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V O O R W O O R D

Een bewogen jaar
Op sommige dingen heb je geen grip. Het jaar 2020 verliep totaal anders dan we

ons hadden voorgesteld. De eerste twee maanden konden we vasthouden aan de

plannen die we hadden uitgezet voor het jaar. Maar toen in maart een strenge

lockdown in de Filipijnen en een intelligente lockdown in Nederland werd

afgekondigd werd ons werk een grote uitdaging.

Als we terugkijken dan zijn we trots op de resultaten. We zijn vooral trots dat we ons

werk niet hebben laten belemmeren door de coronarestricties. Zo kon ons

onderwijsproject doorgaan door het verzorgen van huiswerkbegeleiding in kleine

groepen in de wijk. Doordat we onze hulp moesten afstemmen met de overheid zijn

onze contacten met overheidsinstanties versterkt. En door de intensieve

persoonlijke hulp die we hebben gebracht zijn de contacten in ons werkgebied

enorm verdiept.

Met heel veel steun van trouwe en nieuwe donateurs konden we in 2020 nog veel

meer mensen dan andere jaren helpen in de vorm van voedselpakketten, onderwijs,

medische zorg en schadeherstel. In dit verslag nemen we u graag in het kort mee in

onze resultaten.
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Over stichting Sparrow

Onderwijs
We geven een studiebeurs om 

uiteindelijk een mbo-/ hbo-diploma 

te kunnen halen.

Studiehuis
Het studiehuis creëert voor 

kinderen in armoede gelijke 

kansen als hun leeftijdsgenoten.

Medisch Fonds
We geven financiële en praktische 

hulp bij medische problemen en 

organiseren medische missies.

Noodhulp
We geven financiële en praktische 

hulp bij rampen zoals tyfoons en 

overstromingen.

Wij nemen kinderen op in ons onderwijsprogramma die zonder hulp geen onderwijs zouden

volgen. We hebben een holistische aanpak. Dat wil zeggen dat we kijken naar alle factoren

die van invloed zijn op het onderwijs van het kind. We kijken naast de cognitieve aspecten

van leren ook naar het fysieke, persoonlijke, sociale en emotionele welzijn van het kind. De

projecten die we als stichting Sparrow naast het onderwijsproject uitvoeren komen voort uit

deze holistische aanpak. Zo hebben we een medisch fonds en een noodfonds opgericht, en

geeft onze maatschappelijk werker seminars over allerlei onderwerpen voor ouders en

sponsorkinderen.

In Nederland werkt stichting Sparrow aan bewustwording van armoede en onrecht, en

vertellen we hoe hier in de Bijbel over gesproken wordt.

Stichting Sparrow wil een einde maken aan armoede. Onze focus ligt op onderwijs. We vinden dat goed onderwijs niet afhankelijk mag zijn van status of rijkdom. 

Iedereen verdient een kans om een beroepsdiploma te halen. Een diploma waarmee je een grotere kans krijgt om een baan te vinden met een salaris boven de 

armoedegrens. We geven op maat gemaakte hulp om dit diploma te behalen. 
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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. Ons

onderwijsproject richt zich erop gelijke kansen te bieden

aan kinderen die dit zonder hulp niet hebben.

Onderwijsproject

STUDIEHUIS

Bij de aanpak van ons onderwijsproject staat ons studiehuis 

centraal. Door de complexiteit van armoede is het niet 

voldoende om onderwijs financieel mogelijk te maken. Vanuit 

ons studiehuis bieden wij onze sponsorkinderen op maat 

gemaakte begeleiding. We hebben leerkrachten en een 

maatschappelijk werker in dienst om deze begeleiding op een 

professionele manier te geven.

ACTIVITEITEN

Als je goed in je vel zit kan je 

ook beter presteren. We 

organiseren maandelijks leuke 

activiteiten en trakteren met 

verjaardagen in het studiehuis.

BETROKKEN

We zijn betrokken en hebben

nauw contact met sponsorkind

en familie door middel van 

huisbezoeken. Waar nodig

bieden we extra ondersteuning.

DIPLOMA

Met elk sponsorkind werken wij

toe naar het behalen van een

mbo-/ hbo-diploma. Onze

leerkrachten geven

huiswerkbegeleiding.
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O N D E R W I J S P R O J E C T

Studiehuis
Bij de aanpak van ons onderwijsproject staat ons studiehuis

centraal. Door de complexiteit van armoede is het niet

voldoende om onderwijs financieel mogelijk te maken. Vanuit

ons studiehuis bieden wij onze sponsorkinderen op maat

gemaakte begeleiding.

