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Voor u ligt het jaarverslag van stichting Sparrow over het jaar 2019. We hebben ervoor gekozen om hierin 

onze projecten naar voren te laten komen en enkele verhalen en resultaten kort aan te stippen. De harde 

cijfers zijn te vinden in het financieel jaarverslag 2019.

Hulp is niet puur het geven van geld of middelen. Hulp is vooral persoonlijk. Zo ligt er achter ieder resultaat 

een persoonlijk verhaal. Dit is waar het uiteindelijk om gaat; het effect dat de hulp heeft op die ander. Een 

enkel verhaal kunt u in dit verslag lezen. Veel meer staat er op onze website (www.stichtingsparrow.nl) en in 

onze social media-uitingen.

Remco en Ellie Pijper

Beste Lezer,



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.

Het doel van onze projecten is om de levensstandaard te 

verhogen van de mensen die we helpen.

Met ons onderwijsproject werken we met iedere 

sponsorstudent toe naar het behalen van een mbo-/ hbo-

diploma. Met dit diploma is de kans groot op een baan 

met een inkomen boven de armoedegrens. Hiermee kan 

iemand goed voorzien in zijn eigen levensbehoeften en die 

van zijn familie.

Een goede gezondheid ligt ten grondslag aan het 

kunnen leren en functioneren; thuis en op school. Ons 

Medisch Fonds is dus onlosmakelijk verbonden aan ons 

onderwijsproject.

Stichting Sparrow werkt in de Filipijnen met mensen die onder de armoedegrens 
leven. We richten ons op de thema’s onderwijs en gezondheid.

MET EEN

DIPLOMA UIT

DE ARMOEDE
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We geven een studiebeurs om uiteindelijk een 

mbo-/ hbo-diploma te kunnen halen.

Onderwijs

Het studiehuis is een belangrijk onderdeel van 

het onderwijsproject. Het creëert voor kinderen 

in armoede gelijke kansen als hun rijkere 

leeftijdsgenoten.

Studiehuis

We geven fi nanciële en praktische hulp bij 

medische problemen en organiseren twee keer 

per jaar een medische missie.

Medisch Fonds

We geven fi nanciële en praktische hulp bij rampen 

zoals tyfoons en overstromingen.

Noodhulp

Over
stichting Sparrow Het jaar 2019

10-jarig jubileum!
In 2019 bestond stichting Sparrow offi  cieel 

10 jaar. Het begon met een ontmoeting met 
de moeder van Joy.

Ze werkte hard, maar zou nooit genoeg geld 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.

Alle ontwikkelingen van de eerste tien jaren van stichting Sparrow zijn te lezen 

in een online nieuwsbrief: stichtingsparrow.nl/10-jaar/ 

De grootste highlight is het realiseren van het studiehuis.

Om het 10-jarig bestaan te vieren is er een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Er 

is voor de Filipijnen en voor Nederland een apart logo ontwikkeld waarin 

duidelijk te zien is dat we bij elkaar horen. Centraal in het logo staat de mus. 

Deze is terug te zien in de ‘O’ van het logo. Sparrow is het Engelse woord voor 

mus. De mus laat onze christelijke identiteit zien. In de bijbel is de mus een 

symbool voor Gods liefde en zorg voor de arme mensen. 

Sparen 

voor een 

student is 

het helpen 

van een gezin
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Het doel van ons onderwijsproject 

is het behalen van een mbo-/hbo-

diploma. Met dit diploma is de kans 

het grootst op een baan met een 

salaris boven de armoedegrens.

Dromen
worden bereikbaar 
door onderwijs

Onderwijsprogramma:
onze aanpak

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.

Het studiehuis is een rustige, veilige plek waar studenten 

hun huiswerk kunnen maken. Als ze aankomen staat er wat 

drinken en eten voor hen klaar. Er is een medewerker die 

tijd heeft voor een praatje. Daarna kunnen de studenten 

naar het studiegedeelte. 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.

Opgroeien onder de armoedegrens betekent niet alleen 

dat er geen geld voor onderwijs is. Vaak spelen er een hoop 

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.

Stichting Sparrow maakt onderwijs bereikbaar voor kinderen die zonder hulp niet naar school kunnen. 
We hebben een intensieve aanpak om kinderen het beste uit zichzelf te laten halen.

Stichting Sparrow wil dat studenten het beste uit zich zelf kunnen halen en dat armoede hierbij geen 
belemmering is. In het studiehuis kunnen onze studenten gebruik maken van allerlei faciliteiten. 

