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Inleiding 

 
In dit projectplan beschrijft stichting Sparrow haar wens om een maatschappelijk werker 
aan te stellen. De kinderen die stichting Sparrow helpt leven ver beneden de 
armoedegrens. We zijn trots op onze studenten en hoe zij de kans pakken om te werken 
aan hun toekomst. Stichting Sparrow wil hen de voorzieningen geven waardoor zij gelijke 
kansen hebben als leeftijdgenoten die niet in armoede opgroeien. Helaas is het leven in 
armoede niet op te lossen door de omstandigheden financieel te veranderen. Armoede is 
complexer dan een tekort aan financiën. Dit zien we telkens weer terug in onze projecten. 

Op de voorkant van dit projectplan ziet u een foto van Jasmen, een student van  stichting 
Sparrow. Ze werkt hard en behaalt daardoor zeer goede resultaten op school. Ze wint 
regelmatig prijzen maar dit wekt jaloezie op bij haar medestudenten. Ze wordt via online 
media kanalen gepest. Een maatschappelijk werker kan Jasmen en onze andere studenten 
helpen hiermee om te gaan, zodat ze niet opgeeft maar doorzet om uit de armoede te 
komen. 

In dit projectplan leggen we uit waarom stichting Sparrow het nodig acht om een 
maatschappelijk werker aan te nemen. In de eerste bladzijdes beschrijven we onze stichting, 
onze organisatiestructuur en hoe wij armoede definiëren. Daarna volgt een korte 
beschrijving van ons onderwijsproject, waar de maatschappelijk werker onder valt. Op de 
laatste bladzijdes vindt u meer uitleg over het plan om een maatschappelijk werker aan te 
nemen en een kostenoverzicht.  

Ik hoop dat dit plan het nut en het belang laat zien van een maatschappelijk werker voor 
onze studenten en dat u ons wilt helpen om onze studenten gelijke kansen te geven om 
aan hun toekomst te werken en zo aan de armoede te ontsnappen. 
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Over stichting Sparrow 

 

Doelstelling 
Stichting Sparrow wil een einde maken aan armoede. We geven 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 
Sparrow bestaat uit twee organisaties: een Nederlandse en een Filipijnse organisatie. In 
Nederland staan we geregistreerd als stichting Sparrow bij de Kamer van Koophandel voor 
Noord-Nederland onder nummer 01146098. In de Filipijnen staan we ingeschreven bij de 
Filipijnse Kamer van Koophandel onder de naam Sparrow Christian Ministries, Inc. met Sec 
registratienummer CN201804912. In Nederland bestaat stichting Sparrow uit een raad van 
toezicht, een directie en vrijwilligers. In de Filipijnen bestaat Sparrow Christian Ministries, Inc 
uit een bestuur, een directeur, medewerkers en vrijwilligers. Op papier zijn we twee 
losstaande organisaties, in de praktijk werken we als één organisatie met hetzelfde doel. 

 

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 sinds 2009 fulltime voor stichting Sparrow en 
krijgt sinds 2019 een salaris voor 10 uur betaald, uitgaande van een salaris van 
1974,06 op fulltime basis.  Er is hiervoor gekozen zodat het voor Remco en Ellie 
Pijper mogelijk is om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag. Remco 
krijgt 10 uur uitbetaald maar blijft zich fulltime inzetten.  

• 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 Restaurant Management 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 13.230 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 kleurpigmenten.  
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Onderwijsproject 

 
Stichting Sparrow maakt onderwijs bereikbaar voor kinderen die leven onder de 
armoedegrens. We willen hen gelijke kansen geven op onderwijsgebied als de kinderen die 
niet in armoede hoeven op te groeien. 

 

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 of een bijzondere activiteit. Daarnaast krijgen zij wanneer nodig 
hulp via ons Medisch Fonds. Wij geloven dat we door deze persoonlijke benadering een 
goede begeleiding kunnen bieden naar ons uiteindelijke doel van het onderwijsproject; 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 krottenwijk 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. 
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Maatschappelijk werker 
 

Als onderdeel van ons onderwijsproject willen we graag een maatschappelijk werker 
aanstellen. In eerste instantie gaat dit om een proefperiode van twee jaar. Wanneer in deze 
periode blijkt dat de verwachte positieve effecten zichtbaar zijn, gaan we over tot een vaste 
aanstelling. 

