
ONZE  SPONSORS

Veel inwoners in de wijk Lazareto verdienen maar 
net genoeg om iedere dag een pan eten op tafel te 
kunnen zetten. Het geld voor hun schoolgaande 
kinderen is er vaak niet.

De wijk Lazareto ligt aan de rand van de stad, langs de 
begraafplaats en voorbij een grote opslagplaats van olie. 
De weg ernaar is onverhard, vol met kuilen en overal ligt 
afval. In de wijk zelf staan de huisjes dicht op elkaar, vaak 
bestaande uit twee, hooguit drie, kamertjes met een dak 
van golfplaten. Juist in deze wijk, waar de inwoners weinig 
perspectief hebben, zorgt Stichting Sparrow er sinds tien 
jaar voor dat tientallen kinderen toch naar school kunnen 
en daarmee de kans krijgen op een beter leven. 

Dit schrijft Johan Kroes van Tekstbureau Kroes, voorzitter 
van de raad van toezicht van stichting Sparrow. Hij bezocht 

de projecten van stichting Sparrow in maart 2020. Hij 
nam in de wijk verschillende interviews af en schreef hier 
artikelen over. Eén van deze artikelen kreeg als titel “Geen 
werk, geen eten” mee, niet wetende dat nog geen week 
later het land in een lockdown kwam en deze uitspraak 
voor nog veel meer mensen een harde realiteit werd.

In deze nieuwsbrief vindt u enkele van de door Johan 
geschreven artikelen. 
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“Onderwijs is het paspoort 
naar een beter leven.”

Vader van Irish, één van onze sponsorkinderen



“IK SLIEP MAAR DRIE UUR PER NACHT
OM MIJN DIPLOMA TE KUNNEN HALEN”

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.

MEDISCH FONDS 
MARIO

De 24-jarige Mary-Anne sliep 
vroeger met het hele gezin in 
een kleine ruimte. Nu droomt ze 
ervan om een eigen huis te kopen. 

“In 2016 heb ik mijn diploma 
gekregen. Dat was echt een droom 
die werkelijkheid werd. Nu had ik de 
kans om een goede baan te vinden 
en mijn familie te gaan helpen. Ik 
wilde ze graag wat teruggeven, want 
zij hebben ervoor gezorgd dat ik in 
het sponsorprogramma van stichting 
Sparrow terecht kwam. Ik ben 
namelijk opgegroeid in een arm gezin. 
We woonden in een klein huis en 
met zes personen sliepen we in één 
ruimte. Mijn vader had verschillende 
baantjes, bijvoorbeeld als schilder 
of bouwvakker. Daar verdiende hij 
ongeveer 500 peso’s (minder dan 
10 euro) per dag mee. Mijn moeder 
was vooral thuis bij de kinderen. Mijn 
ouders konden het zich daarom niet 
veroorloven om mijn vervolgopleiding 
te betalen.”

Hoge cijfers 

“In 2012 kon ik met de hulp van 
Sparrow toch beginnen aan mijn 

studie accountancy. Dat was een 
mooie tijd, maar ook erg zwaar. De 
verschillende vakken waren zo moeilijk 
en mijn klasgenoten erg competitief. 
Ik wilde graag net zulke hoge cijfers 
halen als hen - en dat is ook gelukt - 
maar moest daar hard voor studeren. 
Vaak sliep ik maar drie of vier uur per 
nacht en in de zomervakantie volgde 
ik extra cursussen in Manilla. Deze 
werden ook door Sparrow betaald. 
Uiteindelijk heb ik mijn studie in 
vier jaar afgerond, in plaats van de 
gebruikelijke vijf jaar. Soms was ik 
zo moe dat ik boven mijn boeken in 
slaap viel, maar ik hield het vol door 
aan mijn droom te denken. Het kwam 
voor dat ik moest huilen omdat het zo 
zwaar was, maar de mensen in mijn 
omgeving hielpen mij. Kerkgenoten, 
vrienden en familie.”

Vaste aanstelling 

“Na mijn diplomering, werd ik bij mijn 
eerste sollicitatie gelijk aangenomen. 
Ik had namelijk stage gelopen bij 
de ‘Landbank of the Philippines’, de 
belangrijkste bank van het land. Dat 
was zo goed bevallen, dat ik daar heb 
gesolliciteerd en werd aangenomen. 

Ik werk daar nu ongeveer vier jaar 
als assistent-accountant en hoop 
binnen een jaar ook het examen af te 
leggen om een volledig geregistreerd 
accountant te worden. Ik hou van 
mijn werk. Ik hou ervan om onze 
klanten te dienen, hen te helpen. Na 
twee jaar met een tijdelijk contract 
gewerkt te hebben, heb ik nu een 
vaste aanstelling en verdien ongeveer 
30.000 peso’s per maand. Dat is meer 
dan genoeg voor ons. We wonen nu in 
een iets ruimer huis en ben bezig met 
een hypotheek. Het is mijn droom om 
een nog iets groter en comfortabeler 
huis te kopen voor mij en mijn familie.

Sparrow heeft mij niet alleen 
financieel geholpen, maar mij 
behandeld als een familie. Dat zal ik 
nooit meer vergeten. Ze hebben ook 
voor mij gebeden. Geloof is belangrijk 
voor mij. Om op God te vertrouwen is 
het beste wat je kunt doen.”