Het doel van ons onderwijsproject is het behalen van een 

mbo-/hbo-diploma. Met dit diploma is de kans het grootst 

op een baan met een salaris boven de armoedegrens.

DIPLOMA

Een rustige plek waar studenten hun huiswerk kunnen 

maken. Studenten kunnen gebruik maken van allerlei 

faciliteiten en er is begeleiding aanwezig.

STUDIEHUIS

We houden intensief contact met de studenten via het 

studiehuis, met de familie via huisbezoeken en zo nodig 

met leerkrachten via schoolbezoeken.

CONTACT

Je schooltijd mag leuk zijn. Als je goed in je vel zit kan je 

ook beter presteren. We organiseren maandelijks leuke 

activiteiten en trakteren met verjaardagen in het studiehuis.

ACTIVITEITEN
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Ik ben blij dat ik in het sponsor-
programma van stichting Sparrow zit. Ik 
ben ervan overtuigd dat ik door hard te 
werken mijn diploma zal halen en zo mij 
familie kan helpen. Ik doe mijn best. Dit 
jaar heb ik met ‘with honors’ mijn Junior 

High School afgerond. 

KIAN VERTELT

Studiehuis
voor de studenten



T
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Resultaten
van onze studenten

Zeven studenten hebben dit jaar een diploma behaald. We 

zijn trots op Sheryl die haar hbo-diploma heeft gehaald. 

Haar verhaal kunt u hiernaast lezen. Raquel heeft haar 

diploma van High School gehaald. Zij studeerde af met ‘with 

honors’ vanwege haar zeer hoge cijfers. Raquel gaat nu 

naar college en doet de opleiding Civil Engineering.

Vijf leerlingen hebben Junior High School afgerond en 

gaan verder met Senior High School. Drie van deze vijf 

leerlingen hebben ook een ‘with honors’ gekregen voor hun 

uitstekende resultaten. Uit enquetes onder de studenten 

bleek dat het studiehuis als zeer behulpzaam wordt ervaren. 

Wij zien de goede resulaten als een gevolg hier van.

Dit jaar kreeg bijna 40% van onze sponsorkinderen een award bij het afsluiten van het schooljaar. Op de 

basisschool zijn deze awards gericht op goed gedrag in de klas. Op de middelbare school worden awards 

uitgereikt voor het halen van goede cijfers.

Alexa Rose

Onderscheidingen

Alexa Rose, groep 3, kreeg 

wel drie verschillende 

onderscheidingen waar ze erg 

trots op mag zijn.

Kian

Academic Excellence Award

Kian kreeg een “Academic 

Excellence Award”, vanwege zijn 

uitstekende resultaten. Hij gaat 

nu naar Senior High School.

Eloisa

Academic Excellence Awards

Eloisa, eerste jaar senior High 

School, haalde ook Academic 

Excellence Awards voor haar 

uitstekende resultaten.

Lea Marie

Nieuwe student

Lea Marie is een nieuwe college 

student. Ze gaat naar het eerste 

jaar van de hbo-opleiding Civil 

Engineering.

Alexandra

Poëziewedstrijd

Alexandra won de eerste prijs 

met de poëziewedstrijd voor 

senior high school studenten.

John Leo

Nieuwe student

John Leo is één van de nieuwe 

studenten. Hij is 6 jaar en gaat 

naar groep 3.

Dit jaar is Sheryl (zie foto links) geslaagd 

voor haar hbo-opleiding Criminology.  Om 

goed aan het werk te kunnen moet ze nog 

een Board Exam halen. Deze heeft ze in 

december gedaan, maar niet gehaald. Ze 

mag het examen in 2020 opnieuw doen. 

Om Sheryl deze periode financieel te 

ondersteunen werkt en leert ze bij stichting 

Sparrow. Zo heeft ze tijd om te leren voor 

het examen en kan ze tegelijkertijd haar 

familie helpen met een inkomen. Haar 

droom blijft om als brandweervrouw aan 

het werk te gaan.

Geslaagd
van college!

In het nieuwe schooljaar is er een nieuwe groep kinderen 

toegelaten in ons sponsorprogramma. We hebben nu 

kinderen in alle groepen van de basis- en middelbare 

school. Bij uitzondering hebben we drie zeer gemotiveerde 

studenten kunnen aannemen die beginnen met een college 

opleiding. 

