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Met deze extra nieuwsbrief willen wij graag aandacht 
vragen voor ons onderwijsproject in de krottenwijken 
van de Filipijnen. Stichting Sparrow heeft een studiehuis 
in de Filipijnen waar we kinderen die leven onder de 
armoedegrens helpen om een beroepsdiploma te 
behalen. Hiermee hebben zij goede kansen op een 
stabiele baan om uit de armoede kunnen komen.

De kern van de aanpak van ons onderwijsprogramma is 
de persoonlijke begeleiding die we geven. We hebben 
leerkrachten en een maatschappelijk werker in dienst om 
zo het beste uit het kind te halen. En dit lukt! Leerlingen van 
stichting Sparrow stoppen minder vaak met hun studie en 
een derde van onze sponsorkinderen behoort tot de top 
van hun klas.

De huidige coronamaatregelen maken ons werk 
uitdagender. Kinderen in de Filipijnen zijn nog in quarantaine 

en krijgen thuisonderwijs. Ons studiehuis met faciliteiten 
kunnen we nu niet gebruiken om de sponsorkinderen te 
ontvangen en te helpen. 

Gelukkig heeft stichting Sparrow van de overheid 
toestemming gekregen om in de krottenwijk buiten 
bijlessen in kleine groepen te verzorgen. Omdat de groepen 
klein moeten zijn geven onze leerkrachten elke dag aan 
verschillende groepjes buiten bijles. Een ware dagtaak.

In de loop der jaren hebben we vele kinderen een diploma 
zien halen op beroepsonderwijs, waarmee zij uit de 
armoede gekomen zijn en hun leven volledig veranderd 
is. Met uw hulp hopen we nog veel meer kinderen te zien 
slagen.

WAAROM UW HULP NU NOG MEER NODIG IS
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AANMELDEN EN CONTRACTEN ONDERTEKENEN
VOOR SPONSORKINDEREN

De scholen in de Filipijnen zijn druk 
bezig om een veilig onderwijssysteem 
op te zetten in deze coronatijd. De 
kinderen zijn sinds maart niet meer 
naar school geweest en de scholen 
doen er alles aan om zo snel mogelijk 
het onderwijs weer op te starten. De 
scholen hebben gekozen voor twee 
verschillende systemen. Ze gaan 
de kinderen live online onderwijs 
geven en voor de kinderen die geen 
internetverbinding hebben gaan 
ze alles op papier zetten waarbij de 
kinderen één keer per week hun 
huiswerk op school komen inleveren.

Om alles op papier te zetten moet 
er veel geprint worden. Veel scholen 
hebben problemen om dit printen te 
financieren. Stichting Sparrow heeft 
papier en inkt gedoneerd aan de 
verschillende scholen waar leerlingen 
in het programma van stichting 
Sparrow naar toe gaan.

DONATIE AAN SCHOLEN
LOKALE STEUN

Rochelle, 17 jaar, zit al sinds groep 
3 in ons onderwijsprogramma. 
Hierboven (rechts op de foto)
tekent zij voor de twaalfde keer 
haar contract met stichting 
Sparrow voor een nieuw jaar 
sponsoring.

Twaalf jaar, dat is al lang. Maar ook 
bij Rochelle is het niet allemaal 
vanzelfsprekend. Soms vindt Rochelle 
het allemaal erg moeilijk. Dan komt 
ze niet meer naar het studiehuis, gaat 
ze niet naar school en wil ze liever 
opgeven. Haar ouders komen dan 
bezorgd bij ons en willen er alles aan 
doen zodat Rochelle toch doorzet. 
Hun hoop is gevestigd op dat 
diploma van Rochelle, zodat Rochelle 
niet hoeft te leven zoals zij. Zodat 
Rochelle een baan zal krijgen met 
een mooi inkomen. Zodat Rochelle 
niet al die moeilijkheden hoeft te 
doorstaan zoals zij dat wel moeten. 
Zodat Rochelle niet bij anderen hoeft 

te smeken om hulp als zij medische 
zorg nodig heeft.

Op zulke momenten gaan wij in 
gesprek met Rochelle. Dan wijzen we 
haar op de toekomst die voor haar 
ligt. Wat anderen vóór haar al bereikt 
hebben, dat kan zij ook bereiken. 
En dan wijzen we haar op het 
contract dat ze heeft ondertekend 
aan het begin van het schooljaar. 
Want dat staat voor het stukje eigen 
verantwoordelijkheid nemen. We 
kunnen onderwijs voor haar financieel 
mogelijk maken en we kunnen haar 
begeleiding bieden, maar haar eigen 
stuk is minstens zo belangrijk. Er is 
niemand die voor haar naar school 
kan gaan.

Rochelle gaat nu naar het laatste jaar 
van de middelbare school. We hopen 
dat ze volhoudt en doorgaat tot ze 
een diploma op beroepsniveau heeft. 
Want dat maakt het verschil.

Aan het begin van het schooljaar is er een grote 
groep nieuwe kinderen aangenomen in ons 
sponsorprogramma. Velen van hen wachten 
op een persoonlijk sponsor. Sponsor jij ook 
één van onze sponsorkinderen? 

NIEUWE SPONSORKINDEREN
WACHTEN OP SPONSOR



UITBREIDING ONDERWIJSPROGRAMMA
NAAR EEN TWEEDE FOCUSWIJK

Bij de oprichting van stichting 
Sparrow hebben we ervoor 
gekozen om ons op één wijk 
te focussen. Deze wijk was de 
krottenwijk van Lazareto. Het was 
en is één van de armste wijken van 
de stad Calapan.

