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VRIJWILLIGERS
GEZOCHT
STICHTING SPARROW ZOEKT
EEN KANTOOR

Stichting Sparrow blijft groeien. Dit jaar zijn we

Er zijn steeds meer mensen actief betrokken bij stichting

extra werkzaamheden en het werk begint ons

Sparrow. Zo is Bartke dit jaar begonnen om vrijwillig de
persoonlijke sponsoring van studenten te coördineren, en
zijn er jongeren die hun maatschappelijke stage bij stichting
Sparrow lopen.
De werkzaamheden gebeuren vaak thuis of bij elkaar aan
de keukentafel. Dit is niet ideaal en het verlangen om een
kantoorruimte te hebben wordt steeds vaker uitgesproken.
Met een kantoorruimte is er overleg en begeleiding mogelijk
en kan er beter en eﬃciënter gewerkt worden.

begonnen met persoonlijke sponsoring en zijn
we ook in de Filipijnen geregistreerd als een
oﬃciële stichting. Elke nieuwe stap betekent
boven het hoofd te groeien. Daarom zijn we
dringend op zoek naar vrijwilligers die af en toe
met werkzaamheden willen helpen.
Op dit moment zijn we onder andere op zoek naar
een administratief medewerker, een social media
medewerker en een AdWords medewerker. Kijk
voor vacatures op de website (stichtingsparrow.nl/
vacatures). Als je graag op een andere manier wilt
helpen dan kan dat natuurlijk ook. Ook is er voor
scholieren altijd ruimte om je maatschappelijke

Heeft u een ruimte beschikbaar of heeft u een idee voor

stage bij ons te doen.

een ruimte? We horen het ontzettend graag.

ONZE SPONSORS
OOK SPONSOR WORDEN? KIJK OP :
STICHTINGSPARROW.NL/BEDRIJFSSPONSORING

• Slopsema Aannemersbedrijf

• Dijkstra Makelaardij

• Bouwbedrijf Notebomer Oldekerk

• Studio Kwetter

• Slagerij Nanning van Wijk

• Renel Besturingen

• Mijn Bruidsfoto’s

• Stroomverdeling.nl

• Renkema Autobedrijf

• Fairwinkelen.nl

WAT DOET
STICHTING
SPARROW
Stichting

Sparrow

werkt

in

de

Filipijnen met mensen die onder de
armoedegrens leven. We richten ons
vooral op onderwijs en daarnaast op
gezondheid.
Onze projecten kenmerken zich door
persoonlijk contact. Onze studenten
behoren volgens henzelf tot ‘The
Sparrow Family’. Ze helpen elkaar
met vakken als iemand daar moeite
mee heeft, en ze denken om elkaar
op school en in de krottenwijk.

STUDENTEN VAN STICHTING SPARROW

BEHALEN BETERE RESULTATEN
In de Filipijnen is het gebruikelijk

hebben het studiehuis gebouwd

Veel Filipijnse medewerkers, waar-

om met de rapportuitreiking prijzen

zodat elke student die opgroeit in

onder de directeur, zijn zelf in

te geven aan studenten die goed

armoede toch de faciliteiten heeft om

armoede

presteren. Sinds stichting Sparrow

te kunnen studeren. Daarnaast is er

hen geschikt voor de intensieve

een

geopend

in het studiehuis extra begeleiding en

begeleiding die we bieden. Slechts

behoort 1/3 van onze studenten tot

een luisterend oor voor problemen

een

opgegroeid.

studiebeurs

Dit

geven

maakt

om

studiehuis

heeft

het

de top 5% van hun klas. Hun cijfers

waar kinderen uit de krottenwijk

schoolgeld te betalen is niet genoeg

zijn met de komst van het studiehuis

tegenaan kunnen lopen.

om iemand in een krottenwijk uit

duidelijk omhoog gegaan.

de armoede te helpen. Opgroeien
in armoede zorgt voor obstakels,

Stichting Sparrow heeft niet als doel

zien van Raquel met twee certificaten

verleidingen en vooroordelen. Samen

dat studenten de hoogste cijfers

die zij dit jaar behaalde. Raquel heeft

met onze studenten vechten we hier

halen, maar wel dat de student het

op haar rapport een gemiddelde van

tegen. Tot nu toe hebben al onze

beste uit zichzelf kan halen. We willen

96, wat uitmuntend is. Raquel woont

afgestudeerden een salaris boven de

dat armoede en omstandigheden

met haar familie in de krottenwijk van

armoedegrens.

hiervoor geen belemmering zijn. We

Lazareto.

