
ONZE  SPONSORS
OOK SPONSOR WORDEN? KIJK OP :
STICHTINGSPARROW.NL/BEDRIJFSSPONSORING

• Dijkstra Makelaardij en                  
Financieel Advies

• Jonkman Expertise
• Slagerij Nanning van Wijk
• Renkema Autobedrijf

• W2N Engineers
• Slopsema Aannemersbedrijf
• Renel Besturingen
• Bouwbedrijf Notebomer Oldekerk
• Tekstbureau Kroes

“Het bedrag voor schoolspullen lijkt misschien 
niet groot, maar voor mijn gezin betekent het 
eten voor een hele week. Bijna alles wat mijn man 
verdient gaat al naar ons eten, dus schoolspullen 
kopen zit er voor ons niet in.” Dit zegt Evelyn, 
moeder van Heart. Heart zelf zegt: “Ondanks 
de thuisscholing wil ik mijn schoolopdrachten 
blijven maken. Daar heb ik papier, pennen en 
schriften voor nodig. En op een dag zal ik zelf juf 
zijn.” 

Hartelijke groet,
Remco en Ellie Pijper

Het lijkt zo klein en simpel. Misschien wel té klein en 
simpel. Een map met schoolspulletjes: schriftjes, een 
gummetje, potloden, pennen, een liniaal, ga zo maar 
door. Zo basic.

Maar juist dat ‘basic’ maakt het nodig. Want is het niet met 
alles zo, dat je het niet redt zonder de basis? Hoe moet 
je je schoolopdrachten maken als je geen materiaal hebt 
om het op te schrijven? Als je geen liniaal hebt om je 
meetopdrachten van rekenen of wiskunde te doen? 
Niet al onze sponsorkinderen hebben een eigen sponsor. 
Wel hebben ze allemaal een basispakket nodig om hun 
schoolopdrachten te kunnen maken. 

Voor €9,50 geef jij twee kinderen een basispakket. 
Help jij mee met een goede start?

Het begint bij de basis
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Met een basispakket kan een kind zijn 
schoolopdrachten maken. Voor €9,50 geef 

je twee kinderen een basispakket.

Lees verder of geef een basispakketLees

Scan de QR-code of ga naar:
stichtingsparrow.nl/basispakket
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Help jij mee?



VAN AANMELDING
TOT SPONSORING
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 krijgt om een baan te vinden met een salaris boven de 
armoedegrens. Wij geven sponsorkinderen op maat gemaakte 
hulp om dit diploma te behalen.

In de zomervakantie van de Filipijnen hebben onze medewerkers 
het druk gehad met de aanmeldingsprocedure voor het nieuwe 
schooljaar. Vanwege de geldende coronamaatregelen werd de 
procedure strak gepland en uitgevoerd. Er was veel overleg nodig 
met de wijkbesturen en het kostte zes volle dagen om iedereen 
te ontvangen op de aanmelddagen. Op de aanmelddagen krijgen 
mensen uitleg over ons sponsorprogramma, kunnen ze hun 
aanmeldformulier inleveren en wordt deze besproken door middel 
van een eerste interview.

Na de aanmelddagen krijgt iedereen een huisbezoek waar een 
tweede interview plaatsvindt en de medewerkers een indruk 
krijgen van de thuissituatie van het kind. Op basis hiervan wordt 
iedere aanmelding besproken en beoordeeld.

Kinderen die worden toegelaten in ons sponsorprogramma worden 
daarna nogmaals thuis bezocht. Ouders en kind ondertekenen een 
contract. Hierin staan de basisverwachtingen, zoals het maken van 
de schoolopdrachten en het aanwezig zijn bij afspraken. Ook krijgen 
de kinderen dan hun basispakket met benodigde schoolspullen 
om hun schoolopdrachten te kunnen maken.

Lees op deze pagina’s een paar verhalen van sponsorkinderen en 
medewerkers over de procedure van aanmelding tot sponsoring.

“In Nederland denken we er niet zo s
medewerkers en sponsorkinderen heef

verder gaat dan het mogelijk maken 
Zonder eigen schoolspullen moet ee
klasgenoot. Dit brengt schaamte en 

werk niet netjes en niet op tijd kunne
schoolspullen geeft kinderen z

~  Ellie, medeoprichter

“Sommige kinderen wonen middenin de rijstvelden. Dan 
moeten we over smalle, modderige paadjes lopen om bij 

hun huis te komen. Maar we bezoeken alle aangemelde 
kinderen thuis, want zo zien we hun leefomgeving en kunnen we 
aanvullende informatie vragen. Samen met het gesprek bij de aanmelding 

geeft het huisbezoek een goed beeld of het gezin de sponsoring nodig 
heeft. Ik heb me verbaasd over hoe sommige gezinnen de touwtjes aan 
elkaar knopen; wat ze doen om te overleven terwijl ze zelf alleen maar 

basisschool hebben gedaan en weinig inkomen hebben.” 
~  Jeralyn, leerkracht stichting Sparrow  ~

