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EXTRA BEGELEIDING OOK IN DEZE TIJD
“Hallo, ik ben Jerick. Ik ben 8 jaar en ik zit in groep 5.

de opdrachten omdat zij zelf niet altijd onderwijs hebben

Ik houd van basketballen, lezen en schrijven. Iedere

gehad.

ochtend help ik mijn moeder met klusjes in huis
voordat ik bezig ga met mijn modules.

Kinderen mogen op dit moment geen gebruik maken
van ons studiehuis. Daarom zijn we op zoek gegaan naar

Op vrijdag levert mijn moeder mijn gemaakte opdrachten

een nieuwe manier van werken. Met toestemming van de

in op school en neemt ze nieuwe modules voor mij mee.

overheid geven we bijlessen in de buitenlucht in de wijk.

Ik moet heel erg wennen om niet naar school te gaan en

Dit is erg tijdrovend omdat het in kleine groepjes moet

vind het jammer dat ik mijn juf en vrienden niet zie. Maar

gebeuren. Maar dit is de tijd en de energie zeker waard,

ik ben heel blij met mijn moeder. Zij helpt mij altijd bij mijn

want het is juist die extra begeleiding wat het verschil

opdrachten en legt het mij uit als ik iets niet snap.”

maakt voor onze sponsorkinderen. Zo werken wij er ook
dit schooljaar aan om kinderen een stap dichter bij hun

In de Filipijnen zijn alle scholen gesloten geweest van maart

beroepsdiploma te brengen.

tot en met september 2020 en lag het onderwijs volledig

Hartelijke groet,
Remco en Ellie Pijper

stil. Begin oktober ging landelijk het thuisonderwijs van
start. Kinderen krijgen hun lessen in modules thuis op
papier. Vaak vinden ouders het lastig om te helpen bij
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“KINDEREN HELPEN OM NAAR SCHOOL TE GAAN WAS VOOR MIJ

EEN DROOM DIE WERKELIJKHEID WERD”

Ze is nog maar 29 jaar oud, maar

bijvoorbeeld niet altijd genoeg te eten

Wat

geeft al zes jaar leiding aan het

thuis. Op een gegeven moment ging

Sparrow?

werk van stichting Sparrow in de

ik vertaalwerk doen. Via dit werk kreeg

“Dat wij zelf hebben ervaren hoe

Filipijnen. Voor Jaimelyn Caiga

ik een beurs om na mijn middelbare

armoede je leven beïnvloedt en hoe

is dit veel meer dan zomaar een

school een vervolgopleiding te gaan

onderwijs je daar uit kan trekken!

baan. Deze functie kwam op een

doen. Dat bevestigde het idee dat ik

Naast de financiële ondersteuning

bijzondere manier op haar pad.

later andere kinderen hiermee wilde

hebben we ook een studiehuis. Hier

gaan helpen. Met deze functie om

kunnen de kinderen terecht om hun

“Na mijn afstuderen heb ik een paar

leiding te geven aan stichting Sparrow

huiswerk te maken, een computer

jaar als manager in een restaurant

in de Filipijnen werd die droom

te gebruiken of te printen. Thuis

gewerkt. Toen ik gebeld werd met

werkelijkheid en kwam precies op het

hebben ze hier in veel gevallen niet

de vraag om manager van stichting

goede moment.”

de middelen voor, zelfs elektriciteit

is

uniek

aan

Stichting

is een probleem. Sommige kinderen

Sparrow te worden, was ik net bezig
met een baan in Dubai. Ik wilde graag

Op welke manier kunnen jullie

hebben problemen met hun ouders.

meer gaan verdienen, om beter

helpen?

Die kunnen bij ons hun verhaal kwijt.

voor mijn familie te kunnen zorgen.

“Met een diploma van high school,

Er is ook een maatschappelijk werker

Bijvoorbeeld om bij te dragen aan de

zeg maar de middelbare school, kom

bij Sparrow gestart, waardoor we

studies van mijn zusje en broertje.

je hier in de Filipijnen niet ver. Alleen

deze kinderen én hun families nog

Toen ik hierover gebeld werd, besefte

een vervolgopleiding is voor veel

beter kunnen helpen. Soms is die

ik dat die baan in Dubai niet echt was

kinderen te duur. Ze moeten betalen

hulp ook materieel door bijvoorbeeld

wat ik zocht. Dit was wat ik diep van

voor projecten, schoolboeken en

het herstellen van huizen wanneer

binnen wilde!”

uniforms. Zelfs het geld voor het

die beschadigd zijn door een tyfoon.”

vervoer van en naar school hebben
Waardoor kwam dat?

ze vaak niet eens, terwijl dit maar

Welke dromen heb je nog meer?

“Al heel jong had ik een droom waarin

20 peso (ongeveer 30 eurocent)

“Ik hoop dat we nog veel meer

ik zag dat ik kinderen hielp om naar

kost. Voor de studenten die in ons

kinderen kunnen gaan helpen en dat

school te gaan. Alleen had ik toen

programma zitten, betalen we al dit

we mogelijk een tweede studiehuis

geen idee hoe ik dat ooit zou moeten

soort kosten. Bijvoorbeeld een meisje

erbij krijgen. Voor mijn dochtertje van

doen. Ik kom uit een arm gezin. Mijn

als Mary Anne. Zij komt uit een hele

twee jaar oud is mijn droom dat ze

moeder werkte als wasvrouw en mijn

arme familie, heeft door Sparrow

gezond zal opgroeien en een goede

vader als automonteur, alleen had hij

accountancy kunnen studeren en

opleiding mag volgen. Onderwijs

vaak niet genoeg werk. We hadden

werkt nu bij een bank.”

maakt het verschil!”