Leerkrachten
In 2020 hebben wij twee leerkrachten aangenomen. Veel van onze

sponsorkinderen hebben moeite met het maken van hun huiswerk en

moeten hard werken om mee te komen met de rest van de klas. De

klassen in de Filipijnen zijn groot, waardoor er weinig persoonlijke

aandacht is.

Shandra en Sheryl geven huiswerkbegeleiding en bijlessen aan onze

sponsorkinderen. Met de huiswerkbegeleiding en bijlessen willen we

ervoor zorgen dat alle kinderen goed kunnen meekomen met de

aangeboden lessen en dat de kinderen gemotiveerd blijven voor school.

Maatschappelijk werker
Opgroeien onder de armoedegrens betekent niet alleen dat er geen geld

voor onderwijs is. Vaak spelen er vele andere dingen mee. Vroegtijdig

stoppen met school is een groot probleem binnen de doelgroep van

kinderen waar stichting Sparrow zich op richt. Kinderen die opgroeien in

armoede stoppen eerder met school door bijvoorbeeld zwangerschappen,

het moeten gaan werken, sociale problemen of simpelweg geen zin meer

hebben of erger door de hoop op een beter leven te verliezen. Daarom

hebben wij in 2020 een maatschappelijk werker aangenomen om kinderen

op professionele wijze te kunnen begeleiden.

In het studiehuis kunnen de sponsorkinderen hun huiswerk maken. Er

zijn allerlei studiefaciliteiten aanwezig en als zij studievragen hebben is er

een medewerker om hen te helpen. Het studiehuis is een plek waar

leerlingen 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.
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O N D E R W I J S P R O J E C T

Resultaten van onze sponsorkinderen
Aan het schooljaar 2019-2020 kwam abrupt een einde toen begin maart een volledige

lockdown werd afgekondigd. Vanwege Covid-19 ging het hele land op slot, en dus sloten ook

de scholen hun deuren; twee maanden voordat de zomervakantie zou beginnen.

Voor John Lester was dit even spannend. Hij zat in het laatste jaar van de middelbare school

en wist een aantal weken niet zeker of hij geslaagd zou zijn zonder het jaar te hebben

afgerond. Gelukkig stond John Lester er goed voor en heeft hij daarmee zijn diploma van de

middelbare school gehaald. In het nieuwe schooljaar is John Lester begonnen met de

opleiding Criminology.

Chriselyn, Diane en Jasmen hebben in 2020 Junior High School afgerond en zijn

doorgestroomd naar Senior High School. Dit laatste deel van de middelbare school duurt

twee jaar en dient als voorbereiding op het beroepsonderwijs.

Argela heeft in 2020 de basisschool afgerond en is begonnen aan de middelbare school. Vijf

van onze basisschoolkinderen zijn uit het sponsorprogramma geraakt.

Verschillende sponsorkinderen hebben prijzen en medailles gehaald voor hun goede

schoolprestaties.

Argela
B E G O N N E N  M E T  

H I G H  S C H O O L

John Lester
G E S L A A G D  V O O R  

H I G H  S C H O O L

Kian
C E R T I F I C A AT  V O O R  

H O G E  C I J F E R S

Chriselyn
J U N I O R  H I G H  

S C H O O L  A F G E R O N D

Alexandra
C E R T I F I C A AT  V O O R  

H O G E  C I J F E R S
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O N D E R W I J S P R O J E C T

Huiswerkbegeleiding en bijlessen
Na meer dan een halfjaar geen onderwijs ging vanaf oktober 2020 landelijk het

nieuwe schooljaar van start in de vorm van thuisonderwijs. Het thuisonderwijs

wordt in de Filipijnen op twee manieren gegeven, namelijk online en modulair.

De meeste kinderen uit de krottenwijk hebben geen internetverbinding en komen

daarom niet in aanmerking voor het online systeem. Bij het modulaire systeem

krijgen de kinderen hun lessen thuis op papier en moeten zij wekelijks hun

schoolopdrachten inleveren. Kinderen moeten zich hier veelal zelf mee redden. Dit

valt de kinderen en hun ouders erg zwaar. Ouders hebben vaak zelf weinig

onderwijs genoten en vinden het lastig om hun kinderen te helpen.