Helaas is dit jaar een jongen gestopt met zijn college 

opleiding. Hij zat al 10 jaar in ons programma, maar college 

was erg moeilijk voor hem. Hij kon het harde studeren niet 

volhouden en toen hij een baan aangeboden kreeg is hij 

in overleg gestopt. Ook is een high school student gestopt 

omdat ze zwanger raakte.
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Favoriete activiteit: 

het zwemfeest
Het zwemfeest is de favoriete activiteit onder de leerlingen 

in de Filipijnen. Als afsluiting van het schooljaar hadden 

de middelbare scholieren en college studenten dan ook 

gekozen voor deze activiteit. En ze hebben zelf meegeholpen 

met de voorbereidingen en organisatie ervan. Zo stond 

een aantal van hen ‘s morgens vroeg op om spaghetti te 

koken om mee te nemen; spagetti is in de Filipijnen een 

feestmaaltijd.

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 in het studiehuis of een spelletjesmiddag.

AFSLUITING 
SCHOOLJAAR

Het schooljaar wordt altijd feestelijk afgesloten. De 

basisschoolkinderen zijn voor een maaltijd naar de 

McDonald’s geweest. Voor de oudere leerlingen is er een 

zwemfeest georganiseerd bij een resort in de buurt.

KERSTFEEST

Er is een kerstfeest georganiseerd voor al onze studenten, 

medewerkers en patiënten die in 2019 geholpen zijn door 

stichting Sparrow. Er waren leuke activiteiten, iedereen 

kreeg een cadeautje en er was een lekkere 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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Julysa, een meisje van 7 jaar, was gevallen en had een 

gat in haar voorhoofd gekregen. Met hulp van het 

Medisch Fonds is dit gehecht bij het ziekenhuis.

Medisch Fonds
van stichting Sparrow
Met het Medisch Fonds maakt stichting Sparrow medische zorg 
bereikbaar voor mensen die onder de armoedegrens leven. 

In 2019 zijn er zes mensen in het ziekenhuis 

opgenomen geweest via het Medisch Fonds 

van stichting Sparrow.

ZIEKENHUISOPNAMES

We hebben acht 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

In 2019 hebben we helaas geen medische 

missie kunnen organiseren, omdat onze 

partnerorganisaties hier dit jaar geen prioriteit 

hadden liggen. een medische missie geven 

MEDISCHE MISSIES

Medisch Fonds

uitgelicht 

Samantha, een baby van 9 maanden oud, was 

opgenomen in het ziekenhuis met hoge koorts 

en moeilijke ademhaling. Er was acute bronchitis 

vastgesteld. Samantha heeft met hulp van het 

Medisch Fonds vijf dagen in het ziekenhuis gelegen 

(zie bovenstaande foto).

Mario, een jongen van 10 jaar, had last van 

terugkerende koorts, moeilijke ademhaling 

en zwellingen op verschillende plaatsen. Na 

verschillende onderzoeken constateerde de dokter 

dat hij reumatische koorts heeft. Mario heeft 

hiervoor medicijnen gekregen.

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.  Wij werken hierbij samen met andere 

organisaties.

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. Via ons Medisch Fonds begeleiden wij mensen bij aanvragen 

bij lokale overheidsprogramma’s.
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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 getroff en wordt 

door een ramp wordt er een beroep gedaan op stichting 

Sparrow. Wij willen hier niet voor wegkijken.

Op 3 december 2019 raasde tyfoon Tisoy over de Filipijnen. Ook het werkgebied van stichting 

Sparrow werd getroff en. Verschillende huizen hadden schade opgelopen. Vier huizen van 

sponsorkinderen van stichting Sarrow waren volledig verwoest.

Door ons bestaande noodfonds konden we snel reageren. Voor de vier verwoeste huizen 

zijn materialen aangeschaft om de huizen te kunnen herbouwen. Ook voor omliggende 

beschadigde woningen zijn materialen gekocht om de schade te herstellen. De materialen zijn 

in één keer gekocht, zodat we deze met korting konden krijgen.

Tyfoon Tisoy
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Bijbelstudies
voor alle studenten

Stichting Sparrow wil met haar werk getuige zijn van 
Jezus Christus en Gods Koninkrijk. Elke week organiseert 

stichting Sparrow bijbelstudies voor haar 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.
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Noodhulp
bij rampen
Jaarlijks wordt de Filipijnen getroff en door zo’n 
twintig tyfoons. Ook het gebied waar stichting 
Sparrow werkt wordt regelmatig getroff en.