“Toen ik op de basisschool 
zat, hadden mijn broertje 

en ik samen een pakje 
kleurtjes. Op een keer 

hadden we tegelijkertijd 
crea. Als oudere broer gaf ik 

de kleurtjes aan mijn broertje. 
Hierdoor moest ik kleurtjes lenen van 
een klasgenoot. Ik schaamde me en 
kreeg mijn werk niet op tijd af. Nu ik 

mijn eigen schoolspullen krijg, hoef ik 
me geen zorgen te maken en kan ik mijn 

werk op tijd af krijgen.”  
~  Gabriel, 3e jaar middelbare school  ~

“Wij leven in armoede doordat ik vroeger geen 
opleiding heb gedaan. Het is moeilijk om zo te leven. 
Ik heb geen stabiel inkomen en kan geen schoolgeld 

en schoolspullen voor mijn dochter betalen. Een 
opleiding geeft een toekomst. Daarom is mijn 

enige droom dat mijn dochter wel een opleiding kan 
doen. Ik ben dan ook ontzettend blij en dankbaar da
zij in het programma van Sparrow zit. Ik zal mijn doc

ondersteunen en deze kans niet laten glippen!”
~  Edgar, vader van Eloisa  ~

“Als ik de huizen zie van
ons sponsorprogramm
ik ben. Ik heb het gelu

afronden en een stabiele
de kracht van onderwijs b

de armen veranderen. Ik ben
worden in ons programma, dat zij 

armoede te komen door h
~  Jeralyn, leerkracht 
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Wil je meer dan een basispakket geven en een kind helpen zijn 
dromen te bereiken? Vind je het leuk om een fi lmpje en brieven te 
krijgen van degene die jij helpt? Word dan persoonlijk sponsor van 
één van onze sponsorkinderen. 
Word direct sponsor of kijk hoe het werkt op:
stichtingsparrow.nl/een-kind-sponsoren

“Onze buren 
vertelden ons van 

stichting Sparrow. Ik 
heb mijn dochter Heart 

meteen ingeschreven, 
want ik hoop dat mijn kinderen hun school 

kunnen afronden. En ik weet niet waar 
ik het geld vandaan moet halen om hun 

schoolspullen te betalen.”
~ Evelyn, moeder van Heart  ~ 

nel aan, maar het interviewen van onze 
ft me doen beseff en dat een schoolpakket 
van het werken aan schoolopdrachten. 

en kind altijd materialen lenen van een 
stress mee en zorgt ervoor dat ze hun 
n maken. Een basispakket met eigen 

zelfvertrouwen en motivatie.” 
r stichting Sparrow  ~

“Ieder jaar als ik van Sparrow mijn 
schoolpakket krijg, dan word ik daar 
ontzettend blij van. Ik krijg dan zin 

om naar school te gaan en te werken 
aan projecten, omdat ik mijn eigen 

schoolspullen in mijn tas heb.”  
~  Joselyn, 4e jaar hbo  ~
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“Toen ik naar de aanmelddag ging om 
mijn aanmeldformulier in te leveren 

werd ik wel nerveus. Ik zag dat heel veel 
kinderen zich kwamen aanmelden en was 

bang dat ik niet toegelaten zou worden. 
Toen ik later het bericht kreeg dat ik in het 

Sparrow programma zat was ik zo blij! Dit is echt 
een hele mooie kans voor mij.”

~  Diana, 6e jaar middelbare school  ~

 kinderen die zich aanmelden voor 
ma, dan besef ik hoe bevoorrecht 
k gehad dat ik mijn opleiding kon 

e baan heb. Daarmee is tegelijk ook 
ewezen; dat kan echt het leven van 
 blij voor diegenen die opgenomen 
de mogelijkheid krijgen om uit de 

het volgen van onderwijs.”
stichting Sparrow  ~

ONDERWIJS VOOR IEDEREEN
KINDSPONSORING
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“De inschrijvingen voor ons sponsorprogramma waren dit jaar 
een hele organisatie. We werkten met verschillende locaties en 
met tijdsloten om de afstand en het maximum aantal mensen 

te kunnen reguleren. 
De laatste stap in het proces vind ik altijd het mooiste: het 

tekenen van de contracten en uitdelen van de basispakketten. 
Dan zie ik de blije en dankbare gezichten van de kinderen en 

hun ouders. 
Het maakt mij blij dat we via onderwijs kinderen kunnen 

helpen en ik hoop dat veel kinderen hun eigen 
sponsor zullen krijgen, want dat geeft ze hoop 

om hun dromen te kunnen bereiken.”
~ Sheryl, leerkracht stichting Sparrow  ~ 
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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

Niet elk kind in ons sponsorprogramma 
heeft een eigen sponsor. Wel krijgt ieder 
kind hetzelfde aan hulp, begeleiding 
en materialen. Een basispakket 
bevat alle nodige materialen om de 
schoolopdrachten te kunnen maken. 
Help jij mee om ervoor te zorgen 
dat alle sponsorkinderen hun eigen 
schoolspullen kunnen krijgen?

LIEVER OP EEN ANDERE MANIER HELPEN? DAT KAN! GA NAAR STICHTINGSPARROW.NL/HELPEN

VOOR 9,50 EURO GEEF JE TWEE KINDEREN

EEN BASISPAKKET
STICHTINGSPARROW.NL/BASISPAKKET

“Ik ben zo blij met mijn 
schoolspullen! Het maakt mij 
enthousiast en gemotiveerd 
om mijn schoolopdrachten 
goed en netjes te maken. Ik 
schaam mij als ik zelf geen 
spullen heb en moet lenen 
van klasgenoten. Daar hoef 

ik mij nu geen zorgen over te 
maken.”

~ Hannah, groep 7 ~

Geef een basispakket

Scan de QR-code of ga naar:
stichtingsparrow.nl/basispakket
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