Omdat kinderen vanwege de restricties ook niet meer naar het studiehuis mogen

komen heeft stichting Sparrow bijlessen in de wijk opgestart. Met toestemming van

de overheid geven we bijlessen aan kleine groepjes in de buitenlucht. Zo hopen we

ervoor te zorgen dat kinderen goed meekomen met de aangeboden lessen en

gemotiveerd blijven voor school. Ook blijven we zo op de hoogte van het welzijn van

de sponsorkinderen en worden ouders ondersteund.

Uit een enquête onder sponsorkinderen en ouders blijkt dat de bijlessen een grote

hulp zijn, dat kinderen hun schoolopdrachten beter begrijpen en dat er les wordt

gegeven op persoonlijk niveau met veel geduld.



O N D E R W I J S P R O J E C T

Maatschappelijk werker Marjho aan het woord

“De meeste mensen in de wijk waar wij werken verdienen

hun geld met het verzamelen van afval, kopen en

verkopen van recyclebare flessen, vissen, klusjes,

straatverkoop en als tricycle chauffeur. Financieel hebben

deze mensen echt hulp nodig voor het onderwijs van hun

kinderen. Wij zijn met Sparrow gericht op de toekomst van

het kind. Wij willen dat ze een beroepsdiploma halen en

daar ook een bestaan mee kunnen opbouwen. Hiervoor is

meer nodig dan alleen het financiële stuk. Ik geloof dat de

leefsituatie van ieder van onze sponsorkinderen beter kan

worden als we de ouders betrekken, activeren en bewust

maken van hun belangrijke rol in het leven van hun

kinderen. Ouders zijn de eerste bron bij het leren en bij de

ontwikkeling van hun kind.”

Hoe geef jij hier handen en voeten aan?

“Ik doe gezinsopbouwende sessies met ouders en met

kinderen. Bij de kinderen richt ik mij op het bouwen van

karakter. Voor de ouders ben ik bezig met het bespreken

van het boek “The Five Love Languages” van Dr. Gary

Chapman. Ik merk dat er weinig open communicatie is

tussen ouders en kinderen, dat er veel gescholden wordt

in huiselijke kring, en dat ouders moeite hebben met het

maken van keuzes en prioriteiten stellen. Met de

gezinsopbouwende sessies worden deze onderwerpen

bespreekbaar.”

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.”

Zelf noemt ze zich de grappenmaker binnen het team. En dit klopt; waar Marjho is, daar wordt

veel gelachen. Tegelijkertijd komt ze in haar werk de meest verdrietige situaties tegen. Sinds juni

2020 werkt Marjho als maatschappelijk werker voor stichting Sparrow.

“Ik hou ervan om jongeren te zien 

groeien in hun ontwikkeling.”
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Christian (8 jaar)
“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 van stichting Sparrow gaat net zo lang door met 

uitleggen totdat ik het begrijp. Daar leer ik veel van.”

“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.”

Laura (moeder van Christian)



O N D E R W I J S P R O J E C T

Nieuwe aanmeldingen
In het nieuwe schooljaar zijn we verdubbeld qua aantal kinderen in ons

onderwijsprogramma. Van 50 kinderen in schooljaar 2019-2020 naar 100

kinderen in 2020-2021.

Vanwege de coronamaatregelen werden de aanmelddagen ontzettend

strak geregeld en was er veel overleg met het stadsbestuur, het

wijkbestuur en de afdeling onderwijs van de provincie om de

aanmelddagen veilig te houden. De aanmelddagen werden in de wijken

bekend gemaakt en men kon zich via een mobiel nummer inschrijven

voor de aanmelddagen. De ingeschreven mensen kregen een tijdvak

wanneer ze naar de aanmeldlocatie konden komen. Deze locaties waren

ons door de verschillende wijkbesturen aangewezen. Op de locaties

stonden de stoelen ruim van elkaar, waren er ontsmettingsmiddelen en

iedereen was verplicht een mondkapje te dragen.

In de twee weken na de aanmelddagen zijn er huisbezoeken afgelegd.

Huisbezoeken zijn essentieel voor stichting Sparrow om een goed beeld

van de thuissituaties te krijgen. Ook bij de huisbezoeken werden de

coronamaatregelen goed nageleefd.



O N D E R W I J S P R O J E C T

Tweede focuswijk
In 2015 hielpen wij Graciel, een meisje van 10 jaar oud, met ons medisch fonds.

Graciel was een mangyan. De mangyan 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.

