persoonlijk

ELLY EN
HAAR MAN
REMCO LEVEN
VAN GIFTEN OM
KANSARME
KINDEREN TE
HELPEN

‘Het liefst
help ik iedereen’
Een beter leven voor kansarmen op de Filipijnen, dat is waar
Ellie Pijper (38) voor strijdt. Ze zegde zelfs haar baan op om zich fulltime
te wijden aan de stichting die zij samen met haar man oprichtte.
“Met onze hulpkinderen gaat het geweldig, daar doen we het voor.”
“Ik kan me nog goed herinneren dat er een vrouw met een

Zo ontmoette ik een meisje dat ooit haar arm had gebroken.

klein jongetje bij mij thuis aan de deur kwam. Ik werkte al

Door geldgebrek was ze er niet mee naar een dokter gegaan,

twee jaar als vrijwilliger op de Filipijnen in het onderwijs.

met als gevolg dat haar arm vergroeid was. Gelukkig konden

De ouders van het jongetje maakten zich grote zorgen,

we haar nog helpen, maar het was moeilijk om te zien dat ze

want hij leed aan erge diarree. Geld om naar het ziekenhuis

nooit de juiste zorg had gekregen. En dat alleen maar omdat

te gaan hadden ze niet, dus ze hoopten dat ik hen kon helpen.

haar ouders die niet konden betalen.”

Helaas had ik daar niet de middelen voor. Ik had wel ervaring
als verpleegkundige, maar het was duidelijk dat het jongetje

Schrijnende gevallen

door een arts onderzocht moest worden en dat kostte geld.

“Naast dit meisje zagen we veel andere kinderen die zo snel

Ik kon dus niets anders doen dan het jongetje en zijn ouders

mogelijk goede zorg nodig hadden. Ze waren vaak ernstig

naar huis sturen. Tot mijn grote verdriet hoorde ik later dat

ondervoed, waardoor ze een flinke groeiachterstand hadden.

het jongetje was overleden. Echt ontzettend naar. Hierdoor

Het liefst hielp ik iedereen, maar we leefden volledig van

werd ik nog eens met mijn neus op de feiten gedrukt: jammer

donaties. Hierdoor moesten we ook weleens nee verkopen

genoeg kan ik niet iedereen helpen.

en dat deed pijn.Voor mij is het onnatuurlijk om iemand zorg

In Nederland had ik al een tijd in de zorg gewerkt, toen ik

te ontzeggen, laat staan een kind. Toch moesten we degenen →

op mijn 23ste naar de Filipijnen vertrok. Ik wilde daar kans
arme mensen gaan helpen, juist omdat we het in Nederland
op dit gebied heel erg goed hebben.Via een liefdadigheids
organisatie kwam ik in contact met een kliniek op het
Filipijnse eiland Mindoro. Met een klein team van lokale
artsen, verpleegkundigen en tandartsen zette ik me daar
belangeloos in voor de vele Filipino’s die ver onder de
armoedegrens leefden. De patiënten die we behandelden,
liepen uit geldnood veel te lang door met zware klachten.

‘HET VOELDE ALS DWEILEN
MET DE KRAAN OPEN: ER KWAMEN
STEEDS MEER ZIEKE KINDEREN
BINNEN. VOOR MIJN GEVOEL
KON IK HET NOOIT GOED DOEN’
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die we niet konden helpen, laten gaan. Het voelde regel

Remco. Ik kende hem al langer, via mijn zus. Ze studeerden

matig als dweilen met de kraan open. Er bleven steeds

allebei in Wageningen en toen ik hem weer zag, vertelde ik

nieuwe, schrijnende gevallen binnenkomen.Voor mijn

hem alles over mijn werk op de Filipijnen. Ook Iris kwam ter

gevoel kon ik het nooit helemaal goed doen, maar door

sprake. Ik zei hoe moeilijk ik het vond haar tijdelijk achter te

me te focussen op de mensen die ik wel kon helpen, wist

laten, maar dat ze in goede handen was bij mijn collega’s.

ik er voor mezelf een weg in te vinden. Tegelijkertijd zette

Remco was erg geïnteresseerd en terug op de Filipijnen

het hoge ziektecijfer onder kinderen mij en de organisatie

mailden we veel.

aan het denken. Het moest toch anders kunnen?

