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Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2018. Een jaar dat voor ons de geschiedenisboeken in gaat als het  

jaar waarin we officieel geregistreerd werden als non-profit organisatie in de Filipijnen. Dit proces heeft ons 

letterlijk maanden gekost. Voor verschillende handelingen moesten we persoonlijk naar Manila om papieren 

in te leveren of om betalingen te verrichten. Naar Manila reizen vanuit ons werkgebied kost al snel zes uur en 

omdat we geen overnachtingskosten wilden maken waren we per dag meer dan 12 uur kwijt aan alleen het 

reizen. Maar het eindresultaat mag er zijn: een Filipijnse non-profit organisatie met een eigen Filipijns bestuur! 

Dit jaarverslag stipt kort de resultaten over het jaar 2018 aan. Elk resultaat heeft een langer en vaak persoonlijk 

verhaal. Veel van deze verhalen kunt u lezen op onze website.

Remco en Ellie Pijper

Beste Lezer,
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Resultaten
van onze studenten

Er is een enquête afgenomen onder de studenten over de 

tevredenheid over het onderwijsproject. Hieruit kwam naar 

voren dat de studenten blij zijn met het studiehuis. In reactie 

op de enquête zijn er in 2018 verbeteringen doorgevoerd in 

en rond het studiehuis op het gebied van veiligheid en rust. 

Zo zijn er bij controlerende instellingen certificaten behaald 

voor brandveiligheid en hygiëne en is de tuin egaal gemaakt. 

Ook zijn er een nipa hut en een basketbalpaal in de tuin 

gekomen. Zo is er ruimte voor ontspanning en plezier, 

zodat er in het studiegedeelte volledige rust kan zijn.

In 2018 is er een student afgestudeerd van college, zijn er drie studenten afgestudeerd van senior high school 

en drie van junior high school. Er zijn 11 nieuwe studenten opgenomen in ons programma.

John Ralfh

College diploma

John Ralfh heeft zijn Bachelor 

behaald voor Architectuur. Hij 

kon na zijn afstuderen direct aan 

het werk bij een bedrijf.

Sheryl

Verkozen voor wijkbestuur

Sheryl, vierdejaars hbo-student, 

is in haar eigen wijk verkozen tot 

vertegenwoordiger van de jeugd  

voor het wijkbestuur.

Alexandra

Academic Excellence Awards

Alexandra, senior high school 

student, behaalde in 2018 drie 

keer een Academic Excellence 

Award voor haar hoge cijfers.

John Jomel

Nieuwe student

John Jomel is één van de nieuwe 

basisschoolkinderen in ons 

programma. Hij is 7 jaar en gaat 

naar groep 3.

Juan Paolo

Naar college

Juan Paolo heeft senior high 

school afgerond en gaat nu naar 

het eerste jaar van Technical 

Vocational Teaching Education.

John Lester

Van junior naar senior

John Lester heeft junior high 

school afgerond. Hij gaat nu 

verder met senior high school, 

wat nog twee jaar duurt.

In het Filipijnse onderwijs gaat 
er veel aandacht uit naar awards 
en recognitions. Joselyn (zie foto 
links) heeft senior high school 
afgerond met twee ‘with honors’ 
medailles. Zij is nu bezig met 
de Bachelor opleiding Business 
Administration.

Eervolle 
vermeldingen

In de prestaties van onze studenten zien we sinds de komst 

van het studiehuis een verbetering. In 2018 behoorde 1/3 

van de studenten van stichting Sparrow tot de top 5% van 

hun jaargenoten.

Eén van de afgestudeerde senior high school studenten 

is na een start op het hbo gestopt met zijn opleiding. Een 

ander heeft vanwege de thuissituatie een jaar onderbreking. 

De laatste is bezig met haar bachelor opleiding.

De afgestudeerde junior high school studenten zijn alle drie 

verder gegaan met senior high school.
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Onmisbaar op een Filipijns feest: 

gekke spelletjes en

karaoke

Voor het afsluitfeest van het schooljaar hadden de 

studenten zelf een spel bedacht: eerst een duik in het 

water en dan een race met meel over het hoofd aan elkaar 

doorgeven naar achteren. Daarna werd er nog flink door 

het zand gerold. Het heeft enorm veel plezier opgeleverd.

Met karaoke staan de stoerste jongens het hardst mee te 

zingen door de microfoon.

Activiteiten
binnen het onderwijsproject
Je schooltijd en jeugd mag leuk zijn. Als je goed in je vel zit kan je ook beter presteren. We organiseren 
het hele jaar door ontspannende activiteiten.

MAANDELIJKSE 
ACTIVITEITEN

Iedere maand organiseren we een activiteit voor onze 

studenten. Dit kan bijvoorbeeld een filmavond zijn, een 

slaapfeestje of een spelletjesmiddag.

