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ZOMER 2019

WE VIEREN ONS
10-JARIG BESTAAN
Stichting Sparrow bestaat 10 jaar! Het begon met

EEN UNIEKE INKIJK IN HET LEVEN

VAN ONZE STUDENTEN

Iedere week is een andere student van stichting Sparrow
verantwoordelijk voor ons Instagram account. De student
post elke dag een foto en geeft zo een unieke inkijk in
zijn of haar leven. Door het volgen van dit account krijgt
u een beeld van het dagelijks leven van onze studenten
in de Filipijnen. Maak het bekend en volg ons op:
www.instagram.com/sparrowfoundation/

een ontmoeting met de moeder van Joy, die hard
werkte maar nooit genoeg geld zou verdienen
om ook maar één van haar zes dochters een
vakopleiding te kunnen laten volgen. Joy, onze
eerste afgestudeerde student, is nu voor velen
een groot voorbeeld.
Vanaf het begin is het onze droom geweest om
een studiehuis op te zetten. Deze droom werd
in 2016 gerealiseerd. In een online nieuwsbrief
kunt u lezen wat er nog meer gebeurd is in de
afgelopen tien jaren: stichtingsparrow.nl/10-jaar/
Om het 10-jarig bestaan te vieren is er dit jaar
een nieuwe huisstijl ontworpen door Elbrich
Steegstra (elbrichsteegstra.nl). In de loop van
dit jaar zult u de nieuwe huisstijl steeds meer
toegepast zien worden.

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

• Elbrich Steegstra

• W2N Engineers

• Bouwbedrijf Notebomer Oldekerk

• Slopsema Aannemersbedrijf

• Slagerij Nanning van Wijk

• Renel Besturingen

• Renkema Autobedrijf

• Mijn Bruidsfoto’s

HET NIEUWE
SCHOOLJAAR IS
BEGONNEN
In de Filipijnen is in juni het nieuwe
schooljaar

begonnen.

In

de

zomervakantie evalueren we met
stichting Sparrow altijd het afgelopen
jaar. Studenten komen met hun
ouders naar het studiehuis om het
jaar te bespreken met medewerkers.
We gaan in op de schoolprestaties,
het gedrag op school en het gedrag
bij

de

activiteiten

van

stichting

Sparrow. Ook vernieuwen we tijdens
het evaluatiegesprek het contract
voor de sponsoring met de ouders
en de student.
In de vakantie hebben we ook
een

groep

aangenomen.

nieuwe
Vorig

studenten

jaar

hebben

we voor al onze studenten een
persoonlijk sponsor gevonden. Ook
voor de nieuwe studenten zoeken
we sponsors. Een aantal van deze
nieuwe studenten ziet u op de
rechter pagina. Het sponsoren van
een student kost 25 euro per maand
en zorgt ervoor dat wij de sponsoring
van een student kunnen continueren.
Voor een student werkt het hebben
van een sponsor bemoedigend.

GESLAAGD!

RAQUEL
Raquel is in april geslaagd voor de
middelbare school. Bij haar diplomauitreiking kreeg Raquel een medaille
en een ‘certificate of recognition’
voor haar hoge schoolprestaties het
afgelopen jaar. Raquel is inmiddels
met een studiebeurs van stichting
Sparrow begonnen met de hboopleiding Civiele Techniek.

2

Nieuwsbrief

BEWUSTWORDING VAN ARMOEDE

VIDEOBELLEN EN INTERACTIE
We krijgen erg leuke reacties op ons

de Filipijnen dichtbij te brengen. Dit

project voor scholen in Nederland. We

doen wij bijvoorbeeld door middel

maken kinderen op een interactieve

van een live videoverbinding met het

manier bewust van armoede. Voor

studiehuis. Leerlingen in Nederland

dit project geven wij gastlessen op

kunnen

scholen over armoede. Vaak gaat

student in de Filipijnen en andersom.

vragen

stellen

aan

een

dit samen met een spaarsysteem of
sponsoractie waarbij de school een

Onze gastlessen zijn geschikt voor

project ondersteunt of een kind in de

basisscholen en middelbare scholen.

Filipijnen sponsort voor onderwijs.

Voor

het

schooljaar

2019-2020

hebben wij nog ruimte voor nieuwe
De gastlessen worden aangepast

scholen. Neem voor een gastles bij u

aan het niveau van de groep. We

op school contact met ons op.

proberen het leven van een kind in

EVEN VOORSTELLEN

NIEUWE STUDENTEN
James Nick

Karylle

James Nick is 12 jaar

Karylle is 10 jaar en

en gaat naar de eerste

gaat naar groep 7. Ze

klas van de middelbare

heeft vier broers en

school. Hij heeft twee

zussen

jongere zusjes. Later

oudste niet meer thuis

wil James Nick graag

woont. Haar ouders

soldaat worden.

zijn gescheiden. Karylle

waarvan

de

woont bij haar moeder
De vader van James

die

Nick werkt als visser.

door het geven van

Daarnaast

hij

pedicure en manicure.

oude materialen op

Ook hebben ze een

om weer te verkopen.

klein winkeltje.

koopt

geld

verdient

Chriselyn

John Mar

Chriselyn is 16 jaar en

John Mar is 10 jaar.

gaat naar het vierde

Hij gaat dit jaar voor

jaar van de middelbare

het

school. Ze is de zesde

basisschool,

van zeven kinderen.

groep

Chriselyn

van John Mar handelt

chef-kok

wil

graag
worden.

in

eerst
3.

naar

de
naar

De

oude

vader
spullen.

Chriselyn haar vader

Daarnaast

werkt als lasser en

ze iets bij door het

heeft hiermee een zeer

schoonmaken

laag

Haar

lege flessen. John Mar

moeder is ziek en kan

wil graag politieagent

daardoor niet werken.

worden.

inkomen.

verdienen
van

GESLAAGD!

SHERYL
Sheryl is in april geslaagd voor
de

hbo-opleiding

Criminology.

In

december gaat zij het Criminology
Board Exam nog doen. Dit is een
verplicht examen als je een beroep
wilt uitoefenen in het vakgebied.
Tot

die

tijd

gaat

Sheryl

werken

voor stichting Sparrow. Ze wordt
verantwoordelijk voor de begeleiding
van de basisschoolkinderen.
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ONZE AANPAK ONDERWIJS
Diploma

Studiehuis

Voor een stabiele baan met een inkomen boven de

In het studiehuis kunnen onze studenten gebruik maken

armoedegrens is in de Filipijnen een mbo-/hbo-diploma

van allerlei faciliteiten en krijgen zij extra begeleiding. Het

noodzakelijk. Daarom stoppen wij niet bij een high

is een plek waar studenten elkaar motiveren door het

school diploma, maar is ons doel dat ieder sponsorkind

samenwerken aan projecten en opdrachten, en waar ze

van stichting Sparrow een mbo-/hbo-diploma haalt.

bemoedigd worden door medewerkers.

Contact

Activiteiten

We houden intensief contact met de studenten via het

Als je lekker in je vel zit kan je beter presteren. Door het

studiehuis, met de familie via huisbezoeken en met

ondernemen van leuke dingen kunnen onze studenten

leerkrachten via schoolbezoeken. Op deze manier

even de gedachten op andere dingen zetten dan school,

kunnen wij ingrijpen bij problemen en vroegtijdig

en de moeilijkheden thuis of in de wijk even vergeten.

schoolverlaten zoveel mogelijk voorkomen.

Daarom horen leuke activiteiten ook bij onze aanpak.

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