Nadat ik mijn werktermijn later nog een keer verlengde,

Uiteindelijk kwamen we tot het besluit om een opvanghuis

kwam hij op bezoek in Mindoro. Daar ontmoette hij Iris en

voor ondervoede kinderen op te richten. Zo konden we hen

net als ik sloot hij haar direct in zijn hart.Vlak daarna vroeg

beter helpen en gezondheidsklachten in de toekomst voor

hij mij op het strand ten huwelijk. Het was heel romantisch.

komen.Voordat we het wisten, stroomden de aanmeldingen

Dolgelukkig zei ik ja. Natuurlijk hadden we het direct over
Iris. Haar beide ouders waren inmiddels overleden en voor
Remco was het vanzelfsprekend dat ze bij mij hoorde.

‘TOEN IK IRIS ZAG, WIST IK DIRECT
DAT IK ME OVER HAAR WILDE
ONTFERMEN. ZE WAS ZÓ KLEIN,
ZE HAD ECHT IEMAND NODIG
DIE ER 24/7 VOOR HAAR WAS’

Daarom wilde hij haar graag adopteren. Dat was iets waar
ik zelf ook al over had nagedacht, maar ik wist dat adopteren
niet zo makkelijk ging. Het is op de Filipijnen gebruikelijk
dat je eerst pleegzorg aanvraagt en er een aantal jaar woont,
voordat je een kind kunt adopteren. Samen besloten we
ervoor te gaan. Remco zegde zijn baan als lobbyist op en
nadat we vier maanden later in Nederland trouwden,
kwam hij bij mij op de Filipijnen wonen.”

binnen. Een van de kinderen die we opvingen, was Iris (nu
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15 jaar). Ze was pas drie maanden oud en ernstig ondervoed.

Maatschappelijke ongelijkheid

Via de kliniek was ze al onder mijn hoede gekomen toen het

“Het eerste wat we deden, was de pleegzorg van Iris aan

opvanghuis nog in opbouw was. Het was de bedoeling dat

vragen. Gelukkig werd die snel aan ons toegewezen, dus

ze bij ons zou aansterken en daarna terug zou gaan naar

daarna konden we het adoptieproces opstarten. Het was

haar familie. Toen ik haar zag, wist ik direct dat ik me over

heerlijk dat Iris vanaf die tijd bij ons woonde. In ons hart

haar wilde ontfermen. Ze was zo’n klein baby’tje, ze had

waren we al een gezin, alleen op papier nog niet.

echt iemand nodig die er 24/7 voor haar was. Op dat

Omdat Remco en ik meer wilden betekenen voor de

moment had ik zelf geen kinderen of relatie. Het was dus

Filipijnse bevolking, wilden we samen een nieuw project

echt ‘Iris en ik’. Samen verbleven we in het appartement

opstarten. Wat precies wisten we nog niet, maar het moest

waar ik met een aantal collega’s woonde en ik nam haar

in elk geval iets zijn waarmee we de grote maatschappelijke

overal mee naartoe. Toen het opvanghuis klaar was,

ongelijkheid konden bestrijden, ook al was het maar een

verhuisde Iris daarheen. Haar ouders hadden aangegeven

beetje.Via vrienden kwam toen de zeventienjarige Joy op

dat ze niet meer voor haar konden zorgen, simpelweg omdat

ons pad. Ze had net haar middelbare school afgerond en

ze te veel monden moesten voeden. Iris bleef in het opvang

wilde graag gaan studeren. Haar vader was net overleden en

huis en ’s nachts sliep ik er ook vaak. Zo bouwden we een

haar moeder werkte zich een slag in de rondte om het gezin

bijzondere band op. Toen mijn werkperiode er na een half

draaiende te houden. Remco en ik besloten schoolboeken,

jaar op zat, verlengde ik mijn verblijf met zes maanden.

uniform en andere benodigdheden voor haar opleiding te

Ik voelde dat ik nog niet klaar was en wilde graag bij

betalen. Een aantal jaar later studeerde ze af als politiek

Iris blijven.

wetenschapper. We waren zo trots als een pauw.

