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‘Wij maken het verschil voor
kinderen in de Filipijnen’
NIEKERK Remco (41) en Elly

Pijper (38) uit Niekerk heb-

ben hun hart verpand aan de

Filipijnen. Jarenlang woon-

den ze in dit land. Via de door

hen zelf opgerichte stichting

Sparrow zetten ze zich nu

vanuit eigen land in voor het

arme deel van de bevolking

in Filipijns gebied.

Elly Pijper was 23, toen ze als

afgestudeerd verpleegkundi-

ge naar de Filipijnen ging,

,,Daar ging ik medische hulp

verlenen aan arme mensen in

de binnenlanden van de

Filipijnen.’’ Ze ging eerst voor

een half jaar maar bleef lan-

ger. Na twee jaar kwam Rem-

co achter haar aan. Ze keer-

den terug naar ons land om te

trouwen om daarna weer

terug te reizen. Uiteindelijk

bleven ze zeven jaar op de

Filipijnen.

Op de Filipijnen leerde het

echtpaar Iris kennen. Als

baby van drie maanden oud

woonde zij in een tijdelijk

opvang voor ondervoede

kinderen waar Ellie als ver-

pleegkundige hielp. Iris en de

andere kinderen konden

hieraan aansterken om daar-

na terug te keren naar hun

biologische familie. Bij Iris

was dit niet mogelijk omdat

haar ouders inmiddels overle-

den waren. Dat was reden

voor de familie Pijper om het

meisje op zevenjarige leeftijd

te adopteren. Inmiddels is zij

15 jaar. Iris is de oudste van

de vijf kinderen in het gezin

van de familie Pijper dat in

Niekerk woont. Twee van de

vier biologische kinderen die

het echtpaar kreeg, zijn op de

Filipijnen geboren.

Al op de Filipijnen gaven

Remco en Elly de aanzet tot

de oprichting van stichting

Sparrow die geld verwerft om

een opleiding mogelijk te

maken voor kinderen uit

arme gezinnen in dit land.

Aanleiding hiertoe was Joy,

een meisje dat van de middel-

bare school kwam en geen

geld had om een vervolgoplei-

ding te doen. ,,Haar vader was

overleden. Haar moeder

werkte in die tijd van ‘s mor-

gens vroeg tot ‘s avonds laat.

Zij verdiende hiermee net

genoeg om in de basisbehoef-

ten van haar gezin te voor-

zien.’’ Het echtpaar Pijper

besloot Joy op persoonlijke

basis te gaan sponsoren. Ze

riepen hiervoor financiële

steun in van familie en vrien-

den uit Nederland.
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De familie Pijper adopteerde dochter Iris en steunt andere kinderen in de Filipijnen. Jan Willem van Vliet


