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ONDERWIJS
MAAKT VERSCHIL
LEERLINGEN IN NEDERLAND

Stichting

Sparrow

geeft

studiebeurzen

aan

kinderen uit de krottenwijken in de Filipijnen.

IN CONTACT MET DE FILIPIJNEN

We maken onderwijs financieel mogelijk. Maar
dat is pas een begin. Onze kracht is juist de

Het werk van stichting Sparrow lijkt soms ver van ons in

begeleiding die wij bieden. De kinderen komen

Nederland verwijderd. Het gaat pas leven wanneer je de

in ons studiehuis hun huiswerk maken. Zij krijgen

mensen die hulp krijgen gaat zien en leert kennen. Ons

daar bijles en hebben beschikking tot allerlei

programma op Nederlandse scholen is hierbij een mooi

faciliteiten. Hierdoor krijgen zij gelijke kansen

voorbeeld.

als rijkere studenten om een beroepsdiploma te
halen en zo uit de armoede te komen. Hoeveel dit

We laten de leerlingen in Nederland live videobellen met

betekent laat de emotionele video van de moeder

de leerlingen in de Filipijnen. Ook maken de leerlingen

van Maricel goed zien.

in de Filipijnen video’s voor de leerlingen in Nederland.
Zo maakte C-Jhon een videorondleiding op zijn school,
en Alexandra en Raquel beantwoordden met een video
ingestuurde vragen. Zo is de wereld van de kinderen in de
Filipijnen weer een stukje dichterbij voor de kinderen in
Nederland.

Zie video Alexandra en Raquel:
http://bit.ly/videostudenten

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

Zie video moeder van Maricel: http://bit.ly/videomaricel

• Elbrich Steegstra

• W2N Engineers

• Bouwbedrijf Notebomer Oldekerk

• Slopsema Aannemersbedrijf

• Slagerij Nanning van Wijk

• Renel Besturingen

• Renkema Autobedrijf

• Mijn Bruidsfoto’s

AWARDS
STUDENTEN
Zoals gebruikelijk in de Filipijnen,
zijn er aan het einde van het eerste
semester

weer

verdeeld

en

onderscheidingen

prijzen

gewonnen.

Ook deze keer mochten er weer
verschillende sponsorkinderen van
stichting Sparrow iets in ontvangst
nemen.
Zo won C-Jhon de wetenschapsquiz,
Jellane Joy won de spellingcompetitie
en Alexa Rose werd nummer twee
van best presterende leerlingen van
haar klas, en won daarnaast nog een
poster competitie voor de anti roken
campagne. We zijn weer trots op
onze studenten!

Lees meer:
http://bit.ly/awardsstudenten

MET ONZE OUDSTE STUDENTEN

NAAR HET BULUSAN PARK
In de vakantie zijn we met onze

studie. Het is ook goed om te

oudste studenten een dagje uit

ontspannen en plezier te hebben.

geweest om het eerste semester

Daarom is het organiseren van

feestelijk af te sluiten. We zijn naar

leuke

het Bulusan park geweest. Dit is een

onderdeel van ons onderwijsproject.

natuurpark met daarbij een mini zoo.

Zo wordt er bijvoorbeeld ook wel

activiteiten

een

belangrijk

We hebben de verschillende dieren

eens een filmavond of zwemfeest

bekeken en allerlei spellen gedaan.

georganiseerd.

Iedereen heeft een leuke dag gehad.
We vinden het belangrijk dat de
studenten

MEDISCH FONDS

MARIO

Mario, een jongen van 10 jaar, had
terugkerende koorts, een moeilijke
ademhaling en zwellingen in zijn
gewrichten. Na onderzoeken
bleek dat hij reumatische koorts
heeft. Mario heeft een aantal jaren
medicijnen nodig. Mario is geholpen
door stichting Sparrow. Hopelijk
kunnen we hem blijven helpen tot
medicijnen niet meer nodig zijn.

Nieuwsbrief

serieus

zijn

in

hun

Lees meer:
http://bit.ly/bulusanpark

EEN MAATSCHAPPELIJK WERKER

OM PESTEN TEGEN TE GAAN

BIBLIOTHEEK
In onze enquête onder studenten
vorig jaar gaven de studenten aan
dat ze heel graag meer boeken
tot hun beschikking zouden willen
hebben: studieboeken, naslagwerken
en gewone leesboeken. We willen
dit graag mogelijk maken met een
systeem waarbij studenten en hun
Een aantal van onze studenten

Om met het pesten en andere

behaalt

goede

vervelende situaties om te leren

resultaten op school. Dit is erg

gaan willen we een maatschappelijk

Onlangs is stichting Sparrow door

mooi, maar sommige van de goed

werker

De

de “Oliebollenbakkersgilde” van de

presterende kinderen worden niet

maatschappelijk werker zal vooral het

Protestantse Kerk Dronten gekozen

geaccepteerd door hun klasgenoten

onderdeel ‘contact’ van onze aanpak

als goed doel van dit jaar. Ieder jaar

of worden zelfs erg gepest.

(zie achterzijde) op zich nemen.

worden er aan het eind van het jaar

We hopen dat er hierdoor nog

zo’n

Bijvoorbeeld Jasmen, het meisje op

minder studenten vroegtijdig zullen

en verkocht waarbij de opbrengst

de foto hierboven. Jasmen is qua

stoppen met hun opleiding en dat

verdeeld wordt over drie verschillende

prestatie tweede van haar klas.

ook kinderen uit een arm milieu met

doelen. De Oliebollenbakkersgilde

Sommige kinderen uit haar klas

plezier naar school kunnen gaan.

heeft ervoor gekozen om te helpen

goede

tot

zeer

in

dienst

nemen.

vinden dat zij dit niet verdient en
zijn begonnen om Jasmen online te
pesten. Dit vinden wij niet kunnen. Wij
willen dat ieder kind gelijke kansen
heeft om zijn talent te ontwikkelen.

familie boeken kunnen lenen.

25.000

oliebollen

gebakken

de droom van onze studenten te
Lees ons projectplan:
http://bit.ly/projectplanmw

verwezenlijken.
Lees meer:
http://bit.ly/sparrowbibliotheek

MEDISCH FONDS

SAMANTHA
Samantha, een baby van 9 maanden
oud, had hoge koorts en moeite
met ademhalen. In het ziekenhuis,
waar zij vijf dagen verbleef, kreeg
zij de diagnose acute bronchitis. De
behandeling en de ziekenhuisopname
zijn bekostigd met hulp van het
Medisch Fonds van stichting Sparrow.
Inmiddels gaat het weer goed met
Samantha.

Nieuwsbrief

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,- per maand 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