Lees meer over de 
aanpak van ons 

onderwijsprogramma:
https://stichtingsparrow.nl/onderwijs
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Irish is 16 jaar en gaat straks naar 
het vierde jaar van de middelbare 
school. Haar vader Domingo 
vertelt over hun gezinsleven.

“Ik ben chauffeur van een ‘tricycle’, een 
soort driewieler waarmee we mensen 
vervoeren. Ik heb twee keer een 
beroerte gehad, dus kan niet meer 
werken als het te heet wordt. Daarom 
werk ik ‘s ochtends tot tien uur en ‘s 
middags van drie uur tot de avond. 
Daar verdien ik maximaal 300 peso’s 
(5 euro) per dag mee. Ik vind het niet 
leuk om te doen, maar we hebben het 
geld hard nodig. Gisteravond was mijn 
voertuig kapot en kon ik niet werken. 
Daardoor hadden we vanochtend 
geen eten. Als je wilt eten, dan moet 
je werken. Met een groot gezin is het 
leven vaak zwaar. We hebben acht 
kinderen en vijf leven er nog thuis. 

Geld voor de schoolbenodigdheden 
is er niet. We zijn heel dankbaar 
dat onze 16-jarige dochter Irish via 
Sparrow een Nederlandse sponsor 
heeft. Ook bezoekt ze regelmatig het 
studiehuis van Sparrow, want thuis 
kunnen we haar niet echt helpen 

bij haar opdrachten. Mijn vrouw is ‘s 
middags vaak op pad om spullen te 
verkopen. Ik hoop dat uiteindelijk al 
onze kinderen een diploma halen. 
Onderwijs is het paspoort naar een 
beter leven.”

Elk kind is anders, elk kind leert 
anders en elk kind groeit op 
onder andere omstandigheden. 

In de Filipijnen zijn klassen van meer 
dan 50 leerlingen geen uitzondering. 
Kan je niet meekomen met de klas, 

dan heb je een probleem.

Kinderen in extreme armoede 
hebben juist persoonlijke aandacht 
en extra begeleiding nodig. Dit staat 
centraal in de aanpak van stichting 
Sparrow. 

Shandra (zie foto) is 
leerkracht en sinds kort 
werkzaam voor stichting 

Sparrow.  Ze brengt voor iedere 
leerling de onderwijsbehoefte in 
kaart en stelt een plan op voor 
extra ondersteuning. Shandra geeft 
huiswerkbegeleiding en bijles zowel 
op individueel als op groepsniveau. 

Later dit jaar zal Marjho, een 
maatschappelijk werker, 
ons team in de Filipijnen 

komen versterken. Kinderen in ons 
onderwijsprogramma komen vaak 
in aanraking met lastige situaties 
zoals pesten, bendevorming, 
verslaving en geweld. Marjho zal 
onze leerlingen en hun families 
hierbij ondersteuning bieden.

“GISTERAVOND WAS MIJN VOERTUIG KAPOT 
EN KON IK NIET WERKEN”

WAT JOU ANDERS MAAKT MAAKT JOU MOOI
BEGELEIDING OP MAAT
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Bezoekadres: Smidshornerweg 18, 9822 TL Niekerk

Postadres: Kuzemerweg 24, 9821 TB Oldekerk

Bankrekening: NL10 RABO 0111 4800 35

RSIN / ANBI: 820478167

E-mail: info@stichtingsparrow.nl

NOODHULP VOEDSELPAKKETTEN

MENSEN IN ARMOEDE HEBBEN GEEN SPAARPOTJE
MOGEN ZIJ JUIST NU OP UW HULP REKENEN?

OM TE HELPEN, KIJK OP STICHTINGSPARROW.NL/JUISTNU OF SCAN BOVENSTAANDE QR-CODE

Geef een voedselpakket

Geef een baby welkomstpakket

Geef onderwijs

Geef een medische behandeling

Over de hele wereld hebben mensen momenteel 
te maken met het coronavirus, landelijk bepaalde 
coronamaatregelen en de gevolgen ervan. In de 
Filipijnen wordt sinds begin maart een strenge 
quarantaine gehandhaafd.

Op het eiland waar wij werken met stichting Sparrow zijn 
gelukkig maar een paar meldingen van het coronavirus. 
Toch is de impact door de maatregelen enorm groot. Voor 
de meeste mensen die wonen in een krottenwijk geldt 
letterlijk: geen werk, geen eten. Als je niet meer mág werken 
én je hebt geen spaarpotje, hoe kom je dan aan eten?

Daarom zijn we onze donateurs ontzettend dankbaar voor 
de grote respons op onze noodhulp-oproep. Van begin 
maart tot half mei hebben we tien keer een distributie van 
voedselpakketten kunnen verzorgen. Een voedselpakket is 

samengesteld uit verschillende levensmiddelen waarvan 
een gezin ongeveer een week kan eten, waaronder rijst, 
houdbare producten en verse groenten. 

Als de lockdown eindigt wil stichting Sparrow er ook zijn 
voor de naklinkende echo’s. In de Filipijnen was het duidelijk 
zichtbaar: mensen met een beroepsopleiding waren veel 
beter in staat om de klappen van de coronamaatregelen 
op te vangen. Ons uiteindelijke doel blijft meer kinderen 
begeleiden naar een beroepsdiploma.

Totdat mensen weer aan het werk mogen blijven wij 
voedselpakketten uitdelen. Juist nu. Helpt u ook mee?

Bekijk hier filmpjes en lees meer over de 
distributies van voedselpakketten: 

https://stichtingsparrow.nl/voedselpakketten


