen, anderen niet. Maar samen hebben we meer dan genoeg en als wij oog 
voor elkaar krijgen en naast elkaar durven te staan als gelijken dan zou de wereld er een 
stuk mooier uit zien. Stichting Sparrow wil samen met u aan Gods Koninkrijk bouwen. Bouwt 
u mee? 
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