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Help jij mee bijlessen
mogelijk te maken?
Bijlessen voorkomen leerachterstand en
schoolverlaten. Voor €6,50 geef jij een kind
een maand lang bijles.

Doe jij mee?

BIJLESSEN EN BEGELEIDING
De sponsorkinderen van stichting Sparrow gaan
al een jaar fysiek niet naar school. Ze krijgen
thuisonderwijs.
De leerkrachten van stichting Sparrow gaan elke dag naar
de kinderen toe om bijlessen en huiswerkbegeleiding te
geven. Dit helpt de ouders die zelf geen onderwijs hebben
genoten. Dit motiveert de kinderen. Thuisonderwijs in de
krottenwijk is moeilijk. Maar door vol te houden kunnen
zij werken aan een toekomst zonder armoede. Stichting
Sparrow geeft persoonlijke studiebegeleiding aan kinderen
in de krottenwijken. We zoeken 400 mensen die een
maand bijles willen geven. Voor €6,50 geef jij een kind
een maand bijles. Help jij mee?

“Ik ben dankbaar voor de bijlessen die ik
krijg van stichting Sparrow. Op school zijn we
met veel leerlingen in een klas. We doen één
opdracht samen en daarna moet ik het zelf
doen. Mijn juf van stichting Sparrow zorgt
ervoor dat ik het snap voordat ze verder gaat.”
Dit vertelt sponsorkind Lance, 13 jaar (zie foto).
Zijn oma vult aan: “Het is zo moeilijk. Ik moet
hem helpen met zijn huiswerk. Natuurlijk wil ik
dat, maar ik ben te oud en ik snap het ook niet
allemaal. De bijlessen van stichting Sparrow zijn
zo’n grote hulp. De juf legt het goed uit en ik zie
dat Lance het daarna ook goed kan toepassen.”

Hartelijke groet,
Remco en Ellie Pijper
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“IK HOU ERVAN OM JONGEREN TE ZIEN GROEIEN

IN HUN ONTWIKKELING”

Zelf noemt ze zich de grappen-

worden als we de ouders betrekken,

toe te passen. Ook kinderen geven toe

maker binnen het team. En dit

activeren en bewust maken van hun

dat ze zich niet altijd netjes gedragen,

klopt; waar Marjho is, daar wordt
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vooral tegenover hun ouders.”
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gelachen.

situaties

tegen.

Ouders zijn de eerste
bron bij de ontwikkeling
van hun kind.

Sinds juni 2020 werkt Marjho als
maatschappelijk

werker

voor

stichting Sparrow.

Hoe geef jij hier handen en voeten
aan?
“Ik doe gezinsopbouwende sessies

“De meeste mensen in de wijk waar

met ouders en met kinderen. Bij de

wij werken verdienen hun geld met

kinderen richt ik mij op het bouwen

het verzamelen van afval, kopen en

van karakter. Voor de ouders ben

verkopen van recyclebare flessen,

ik bezig met het bespreken van het

vissen, klusjes, straatverkoop en als

boek “The Five Love Languages” van

tricycle chauffeur. Financieel hebben

Dr. Gary Chapman. Ik merk dat er

deze mensen echt hulp nodig voor

weinig open communicatie is tussen

het onderwijs van hun kinderen.

ouders en kinderen, dat er veel

Wij zijn met Sparrow gericht op de

gescholden wordt in huiselijke kring,

toekomst van het kind. Wij willen dat

en dat ouders moeite hebben met

ze een beroepsdiploma halen en

het maken van keuzes en prioriteiten

daar ook een bestaan mee kunnen

stellen. Met de gezinsopbouwende

opbouwen. Hiervoor is meer nodig

sessies worden deze onderwerpen

dan alleen het financiële stuk. Ik

bespreekbaar. Ouders geven aan dat

geloof dat de leefsituatie van ieder

het hun ogen opent en dat ze hun

van onze sponsorkinderen beter kan

best doen de geleerde dingen thuis

Wat hoop jij te zien gebeuren
door jouw werk?
“Ons doel is dat kinderen een
beroepsdiploma halen en ik hoop dat
ze de kansen benutten in hun leven.
God heeft mooie plannen voor hun
leven; niet alleen op het gebied van
hun opleiding, maar ook in de rest
van hun ontwikkeling. Ik zie mijn werk
niet alleen als baan, maar als een
bediening die God mij gegeven heeft.
Persoonlijk heb ik ook hulp nodig
gehad om mijn opleiding te kunnen
doen. Ik voel me bevoorrecht dat ik
nu andere kinderen kan helpen hun
opleiding te halen, en ik wil ze helpen
op elke mogelijke manier.”

SPARROW IN

DE MEDIA

De afgelopen weken is stichting Sparrow
verschillende keren in de media verschenen.
Zo waren we te zien in het Dagblad van het
Noorden, in het Westerkwartier (regionaal
huis-aan-huisblad) en op de websites van Eva
en CIP. Nieuwsgierig? Kijk op:
stichtingsparrow.nl/in-de-media

“MIJN SPONSOR IS MIJN MOTIVATIE

IK VOEL ME ER SPECIAAL DOOR”

ACTIE PAITAN

GESLAAGD

Onze tweede focuswijk ligt in
de binnenlanden van het eiland
Mindoro op meer dan twee uur
rijden van ons studiehuis. De
wegen zijn voor het grootste
gedeelte onverhard en zijn soms
door

zware

regenval

moeilijk

begaanbaar.
In ons 10-jarig bestaan zijn wij steeds
afhankelijk geweest van het openbaar
vervoer. Door de coronamaatregelen
werd het steeds lastiger om onze
werkgebieden zonder eigen auto te
bereiken. Daarom hebben we in de
“Ik ben Eloisa en ik ben 18 jaar. Ik

hij een beroerte heeft gehad. Na

heb een broertje van 15, Casslee.

mijn schoolwerk help ik thuis door te

Mijn ouders zijn gescheiden toen

koken, kleren te wassen, op te ruimen

ik 11 jaar was, en nu woon ik met

en schoonmaken. Ik hou van zingen

mijn broertje bij mijn vader.”

en ik probeer ook wat rust te nemen.”