 

Aanleiding 
Stichting Sparrow biedt begeleiding op maat, waarbij ons studiehuis een centrale rol speelt. 
Een groot gedeelte van onze studenten behoort tot de top 5% van hun jaargenoten. De 
laatste jaren zien we een probleem ontstaan waar we een oplossing voor willen bieden. 
Sommige van de goed presterende studenten uit zeer arme families hebben moeite om 
geaccepteerd te worden door hun klasgenoten. Bijvoorbeeld Jasmen, het meisje op de 
voorkant van dit projectplan. Jasmen is qua prestatie tweede van haar klas. Sommige 
kinderen uit haar klas vinden dat zij dit niet verdient en zijn begonnen om Jasmen via online 
media kanalen te pesten. Dit vindt stichting Sparrow absoluut niet kunnen wij willen dat 
ieder kind gelijke kansen heeft om zijn talent te ontwikkelen. 
 

Aanstelling maatschappelijk werker 
Om met het pestgedrag om te leren gaan willen we een maatschappelijk werker in dienst 
nemen. Een maatschappelijk werker is de ideale persoon om te helpen met problemen die 
samenhangen met de kinderen hun thuissituatie, leefomgeving en de omgang met andere 
kinderen. Het is de bedoeling dat de maatschappelijk werker in contact gaat met de 
studenten en de school, maar ook op huisbezoek gaat en zo de thuissituatie in beeld krijgt. 
Op deze manier kunnen we niet alleen het probleem van het pesten aanpakken, maar ook 
andere problemen zoals het vroegtijdig stoppen met school, bendevorming, verslavingen, 
tienerzwangerschap en huiselijk geweld. Problemen die we vaak tegenkomen bij de 
studenten die deel uitmaken van het sponsorprogramma van stichting Sparrow. Met de 
aanstelling van een maatschappelijk werker zullen onze studenten weten om te gaan met 
pestgedrag en andere vervelende situaties en zullen er minder studenten tussentijds 
stoppen met hun studie. 
 

Belanghebbenden 
Onze studenten en hun familieleden zijn de belangrijkste belanghebbenden bij de 
aanstelling van een maatschappelijk werker. In 2019 zijn er 60 studenten die een 
studiebeurs van stichting Sparrow krijgen. Voor het schooljaar 2020-2021 verwachten we 
ongeveer 80 studenten in ons programma.  
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Tijdsplanning 
De tijdsplanning is afgestemd op de zomervakantie (start april 2020) en het begin van het  
nieuwe schooljaar (juni 2020) in de Filipijnen. 
 
Fase 1: Sollicitatieprocedure (maart 2020 – april 2020) 
De maatschappelijk werker wordt in dienst genomen door onze zusterorganisatie Sparrow 
Christian Ministries, Inc. Zij zullen bij samenwerkende organisaties, kerken en de DSWD 
(Department of Social Work and Development) kenbaar maken dat we op zoek zijn naar een 
maatschappelijk werker om zo een vacature uit te zetten. In april worden de 
sollicitatiegesprekken gehouden. 
 
Fase 2: Opstartfase (mei 2020 – juli 2020) 
Kennismaking met ouders en studenten, scholen en leerkrachten. Mogelijkheden 
verkennen voor samenwerking DSWD en deelname aan werkgroepen voor maatschappelijk 
werkers. 
 
Fase 3: Functioneringsgesprek (november 2020) 
 
Fase 4: Anonieme evaluatie door studenten, ouders en verzorgers (maart 2021) 
 
Fase 5: Functioneringsgesprek (nov 2021) 
 
Fase 6: Eindevaluatie met stafmedewerkers, studenten, ouders en verzorgers (maart 2022) 
 
 

Begroting 
Het salaris van een maatschappelijk werker ligt gemiddeld rond de 4800 EUR op jaarbasis. 
We willen na twee jaar een eindevaluatie houden en kijken of we met een maatschappelijk 
werker onze beoogde doelen bereiken. De totale kosten zijn dus 9600 EUR voor twee jaar. 
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