AFSLUITING 
SCHOOLJAAR

Het schooljaar wordt altijd feestelijk afgesloten. Deze keer 

werd er een zwemfeest op het strand georganiseerd met 

veel spelletjes en lekker eten, wat de studenten ‘s morgens 

vroeg zelf gekookt hadden in het studiehuis.

KERSTFEEST

Er is een kerstfeest georganiseerd voor al onze studenten, 

medewerkers en patiënten die in 2018 geholpen zijn door 

stichting Sparrow. Er waren spelletjes, karaoke, cadeautjes 

en een maaltijd.

Het organiseren van leuke activiteiten is een belangrijk 

onderdeel van ons onderwijsproject. Door het ondernemen 

van leuke dingen kunnen onze studenten even de gedachten 

op andere dingen zetten dan school en de moeilijkheden 

thuis of in de wijk even vergeten. De studenten van stichting 

Sparrow hebben inmiddels een hechte band met elkaar 

gekregen en noemen henzelf “the Sparrow family”.

Je jeugd mag leuk zijn
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Medisch Fonds
van stichting Sparrow
Met het Medisch Fonds maakt stichting Sparrow medische zorg 
bereikbaar voor mensen die onder de armoedegrens leven. 

In 2018 zijn er acht mensen in het ziekenhuis 

opgenomen geweest via het Medisch Fonds 

van stichting Sparrow.

ZIEKENHUISOPNAMES

We hebben drie mensen geholpen en begeleid 

in een medisch traject met doktersconsulten, 

onderzoeken en medicatie.

CONSULTEN EN BEGELEIDING

Voor één persoon bleek na onderzoeken dat 

een bril nodig was. Deze is vanuit het Medisch 

Fonds aangeschaft.

HULPMIDDELEN

Er zijn twee medische missies georganiseerd in 

samenwerking met de regionale politie, waarbij 

650 mensen geholpen zijn. een medische 

MEDISCHE MISSIES

Verbeteringen van het 

Medisch Fonds 

in het afgelopen jaar

De aanvraagprocedure voor ons Medisch Fonds is 

in 2018 verbeterd door het opstellen en verbeteren 

van een gestandaardiseerd aanvraagformulier.

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. 

In 2018 zijn wij beter bekend geworden met lokale 

overheidsprogramma’s waardoor wij beter kunnen 

begeleiden bij dergelijke hulpaanvragen.

Medische zorg
bereikbaar maken
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 nodige instrumenten, materialen en medicijnen. Zo is 

een kleine ingreep vaak een te grote uitgave en kost een operatie nog steeds honderden 

euro’s.

Via ons Medisch Fonds organiseren wij medische missies en geven wij praktische en 

financiële hulp bij doktersconsulten en ziekenhuisopnames. Bij een medische missie 

geven we op locatie gratis medische consulten en voorgeschreven medicijnen. De 

consulten worden verzorgd door Filipijnse dokters. 

Rasec (jongen rechts op bovenstaande foto) was gebeten door een hond en heeft via het 

Medisch Fonds van stichting Sparrow vaccinaties gekregen tegen hondsdolheid.
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Een tyfoon hoort bij het leven in de Filipijnen en de mensen 

zijn gewend 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.

In 2018 hebben wij een bijdrage gedaan voor het herbouwen 

van een woning nadat deze door een tyfoon volledig was 

verwoest.

Stichting Sparrow werkt in de Filipijnen samen met de 

Amerikaanse stichting Arise Ministries, waar straatkinderen, 

wezen en kinderen uit zeer arme families worden 

opgevangen. De kinderen krijgen een huis waar liefde en 

structuur centraal staan en waar zij veilig kunnen opgroeien 

en God kunnen leren kennen. 

In 2018 is één van de twee kinderen waar stichting Sparrow 

financieel verantwoordelijk voor was uit het huis geplaatst 

vanwege problemen. Stichting Sparrow draagt nu nog zorg 

voor één kind in het kindertehuis.

Jaarlijks wordt de Filipijnen getroffen door zo’n 
twintig tyfoons. Ook het gebied waar stichting 
Sparrow werkt wordt regelmatig getroffen.

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.

Bijbelstudies
voor alle studenten

De bijbelstudies worden georganiseerd door een groep 

Filipijnse vrijwilligers. Het wel of niet volgen van de 

bijbelstudies heeft geen invloed op het krijgen van een 

onderwijsbeurs of andere hulp van stichting Sparrow. 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.

Stichting Sparrow wil met haar werk getuige zijn van Jezus Christus en Gods Koninkrijk. Elke week 
organiseert stichting Sparrow bijbelstudies voor haar studenten.
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Kindertehuis
veilig opgroeien

Noodhulp
bij rampen