In 2015 hielpen wij Graciel, een meisje 
van 10 jaar oud, met ons medisch 
fonds. Graciel was een mangyan. De 
mangyans zijn de oorspronkelijke 
bewoners van het eiland Mindoro 
en leven vrij op zichzelf in de 
binnenlanden van Mindoro. 
Graciel was ernstig ziek en had een 
behandeling in het ziekenhuis nodig. 
Graciel haar familie wantrouwde 
de dokters en wilde Graciel niet 
laten opnemen in het ziekenhuis. 
De dokters hadden de hoop op 
herstel daardoor al opgegeven. De 
medewerkers van stichting Sparrow 

hebben ontzettend hun best 
gedaan voor Graciel en bezochten 
haar regelmatig thuis. Er ontstond 
een band van vertrouwen en de 
ouders besloten om Graciel toch te 
laten opnemen in het ziekenhuis. 
Langzaam herstelde Graciel zich en 
nu is zij een vrolijke tiener. Mede 
dankzij de Protestantse Gemeente 
Leek-Oldebert was de medische zorg 
ook financieel mogelijk.

Graciel ging niet naar school toen 
wij haar leerden kennen, maar dat 
verlangen was er wel bij de ouders. 
Daarom besloten we Graciel op te 
nemen in ons onderwijsprogramma. 
Doordat we Graciel sponsorden 
leerden we de docenten van Graciel 
haar basisschool kennen. 

Begin dit jaar kwam er het verzoek 
van de leerkrachten om meer 

leerlingen te helpen. Bij de mangyans 
spelen weer hele andere problemen 
dan bij mensen in de krottenwijk. 
Ons onderwijsprogramma richt zich 
op extra studie- en persoonlijke 
begeleiding. Omdat het gebied van 
Graciel zover weg ligt kunnen we 
dit niet met ons huidige studiehuis 
bieden. Toch hebben we besloten 
om ons gebied uit te breiden en 
meer leerlingen van Graciel haar 
leefgebied te ondersteunen. We gaan 
hierbij intensief samenwerken met 
de docenten van de basisschool. We 
zullen eerst alleen kinderen van de 
basisschool sponsoren. En we gaan 
maandelijkse activiteiten voor de 
kinderen organiseren, zodat we de 
gemeenschap en de leerlingen op die 
manier beter kunnen leren kennen. 
We hopen over enkele jaren op deze 
plaats ook een studiehuis te kunnen 
bouwen.

Volg ook de

van onze sponsorkinderen 
met iedere woensdag een 

nieuwe video!

“QUARANTINE DIARIES“ “QUARANTINE DIARIES“ 

fb.com/sparrowfoundation
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“WAT IK ZELF HEB 
MEEGEMAAKT, 
HOOP IK OOK 

AAN ANDEREN TE 
KUNNEN GEVEN”

Jeralyn, medewerker stichting Sparrow

ONDERWIJS MET PERSOONLIJKE BEGELEIDING BIEDT KANSEN VOOR HET LEVEN

MAAK JIJ OOK EEN VERSCHIL VOOR EEN KIND?

Sponsor een van onze 
nieuwe sponsorkinderen

STICHTINGSPARROW.NL/EEN-KIND-SPONSOREN

STICHTINGSPARROW.NL/HELPEN

Of kijk hoe je nog meer 
kan helpen

De 23-jarige Jeralyn doorliep met succes het 
ondersteuningsprogramma van stichting Sparrow, 
vond een goede baan in de marketing, maar maakte 
onlangs de stap om fulltime aan de slag te gaan voor 
stichting Sparrow om meer studenten de kans te geven 
op een hoopvolle toekomst.

Jeralyn was één van de eerste studenten die dankzij 
Sparrow haar diploma haalde aan Divine Word College of 
Calapan. Een dergelijke opleiding staat in Nederland gelijk 
aan de opleiding die je na de middelbare school volgt en 
is in de Filippijnen een voorwaarde om een beetje een 
behoorlijke baan te vinden en in je levensonderhoud te 
kunnen voorzien. Vaak profiteert de hele familie hiervan. 
“Dankzij Sparrow kon ik mijn droom waarmaken, namelijk 
dat mijn hele familie een goed leven heeft”, vertelt Jeralyn. 
“Mijn vader was automonteur, maar het werk werd gezien 
zijn leeftijd fysiek te zwaar voor hem. Als familie wilden 

we graag dat hij zou stoppen en samen met mijn broer 
kan ik dat nu financieel mogelijk maken. Daar vroegen ze 
overigens zelf niet om, maar toch wilden we het heel graag 
op deze manier doen.”

Jeralyn rondde in 2016 een opleiding bedrijfskunde af, 
waarbij ze zich specialiseerde in marketingmanagement. 
Daarna vond ze een baan als verkoopmedewerker bij 
een distributeur in motorfietsen, waar ze drie jaar met 
plezier werkte. Toch nam ze ontslag om zich nu in te gaan 
zetten voor Stichting Sparrow. Jeralyn: “Wat ik zelf heb 
meegemaakt, hoop ik ook aan anderen te kunnen geven. 
Armoede tegengaan door zoveel mogelijk kinderen aan een 
opleiding te helpen, zodat ze niet aan de slag hoeven als 
degenen die in de supermarkt de boodschappen in plastic 
tasjes inpakken. Helaas zijn er heel veel kinderen hier in 
Calapan die dit zich financieel niet kunnen veroorloven. 
Daar wil ik heel graag iets aan doen.”