We hebben op verschillende manieren kerken benaderd 

om ons werk en de armoede in de Filipijnen onder de 

aandacht te brengen. We stellen als doel om de vaste 

onkosten van het studiehuis volledig gesponsord te krijgen 

door kerken. Per post en via e-mail hebben we vele kerken 

met een brief benaderd om voor een week de kosten van 

het studiehuis te dragen. In 2019 is het volledige bedrag 

op deze manier opgehaald. Een presentatie voor de kerk 

of een groep binnen de kerk behoort tot de mogelijkheden.

Ontwikkelingen
in Nederland
Stichting Sparrow is gevestigd in Nederland. 
Hier werken wij aan de fondsenwerving 
voor onze projecten in de Filipijnen en aan 
bewustwording van armoede.

Stichting Sparrow heeft in 2019 twee keer een gedrukte nieuwsbrief uitgebracht 

die per post verstuurd is naar alle donateurs, en huis-aan-huis bezorgd in de 

vestigingsregio. Ons bereik met de gedrukte nieuwsbrief is in 2019 vergroot door 

deze naast Oldekerk en Niekerk ook in de omliggende dorpen Sebaldeburen, ‘t 

Faan en Enumatil huis-aan-huis te verspreiden.

GEDRUKTE NIEUWSBRIEF

DIGITALE NIEUWSBRIEF

In 2019 is er negen keer een digitale nieuwsbrief via e-mail verstuurd aan mensen 

die zich hiervoor hebben opgegeven.

NIEUWSBERICHTEN WEBSITE
In 2019 zijn er 48 nieuwsberichten geplaatst op de website om mensen op de 

hoogte te houden van onze werkzaamheden.

INFOSTAND
Na de komst van ons nieuwe logo zijn er verschillende materialen gekocht en 

ontwikkeld om op beurzen en evenementen aanwezig te kunnen zijn.

SOCIAL MEDIA
We zijn in 2019 actiever geworden op social media zoals Instagram, LinkedIn en 

Facebook. Het Instagram account van stichting Sparrow wordt beheerd door onze 

sponsorkinderen in de Filipijnen. Wekelijks is er een student verantwoordelijk 

voor het posten van berichten waarmee zij een inkijk geven in hun leven in 

de Filipijnen. Het Facebook account wordt beheerd door medewerkers in de 

Filipijnen en LinkedIn door medewerkers in Nederland.

Ik vind het leuk dat de kinderen 

in Nederland voor mij sparen. Ik 

ben dankbaar dat ik met hun hulp 

naar school kan. Ik heb voor hen 

een video gemaakt waarbij ik een 

rondleiding geef op mijn school.

- C-Jhon -

In 2018 zijn we begonnen met scholensponsoring. 

Kinderen in Nederland sparen voor stichting Sparrow via 

een zendingspotje of georganiseerde acties. Vaak wordt 

ervoor gekozen om te sparen voor het onderwijs van een 

specifieke leerling in de Filipijnen. In 2019 hebben vier 

basisscholen gespaard voor stichting Sparrow.

Wij gaan bij de school op bezoek om een gastles te geven 

over armoede. De onderbouw, de middenbouw en de 

bovenbouw krijgen een presentatie op hun eigen niveau. 

Met de bovenbouw brengen we een videoverbinding tot 

stand met ons studiehuis in de Filipijnen. Zo kunnen de 

leerlingen in Nederland vragen stellen aan de student in 

de Filipijnen die zij sponsoren en andersom. Ook kunnen 

ze elkaar via stichting Sparrow brieven, foto’s en filmpjes 

sturen.

Veel basisscholen in Nederland sparen via 
een zendingspotje voor een goed doel. 

Sparen
met je kerk
We voelen ons verbonden met kerken, 
omdat we zijn ontstaan en werken vanuit een 
christelijke overtuiging.
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Sparen
met je school



Statutaire naam: Stichting Sparrow
Ook bekend als: Sparrow Christian Ministries en 
Sparrow Foundation
RSIN/ fiscaal nummer: 820478167
KvK-nummer: 01146098
Adres: Kuzemerweg 24, 9821 TB Oldekerk
Telefoon: 0637455037
E-mail: info@stichtingsparrow.nl
Website: www.stichtingsparrow.nl
IBAN: NL10 RABO 0111 4800 35

Gegevens
stichting Sparrow
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