In de tussentijd ging ik even terug naar Nederland om mijn

Doordat we Joy zo hadden zien groeien door de kansen die

familie te zien, maar ik bleef niet lang. Maximaal een paar

ze kreeg, vroegen we onze achterban in Nederland om ook

weken, zodat ik Iris niet lang hoefde te missen. Onverwacht

andere Filipijnse kinderen te ondersteunen.Via onze kerk

werd ik tijdens dit bezoek in 2007 verliefd op mijn man

gemeenschap hadden we een groot netwerk, dus al snel →

‘DE VICIEUZE
CIRKEL VAN
ARMOEDE,
TE WEINIG
SCHOLING EN
SLECHTE ZORG
KUN JE
DOORBREKEN
DOOR TE
INVESTEREN
IN GOED
ONDERWIJS’
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kwamen er veel donaties binnen. Dit leidde ertoe dat we in
2009 Stichting Sparrow oprichtten: een stichting die door
middel van praktische en structurele hulp mensen uit de
armoede wil halen en hun levensstandaard wil verhogen.
Op de Filipijnen heerst de gedachte dat je nooit hogerop
kunt komen. Hierdoor wordt de vicieuze cirkel van armoede,
te weinig scholing en slechte zorg in stand gehouden. Die kon
volgens ons worden doorbroken door te investeren in de
basis: goed onderwijs. In een opgezet studiehuis vingen
we onze ‘sponsorkinderen’ met lokale vrijwilligers op voor
huiswerkbegeleiding en bijlessen. Net als onze stichting
leefden wij volledig van de donaties uit Nederland. Familieleden en onze kerk organiseerden veel acties en gaven voor-

Na onze terugkomst ben ik weer als verpleegkundige

lichting op scholen. En met succes, want dankzij hun hulp

gaan werken. We leefden van dat salaris, zodat Remco zich

groeide onze organisatie steeds verder.

volledig op de stichting kon richten. Omdat de organisatie

Ondertussen liep het adoptieproces van Iris nog. Het was

alsmaar bleef groeien, heb ik er vorig jaar voor gekozen om

een heel gedoe, waarbij we steeds andere papieren nodig

mijn baan op te zeggen en me ook helemaal voor Stichting

hadden, maar in 2012 was het eindelijk zover: Iris werd

Sparrow in te zetten. Dankzij de financiële hulp van onze

officieel onze dochter. Wat waren we gelukkig. In de jaren

kerk, familie en vrienden hebben we genoeg buffers om

daarna werden onze zoons Matthijs en Jesse (nu 12 en 9)

ons twee jaar lang geen zorgen te hoeven maken over geld.

geboren. Mijn zwangerschappen verliepen prima, maar mijn

Na deze periode hopen we onszelf vanuit de stichting een

bevallingen in het plaatselijke ziekenhuis waren niet bepaald

bescheiden inkomen te kunnen betalen.”

een pretje. Zo was het er veel minder hygiënisch dan in Nederland en was het niet gebruikelijk dat Remco erbij was. Niet

Ontzettend mooi werk

dat we ons daarbij neerlegden: Remco was er beide keren

“In principe gaan we één keer per jaar naar de Filipijnen,

gewoon bij, dat was voor ons geen discussie.

door corona kon dat helaas niet. De laatste keer dat Remco er
was, was in februari 2020, vlak voordat de pandemie uitbrak.

tekst Renée Brouwer | fotografie Marloes Bosch en privébezit

Via een wekelijkse videomeeting houden we contact met onze

‘AL ‘ONZE’ AFGESTUDEERDE
KINDEREN VERDIENEN EEN SALARIS
DAT BOVEN DE ARMOEDEGRENS
LIGT. PRACHTIG TOCH? DAAR
DOEN WE HET VOOR’
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Filipijnse directeur. Eén keer per maand spreken we online
met het hele team. Zo blijven we goed in contact met elkaar.
We proberen zo veel mogelijk mensen een kans te geven.
Zo zijn al onze werknemers in armoede opgegroeid. Hierdoor kunnen ze zich als geen ander verplaatsen in kinderen
die wij begeleiden en dat zien wij als een groot pluspunt. De
projecten die we doen, worden met onze medewerkers op de
Filipijnen bedacht en opgezet.

Sinds 2013 wonen we weer in Nederland. We merkten dat

In Nederland houden we ons vooral bezig met het werven

we het steeds moeilijker vonden om zo ver van onze familie

van financiering voor de projecten, bewustwording van

te zijn en wilden daarom terug.Vooral Remco en ik moesten

armoede en het aansturen van het team daar. Ter plekke

opnieuw wennen. Hier is er bijvoorbeeld veel meer afstand

zorgt onze ‘national director’Jaimelyn dat alles goed wordt

tussen mensen, terwijl het er in de Filipijnen allemaal wat

uitgevoerd. Het is ontzettend mooi werk. Al onze studenten

gemoedelijker aan toe gaat. Het duurde dus best een tijd

die tot nu toe zijn afgestudeerd, hebben een baan met een

voordat we onze draai weer gevonden hadden, maar we

salaris boven de armoedegrens. Prachtig toch? Dat is waar

hebben nooit spijt gehad. In Nederland kregen we nog

we het allemaal voor doen.” ■

twee kinderen, Joanne (7) en Bart (5).

Kijk voor meer informatie op stichtingsparrow.nl