Eloisa is één van de kinderen in het

Wat betekent het voor jou dat je

sponsorprogramma

van

stichting

Sparrow. Zonder hulp had ze niet
naar de middelbare school gekund.
Eloisa is een serieuze scholier die
regelmatig thuiskomt met awards
voor haar goede prestaties.
Kan je iets vertellen over jouw
thuissituatie?
“Mijn vader verzamelt afval als zijn
beroep. Hij gaat op zoek naar afval
zoals glazen potjes, plastic flessen
en metaal. Dit verkoopt hij dan weer.
Mijn vader begint vroeg in de ochtend
en komt in de middag weer thuis.
Hard werken kan hij niet meer, omdat

in het sponsorprogramma zit?
“Als ik niet in het Sparrow programma
zat, dan had ik nu niet naar school
kunnen gaan. Mijn vader kan daar
niet in voorzien. Daarnaast helpt het
ook bij mijn persoonlijke ontwikkeling.
Ik leer hoe ik kan omgaan met
persoonlijke problemen. Dat ik een

een auto te kunnen aanschaffen.
We kunnen nu vertellen dat het doel
bereikt is! Inmiddels is er een auto
aangeschaft waarmee we ook goed
off-road kunnen rijden. Zo kunnen
we de kinderen die we helpen beter
bereiken en kunnen we ons werk
beter uitvoeren.
We willen iedereen die geholpen
heeft om onze kerstactie tot
een succes te maken ontzettend
bedanken!

echt geluk mee. Ik schrijf soms een
bericht of stuur een video en kan
vragen hoe het met mijn sponsor
gaat. Dat geeft mij een speciaal gevoel
en het geeft mij volledige motivatie
voor mijn studie.”

KANSEN VERDIENT?

Met stichting Sparrow geloven we dat elk kind talenten heeft
en dat elk kind gelijke kansen verdient om deze talenten te
ontdekken en te ontwikkelen. De kinderen die wij helpen
hebben deze gelijke kansen niet. Jij kunt hen helpen door
persoonlijk sponsor van een kind te worden. Een sponsoring
stichtingsparrow.nl/een-kind-sponsoren

2020 een campagne opgezet om

persoonlijk sponsor heb, daar heb ik

VIND JIJ DAT ELK KIND GELIJKE

die echt verschil maakt. Kijk op:

laatste twee maanden van het jaar

Help jij mee met de bijlessen?
GABRIEL & MARILOU

Gabriel: “Thuisscholing is niet makkelijk. Ik snap het
huiswerk niet altijd. Mijn tante helpt mij, maar soms weet
zij het ook niet. De bijlessen van stichting Sparrow helpen
mij heel erg. Als ik na die tijd mijn huiswerk ga maken dan is
het niet alleen antwoorden opschrijven, maar dan begrijp ik
de opdrachten ook echt. En soms leg ik het mijn tante dan
weer uit.”
Marilou (tante van Gabriel): “Ik vind het moeilijk om
Gabriel te helpen met zijn opdrachten, maar doordat ik
ermee bezig ben leer ik zelf ook veel. Gabriel heeft veel aan
de bijlessen van stichting Sparrow. Op school zitten er veel
kinderen in de klas en dan zien ze niet of alle kinderen het
snappen. Shandra (leerkracht stichting Sparrow) kijkt of het
kind het snapt. Ze heeft veel geduld en is goed in lesgeven.”

CHRISTIAN & LAURA

Christian: “Het gaat goed met mijn thuisscholing, al
mis ik school wel. ‘s Morgens doen we eerst samen de
huishoudelijke klusjes, zodat we geen afleiding meer
hebben en mijn moeder de tijd heeft om mij te helpen.
De bijlessen van Sparrow helpen mij heel erg. Optellen
en aftrekken deed ik bijvoorbeeld nog met mijn vingers,
of ik tekende het met een stokje in het zand. Nu weet ik
hoe ik dat in mijn hoofd kan uitrekenen. Op school gaat
de les verder, maar juf Shandra gaat net zo lang door met
uitleggen totdat ik het begrijp. Daar leer ik veel van.”
Laura (moeder van Christian): “De bijlessen van Sparrow
zijn een grote hulp. Vooral Engels en rekenen, want dat
snap ik zelf ook niet. Na de bijlessen snapt Christian de
opdrachten en kan hij zijn huiswerk goed zelf maken.”

BIJLESSEN VOORKOMEN LEERACHTERSTAND EN SCHOOLVERLATEN

DONEER €6,50 EN GEEF EEN MAAND BIJLES
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Doe jij mee?

De

bijlessen

van

stichting

Sparrow

zorgen ervoor dat kinderen zonder fysiek
onderwijs toch hun schoolopdrachten
snappen en gemotiveerd blijven voor
school. Voor €6,50 geef jij een kind een
maand lang bijles.

MEER WETEN? GA NAAR STICHTINGSPARROW.NL/BIJLESSEN OF SCAN DE QR-CODE EN DONEER DIRECT

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