AAN HET WOORD

ALEXANDRA
“Voor mij is onderwijs de manier
om een grote verandering te
brengen in ons leven. Ik wil laten
zien dat armoede geen obstakel
is om een droom te bereiken.
Ik ga mijn best doen op school.
Ik houd mijn ogen gericht op de
toekomst: dat ik een diploma zal
halen en mijn droom zal bereiken.”
(Alexandra, tweede van links op de foto)
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Boven dit bericht is een afbeelding te
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MEDISCHE MISSIES

VOORKOMEN PROBLEMEN

AARDAPPELACTIE
2018
Elk jaar houdt stichting Sparrow een
aardappelactie in Oldekerk, Niekerk
en ‘t Faan. Dit jaar werd er met een
Reynel raakte verlamd omdat zijn

Afgelopen jaar heeft stichting Sparrow

ouders te arm waren om naar een

twee medische missies georganiseerd

dokter te gaan. Kleine onschuldige

samen met de Filipijnse politie,

medische

kunnen

gemeentebesturen, het provinciaal

uitgroeien tot ernstige problemen als

bestuur en een privé-ziekenhuis. Op

er geen toegang is tot medische zorg.

deze twee missies hebben we 650

aandoeningen

mensen mogen helpen.

grote groep vrijwilligers ruim drie ton
aardappelen huis aan huis verkocht.
Door het droge, warme weer in 2018
was de aardappelprijs hoger dan
andere jaren. We waren bang dat
de actie daarom dit jaar minder ging
opleveren, maar ook dit jaar werd er

Met het organiseren van medische
missies probeert stichting Sparrow

Eén van deze missies vond plaats in

dit te voorkomen. Op deze missies

een wat meer afgelegen gebied. Om

geven we gratis medische consulten

de veiligheid van alle vrijwilligers en

en medicijnen. De consulten worden

de patiënten te kunnen waarborgen

verzorgd door Filipijnse dokters en

was de politie zwaar gewapend

tandartsen. Vaak organiseren we

aanwezig. Gelukkig waren er

de missies gezamenlijk met andere

onregelmatigheden en hebben we

organisaties en de Filipijnse overheid.

vele mensen mogen helpen.

geen

zo’n 1000 euro opgehaald.
Na de actie werd er met alle
vrijwilligers lekker gegeten. We willen
alle vrijwilligers en alle inwoners
van Niekerk, Oldekerk en ‘t Faan
ontzettend bedanken voor hun steun
aan stichting Sparrow.

AAN HET WOORD

LESTER

“De sponsoring van stichting Sparrow
heeft mij geholpen te realiseren dat
dromen kunnen uitkomen en dat ik
iets kan bereiken als ik dat wil. Mijn
ouders zijn ontzettend dankbaar
dat ik verzekerd ben van goed
onderwijs door stichting Sparrow.“
(Lester, links op de foto)
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STUDIEHUIS
GECERTIFICEERD
In de Filipijnen zijn we bezig om het
studiehuis een fijne en veilige plek
te maken. We hebben onder andere
een certificering van de brandweer
gekregen, nadat we alarmen en
brandblussers geplaatst hebben.

aanleg van een half basketbalveld,

ONS SPONSORPROGRAMMA

zodat de studenten even stoom

Wij hopen dat deze nieuwsbrief u een verlangen heeft gegeven om een kind

kunnen

te helpen om uit de armoede te komen. Een beroepsopleiding geeft een grote

Binnenkort gaan we starten met de

afblazen

studeren.

na

het

harde

kans op een inkomen boven de armoedegrens. Deze beroepsopleidingen zijn
ontzettend duur en onbereikbaar voor onze studenten. Uw investering maakt dit
onderwijs wel mogelijk. Met uw sponsoring, de begeleiding van stichting Sparrow
en met het harde werken van de student is er kans om uit de armoede komen.
Het sponsoren van een student kost 25 euro per maand. U kunt onderstaande
strook invullen en naar ons opsturen. Op youtube.com/sparrowfoundation
stellen de studenten die nog wachten op een persoonlijk sponsor zich aan u
voor. Wilt u deze kinderen helpen om uit de armoede te komen?

SEPA MACHTIGING - PERSOONLIJKE STUDENT SPONSORING
Hierbij machtig ik stichting Sparrow tot wederopzegging € 25,- van mijn rekening af te schrijven.
[ ] Ik wil zelf een student kiezen om te sponsoren, namelijk: .........................................................................
[ ] Stichting Sparrow kiest een student voor mij.
Voorletters en naam: .................................................................

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

Adres:

.........................................................................................

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

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

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

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

Handtekening:

E-mailadres:

........................................................................

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).

Adres: Kuzemerweg 24, 9821 TB Oldekerk
Bankrekening: NL10 RABO 0111 4800 35
RSIN / ANBI: 820478167
E-mail: info@stichtingsparrow.nl