Het was een intensieve behandeling en er ontstond een band tussen Graciel en de

medewerkers van stichting Sparrow. 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 mangyan 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.
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O N D E R W I J S P R O J E C T

Het organiseren van leuke activiteiten is een belangrijk

onderdeel van ons onderwijsproject. Door het ondernemen

van leuke dingen kunnen de kinderen even de

moeilijkheden thuis, op school of in de wijk vergeten. De

sponsorkinderen van stichting Sparrow hebben inmiddels

een hechte band met elkaar gekregen en noemen henzelf

“the Sparrow family”.

Activiteiten

In januari en februari 2020 zijn er verschillende activiteiten voor de sponsorkinderen van stichting 

Sparrow georganiseerd. Vanaf de lockdown in maart 2020 konden de activiteiten niet doorgaan. Met 

kerst hebben we verschillende wedstrijden georganiseerd, waarbij je niet als groep hoefde samen te 

komen. Zo was er een kerstliederen wedstrijd en een wedstrijd om de mooiste Christmas Parol te maken 

van gerecycled materiaal. Er werden hele mooie parols gemaakt van bijvoorbeeld plastic verpakkingen, 

kokosnoot, schelpen en kranten.

Ook werden er met kerst weer kerstpakketten uitgedeeld aan de gezinnen van alle sponsorkinderen. In 

het kerstpakket zaten ingrediënten voor een speciale kerstmaaltijd inclusief nagerecht.

Aangepaste activiteiten 2020

13



Eloisa vertelt

“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 persoonlijk sponsor heb, daar heb ik 

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.”
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Met het Medisch Fonds maakt stichting Sparrow medische 

zorg bereikbaar voor mensen die onder de armoedegrens 

leven.

Medische zorg

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.

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.

Het Medisch Fonds is niet onze focus; het is ter ondersteuning van ons

onderwijsprogramma. Gezondheid is een basisbehoefte. Een goede gezondheid is een

voorwaarde voor een goede ontwikkeling. Met de hulp vanuit ons Medisch Fonds

beperken wij ons echter niet tot kinderen uit ons sponsorprogramma. Alle mensen in ons

werkgebied kunnen aanspraak maken op het Medisch Fonds van stichting Sparrow.
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M E D I S C H E  Z O R G

Geholpen in 2020

Ziekenhuisopnames
In 2020 zijn er vijf mensen in het ziekenhuis opgenomen geweest via het 

Medisch Fonds van stichting Sparrow.

Doktersconsulten
We hebben tien mensen geholpen en begeleid in een medisch traject met 

doktersconsulten, onderzoeken en medicatie.

Baby welkomstpakket
Voor twee vrouwen hebben we zwangerschapscontroles met echo 

verzorgd. Ook kregen zij na de geboorte van hun baby een babypakket.

Medische missies
In 2020 hebben we vanwege de coronarestricties helaas geen medische

missies kunnen organiseren.
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Stichting Sparrow geeft financiële en praktische hulp bij 

rampen zoals overstromingen en tyfoons.

Noodhulp

Jaarlijks wordt de Filipijnen getroffen door zo’n twintig tyfoons. Tyfoons brengen vaak

veel schade met zich mee, waardoor mensen in de krottenwijk in de problemen komen.

Ook zijn er verschillende actieve vulkanen in de Filipijnen die bij uitbarstingen voor

schade en gezondheidsrisico’s kunnen zorgen. Een ramp komt altijd onverwacht.

Wanneer er een ramp gebeurt in ons werkgebied wordt er door de bewoners een beroep

gedaan op stichting Sparrow. Wij willen hier niet voor wegkijken.

In 2020 heeft onze noodhulp in het teken gestaan van voedselhulp naar aanleiding van

de coronamaatregelen. Toch begon het jaar anders. Op 12 januari barstte de Taal

vulkaan uit in de Filipijnen. De Taal vulkaan is één van de gevaarlijkste vulkanen van

Zuidoost-Azië. De vulkaan ligt in een dichtbevolkt gebied, tussen Manila en het

werkgebied van stichting Sparrow in. Meer dan 160.000 mensen moesten hun huis

verlaten.

In samenwerking met een lokale kerk en enkele ondernemers uit Calapan heeft stichting

Sparrow via het noodfonds voedselhulp gegeven aan slachtoffers.

17



Toen begin maart een volledige lockdown werd afgekondigd in de Filipijnen

vanwege Covid-19, kwamen de mensen in ons werkgebied al snel in de

problemen. Verreweg de meeste mensen mochten hun werk niet meer

uitvoeren. Zelfs de vissers mochten niet werken omdat men bang was voor

illegaal reizen tussen de verschillende eilanden.