DRIE VAN ONZE SPONSORKINDEREN AAN HET WOORD

OVER TYFOON QUINTA

Eind oktober 2020 werd het gebied van onze

noodoproep

sponsorkinderen in de Filipijnen getroffen door

repareren en herbouwen. Maar wat doet dat nou

tyfoon Quinta. Het was een sterke tyfoon waarbij

met je, als je zo´n tyfoon meemaakt? Dat kunnen

onze

onze sponsorkinderen het beste zelf vertellen. Lees

sponsorkinderen

in

het

middelpunt

van

de storm zaten. Door een grote respons op onze

hebben

we

veel

huizen

kunnen

hier hun verhalen.

JOHN JOMEL (8 JAAR):
“Ik was erg bang tijdens de tyfoon,

beschadigd. De boot van mijn oom

want mijn vader was in Manila en ik

is weggedreven door het hoge

was alleen thuis met mijn broer en

zeewater. We weten niet waar de

mijn moeder. Ik hoorde steeds het

boot is.

gekletter van de metaalplaten van
het dak en het water kwam steeds

Ik denk dat dit de ergste tyfoon is die

hoger te staan. Ik kon niet slapen.

ik heb meegemaakt. Het heeft heel
veel huizen beschadigd en ervoor

De sterke wind heeft het dak van

gezorgd dat veel mensen, zoals mijn

ons huis weggeslagen en heeft

oom, niet meer kunnen werken.”

de meeste muren van ons huis

DIANA (16 JAAR):
“Toen we hoorden dat tyfoon Quinta

de muren waren beschadigd. Maar

naderde zijn we gaan voorbereiden

gelukkig waren er geen gewonden.

door ons huis vast te binden met
touwen.

de

Elk jaar maken we wel tyfoons mee.

tyfoon ons had bereikt, waren we al

‘s

Avonds,

voordat

Zoals met supertyfoon HaIyan in

geëvacueerd naar het huis van mijn

2013. Toen was ons huis volledig

oma.

weggewaaid door de hevige wind.
Tijdens een tyfoon ben ik altijd erg

De tyfoon heeft ons huis flink

bang omdat je de hele tijd het harde

beschadigd. Het dak was weg en

gekletter van het dak hoort.”

JHON LAWRENCE (8 JAAR):
“Tijdens tyfoon Quinta zaten we

merkte dat de hevige regen iets

in een kleine ruimte in ons huis. Ik

minder werd zijn we naar het huis

was heel erg bang. Mijn vader was

van mijn oma gerend.

op zijn werk. Ik was thuis met mijn
moeder en kleine zusje. Ik hoorde

Gelukkig was er maar een beetje

het gekletter van ons dak en het dak

schade aan ons huis en was er

van de buren.

niemand gewond. Ik weet dat er
weer nieuwe tyfoons zullen komen,

Het water kwam hoger en hoger te

maar ik zou nooit weer willen

staan en op een gegeven moment

evacueren te midden van een

moesten we weg. Toen mijn moeder

storm.”

IN ACTIE VOOR PAITAN

In 2015 hielpen wij Graciel, een meisje van 10 jaar

In ons 10-jarig bestaan zijn wij steeds afhankelijk geweest

oud, met ons medisch fonds. Zij was ernstig ziek en

van het openbaar vervoer. Door de coronamaatregelen is

had een behandeling in het ziekenhuis nodig.

het openbaar vervoer erg beperkt, waardoor het steeds
lastiger wordt om het gebied te bereiken zonder eigen

Het was een intensieve behandeling en er ontstond een

vervoer.

band tussen Graciel en de medewerkers van stichting
Sparrow. Graciel was toen nog nooit naar school geweest.

We hopen met deze speciale kerstactie 12.500 euro op te

We besloten Graciel op te nemen in ons sponsorprogramma.

halen zodat we een goede tweedehands auto kunnen kopen

Dit jaar zijn we gevraagd om meer kinderen uit Graciel haar

die ook off road kan rijden. Zo kunnen we de kinderen die

gebied, Paitan, te gaan sponsoren.

we helpen in Paitan beter bereiken en kunnen we ook ons
werk in ons huidige werkgebied beter uitvoeren.

Graciel woont in de binnenlanden van het eiland Mindoro
op meer dan twee uur rijden van ons studiehuis. De wegen

Je kan ons hierbij helpen door onderstaande

zijn voor het grootste gedeelte onverhard die soms door

producten te bestellen of een donatie te doen. Mogen

zware regenval moeilijk begaanbaar zijn.

we op jouw steun rekenen?

KERSTKAARTEN - THERMOSBEKER - DOPPER

BESTEL GEMAKKELIJK ONLINE

MEER WETEN? GA NAAR STICHTINGSPARROW.NL/KERSTACTIE 2020 OF SCAN BOVENSTAANDE QR-CODE

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

