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Ieder kind heeft een droom

Met onderwijs kunnen dromen werkelijkheid worden.
Help jij een kind zijn droom te bereiken?

d!
Sponsor een kin

“Ik zie mijzelf in hen toen ik hun leeftijd was:
kinderen die dromen. Ik hoop dat zij net als ik hun

Bekijk video’s van sponsorkinderen die

droom zullen bereiken.“
Sheryl, 23 jaar, heeft door stichting Sparrow haar opleiding
kunnen afronden en is nu bij stichting Sparrow aan het
werk als lerares. “Ik heb mijn droom bereikt en wil graag

vertellen over hun droom.
Scan de QR-code of ga naar:

stichtingsparrow.nl/een-kind-sponsoren

andere kinderen inspireren datzelfde te doen”, zegt Sheryl.
Deze nieuwsbrief staat in het teken van dromen van
kinderen. Sommige kinderen hebben hier zelfs een video
over gemaakt. Dit is zeker een aanrader om te bekijken op
onze website! In de zomervakantie gaan we weer nieuwe
kinderen aannemen in ons sponsorprogramma. Samen

“Ik speel vaak schooltje en dan ben ik de juf. Ik
wil later ook graag juf worden, zodat ik kinderen
kan helpen. Ik hoop dat ik een sponsor krijg die
mij helpt naar school te gaan.”

met jou willen we zoveel mogelijk kinderen helpen hun
droom te bereiken. Help jij mee?

Antonette

Hartelijke groet,
Remco en Ellie Pijper
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“IK WILDE HET LIEFST STOPPEN MET DE OPLEIDING, ZODAT IK KON WERKEN

EN BIJDRAGEN AAN HET GEZINSINKOMEN”

“Voordat

ik

werd

voorzien in mijn onderwijs. Toch ging

moeilijk als het vroeger was. Ik heb een

door stichting Sparrow had ik

het allemaal niet vanzelf. Vaak hadden

stabiele baan; dat had ik niet gehad

één uniform die ik elke dag

mijn ouders nog steeds moeite om

als ik geen opleiding had gedaan. Dan

moest wassen en liep ik in oude

rond te komen en te voorzien in onze

had ik niet genoeg verdiend en had

schoenen

dagelijkse behoeften. Er waren tijden

ik mijn ouders niet kunnen helpen.

dat ik het moeilijk vond om door te

Met mijn opleiding heb ik niet alleen

en

gesponsord

gaten

in

mijn

sokken.”

gaan. Ik wilde het liefste stoppen met

een diploma gehaald, maar ook veel

Claire, 27 jaar, rondde in 2013 haar

de opleiding, zodat ik kon werken en

vaardigheden geleerd waarmee ik het

opleiding af. Vijf jaar heeft ze in

bijdragen aan het gezinsinkomen.

leven aankan. Mijn toekomstige leven

ons

Maar juist mijn ouders waren degenen

zal goed zijn, omdat ik het wapen van
wijsheid heb om ermee om te gaan.”

sponsorprogramma

gezeten.
de

die mij ertoe bleven aanzetten om

opleiding en voorzag in de dingen die

door te gaan. In hun ogen was mijn

daarvoor nodig waren. Er was veel

opleiding het enige dat onze toekomst

persoonlijk contact. Claire was een

kon veranderen. Dit werd een les

meisje dat bemoediging nodig had

voor mij; ons leven kon verbeteren

om te blijven geloven in een mooiere

door onderwijs en de oﬀers die mijn

toekomst. Terugkijkend zegt Claire

ouders brachten. Er was gebed nodig

dat ze dankbaar is.

en veel doorzettingsvermogen om de

“De huidige sponsorkinderen raad

dagelijkse uitdagingen te tackelen.

ik aan om hard te werken voor hun

Toen ik mijn diploma gehaald had

studie; niet alleen voor henzelf, maar

was ik echt super blij!”

ook voor hun familie. Verspil de

Stichting

Sparrow

betaalde

“Ik genoot van mijn opleiding. We
hadden veel activiteiten, ik had

Mijn toekomstige leven
zal goed zijn, omdat ik het
wapen van wijsheid heb
om ermee om te gaan.

kansen niet die je gegeven worden,

vrienden en mijn leraren hielden
goed in de gaten of ik het goed deed.

“Nu, 8 jaar na mijn diplomering, kan

Het deed mij goed om te zien dat mijn

ik zeggen dat het goed gaat. Ik ben

ouders het minder zwaar hadden

niet super succesvol, maar wel goed

doordat ze niet meer hoefden te

genoeg. Ons leven is niet meer zo

want er zijn nog steeds velen die
graag zouden willen studeren maar
niet die mogelijkheid hebben.”

OVER STICHTING SPARROW
Stichting Sparrow vindt 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 hebt om een baan
te vinden met een salaris boven de armoedegrens. We geven op maat

Studiehuis

gemaakte begeleiding om dit diploma te behalen. We werken in de
krottenwijken in de Filipijnen.