Mensen in de krottenwijk hebben geen spaarpot of reserves, dus het niet

kunnen werken betekent dan letterlijk geen eten. Tijdens de lockdown heeft

stichting Sparrow hulp geboden vanuit het noodfonds in de vorm van

voedselpakketten. Wekelijks hebben we distributies van voedselpakketten

uitgevoerd in de wijken waarin wij werken.

In de Filipijnen zijn in de loop van de tijd verschillende niveaus van quarantaine

ingesteld. Per regio werd bekeken welk niveau van quarantaine werd toegepast.

In ons werkgebied was er tot eind mei een strenge quarantaine van kracht

waarbij de meeste mensen in de krottenwijk niet konden werken en dus niet

konden voorzien in hun eigen levensbehoeften. Vanaf 1 juni kwam ons

werkgebied in een lager niveau terecht. Mensen mochten weer werken, al was

het op aangepaste wijze. Ondanks de restricties zagen onze medewerkers in de

Filipijnen dat veel huishoudens weer zelf konden voorzien in maaltijden.

N O O D H U L P

Covid-19
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N O O D H U L P

Tussen 18 maart en 13 juni 2020 heeft 

stichting Sparrow wekelijks distributies van 

voedselpakketten uitgevoerd in de wijken 

waarin wij werken. Daarna brachten we nog 

voedselpakketten naar diegenen die nog niet 

zelf konden voorzien in deze basisbehoefte.

Voedselpakketten

2.569
Huishoudens zijn bereikt

Uitgaande van een gemiddeld 

huishouden van 5 personen is dit een 

bereik van 12.845 personen.

14
Grootschalige distributies

Het begon met de gezinnen van onze

sponsorkinderen, waarna we zijn

uitgebreid naar meer gezinnen. 

Gemiddeld bereikten we 183 

huishoudens per distributie.
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N O O D H U L P

In oktober 2020 werd ons werkgebied getroffen door 

een zware tyfoon; tyfoon Quinta. 

Tyfoon Quinta

Door hevige wind en zware regenval is er veel schade ontstaan aan de huizen in ons 

werkgebied. Via ons noodfonds hebben we materialen kunnen leveren waarmee mensen hun 

huis opnieuw konden opbouwen of repareren.

24
Huizen zijn gerepareerd
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Stichting Sparrow is gevestigd in Nederland. Hier werken 

wij aan de fondsenwerving voor onze projecten in de 

Filipijnen en aan bewustwording van armoede.

Ontwikkelingen
in Nederland

GEDRUKTE NIEUWSBRIEF

Stichting Sparrow heeft in 2020 drie 

keer een gedrukte nieuwsbrief 

uitgebracht. Deze is per post verstuurd 

naar vaste donateurs en daarnaast huis-

aan-huis verspreid in de vestigingsregio.

DIGITALE NIEUWSBRIEF

Er is in 2020 tien keer een digitale 

nieuwsbrief verstuurd. Deze nieuwsbrief 

werd per e-mail verstuurd aan mensen 

die zich hiervoor hebben opgegeven.

NIEUWSBERICHTEN WEBSITE

In 2020 zijn er 50 nieuwsberichten 

geplaatst op de website van stichting 

Sparrow om mensen op de hoogte te 

houden van onze werkzaamheden.

SOCIAL MEDIA

Stichting Sparrow is op social media 

actief op Instagram, Facebook en 

LinkedIn. In 2020 zijn hierop nieuwe 

initiatieven ontstaan, zoals de 

“quarantine diaries”.
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Quarantine diaries

Op Facebook, Instagram en LinkedIn plaatsen wij regelmatig berichten om

mensen op de hoogte te houden van onze werkzaamheden, maar ook om

bewustzijn te creëren van armoede.

LinkedIn wordt beheerd vanuit Nederland. Onze Facebook en Instagram

accounts worden beheerd door onze medewerkers in de Filipijnen. Ook onze

sponsorkinderen werken hier actief aan mee door een inkijkje te geven in

hun leven.

Zo hebben onze sponsorkinderen tijdens de lockdown gezamenlijk een

“quarantaine dagboek” bijgehouden. Iedere week maakte één van de

sponsorkinderen een video voor de quarantine diaries. In de video’s vertellen

de sponsorkinderen wat hen bezighoudt tijdens de quarantaine. Zo liet

Jhoana (op de foto rechts) zien hoe zij haar opdrachten maakt voor

thuisscholing en helpt met de klusjes thuis. En Camille laat zien hoe zij zelf

bloempotten maakt van cement. De video’s werden iedere woensdag

geplaatst op onze facebookpagina.
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Onze gegevens
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
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