Bijlesse

KLEINE GROEPJES, ÉÉN-OP-ÉÉN, ONLINE ...

BIJLESSEN GAAN DOOR

GRIJP JE KANS!
“Mijn verlangen om architect te
worden was zo groot, dat ik er
niet over na durfde te denken hoe
het zou gaan als ik geen opleiding
kon doen. Niet studeren was in
mijn hoofd geen optie.“
John Ralfh wilde als klein kind een
beroemde architect worden, maar
vroeg zich af of dit wel mogelijk
was. “Mijn ouders konden op de
middelbare

In

nieuwsbrief

De laatste weken loopt het aantal

vertelden we over de bijlessen

onze

vorige

besmettingen in Azië op. Daarom

die stichting Sparrow geeft in de

zijn de maatregelen aangescherpt

tijd van het thuisonderwijs in de

en mogen onze bijlessen in de

Filipijnen.

buitenlucht tijdelijk niet doorgaan.

Bij het thuisonderwijs krijgen kinderen

Omdat we de toegevoegde waarde

weinig begeleiding van leerkrachten.

van de bijlessen zien, zijn we online

Het vraagt veel van de eigen inzet en

bijlessen gaan geven. Dit is verre van

capaciteiten van de kinderen. Sinds

ideaal. Gezinnen lenen telefoons van

de maatregelen het toelaten, geven

elkaar om te kunnen videobellen en

we bijlessen in kleine groepjes in

de internetverbinding is zeer slecht.

de buitenlucht. We merken dat de

Soms hapert het zoveel dat de les

kinderen dit nodig hebben; om bij te

vroegtijdig afgebroken moet worden.

blijven met de lesstof, maar ook om
gemotiveerd te blijven voor school.

Ondanks de technische haperingen,
merken de leerkrachten van stichting

Dankzij de bijlessencampagne in onze

Sparrow nog steeds het belang van de

nieuwsbrief en de media-aandacht

bijlessen. Deze gaan dus zeker door.

van onder andere RTV Zulthe en RTV

Zo snel de fysieke bijlessen weer

Noord, mochten we vele donaties

mogelijk zijn gaan we weer buiten

ontvangen ter ondersteuning van de

lesgeven. Met deze lessen kunnen we

bijlessen. Hier zijn we dankbaar voor!

de kinderen het beste ondersteunen.

school

al

niet

mijn

projecten betalen, laat staan een
hbo-opleiding.”
Uiteindelijk deed John Ralfh zijn
opleiding via het sponsorprogramma
van stichting Sparrow. Nu is hij
werkzaam als junior architect. Hij is
nog lang niet klaar, want hij wil nog
veel verder groeien in zijn beroep.
Door de sponsoring van zijn hboopleiding ligt de weg daarvoor open.
Zijn droom is werkelijkheid aan het
worden.
“Mijn

tijd

bij

stichting

Sparrow

heeft mij veel gebracht. Meer dan
alleen een diploma. Het heeft mijn
toekomst volledig veranderd. Ik hoop
dat andere sponsorkinderen ook die
kans met beide handen grijpen.”

Bijlessen voorkomen leerachterstand en schoolverlaten. Voor €6,50
geef jij een kind een maand lang bijles. Ga naar
stichtingsparrow.nl/bijlessen of scan de QR-code en doneer direct.

en

Activiteiten

Huisbezoeken
Seminars

Noodhulp
Covid-19
Wederopbouw

JAYRHIENE

Jayrhiene en Dominic zoeken een sponsor

“Ik wil graag mijn school
afmaken, zodat ik een

mooie baan kan vinden.
Dan kan ik mijn ouders

helpen en kan ik zorgen

“Mijn droom is om lerares

dat mijn broertje en

te worden en kinderen

zusje ook hun school

te helpen die niet naar

kunnen afmaken.”

school kunnen gaan.”

HELP EEN KIND ZIJN DROMEN TE BEREIKEN

SPONSOR EEN KIND

GA NAAR DE ACTIEPAGINA OP ONZE WEBSITE

word jij
d
n
a
a
m
r
e
p
o
Voor 25 eur
een kind.
n
a
v
r
so
n
o
sp
persoonlijk

?
r
o
s
n
o
p
s
k
o
o
ij
Word j
“Als ik later

politieagent ben, dan

In ons sponsorprogramma ligt de nadruk
op persoonlijke begeleiding. Ieder kind
heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen dromen
en zijn eigen hulpvraag. Door naast de
persoon te staan proberen we ieder kind
begeleiding op maat te geven. Samen
kunnen we Dominic, Jayrhiene en andere
kinderen meer geven dan alleen toegang
tot onderwijs. Help je mee? Scan de QRcode of kijk op:
stichtingsparrow.nl/een-kind-sponsoren

ga ik een droomhuis
bouwen voor mijn

familie. Ik hoop dat ik
een sponsor krijg die

DOMINIC

mij helpt mijn dromen
te bereiken.”

LIEVER KLEINER OF EENMALIG DONEREN? DAT KAN! GA NAAR STICHTINGSPARROW.NL/HELPEN
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

