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Het jaar 2021 was een jaar van thuis blijven voor onze sponsorkinderen. In 
maart 2020 gingen de Filipijnen in strenge lockdown vanwege de COVID-
19 pandemie. Pas in oktober ging er landelijk een vorm van thuisscholing 
van start. Kinderen van goede afkomst kregen online lessen. Kinderen die 
thuis geen goede internetverbinding hadden, zoals onze sponsorkinderen, 
kregen de lessen op papier. Zij moesten thuis op eigen kracht hun lesstof 
doorwerken en opdrachten maken.

De Filipijnen hebben verschillende niveaus van lockdown ingesteld. Het 
niveau waar je in zit hangt af van de mate van besmettingen in jouw 
gebied. Voor alle kinderen gold in heel 2021 dat zij thuis in quarantaine 
zaten. Het was voor de kinderen dan ook een zwaar jaar.

Voor stichting Sparrow betekende dit aanpassen, flexibel zijn, veel 
overleg met stads- en wijkbestuurders, inspelen op de gevolgen van 
de constant veranderende maatregelen en manieren zoeken om onze 
sponsorkinderen zo goed mogelijk bij te staan.

Terugkijkend zijn we trots op hoe onze medewerkers op de Filipijnen 
dit hebben aangepakt en volgehouden. Met toestemming van de lokale 
bestuurders mochten zij zich in de wijken bewegen. Ze hebben gezinnen 
bijgestaan door het brengen van voedselpakketten, het geven van 
counseling en seminars, er is ingegrepen bij onveilige situaties en ze 
hebben bijlessen gegeven om de sponsorkinderen zo goed mogelijk met 
de lesstof mee te laten komen. Ze hebben zich meer dan 100% ingezet 
voor de sponsorkinderen. 

Hoewel er meer kinderen dan voorgaande jaren zijn uitgevallen uit ons 
sponsorprogramma zijn er juist in 2021 hele mooie resultaten geboekt bij 
onze sponsorkinderen. Kinderen die grote sprongen hebben gemaakt in 
hun leerontwikkeling en kinderen die boven zichzelf uitstegen. Meer dan 
50% van de kinderen studeerde af met honors of high honors.

Wilt u meer weten over stichting Sparrow, over haar projecten en de 
resultaten van 2021, dan nodig ik u graag uit om verder te lezen in dit 
jaarverslag. Ook onze Filipijnse medewerkers, sponsorkinderen en hun 
families komen in dit jaarverlsag aan het woord.

Hartelijke groet,
Remco en Ellie Pijper
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Stichting Sparrow vindt dat goed onderwijs niet afhankelijk mag zijn van 
status of rijkdom. Iedereen verdient een kans om zichzelf ten volle te 
kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Stichting Sparrow heeft een christelijke identiteit. De naam Sparrow, 
oftewel mus, komt uit de Bijbel. In de tijd van de Bijbel was de mus 
goedkoop voedsel. Je kon het voor een klein bedrag kopen op de markt. 
Mussen werden in grote aantallen gevangen met een klapnet. Voor de 
mens was een mus weinig waardevol. Maar Jezus zegt over de mus in 
Mattheüs 10: 29-31 het volgende:

“Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood 
neer als jullie Vader het niet wil. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd 
geteld. Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm 
mussen.”

Als God omziet naar zo’n klein vogeltje van zo weinig waarde, dan kijkt God 
zeker om naar de mens die meer waard is dan een hele zwerm mussen. 
Door deze Bijbeltekst is de mus symbool geworden voor Gods liefde en 
zorg voor de minste onder ons.

Met stichting Sparrow willen we uitdragen dat iedereen van waarde is, juist 
aan diegenen die dit zelf niet zo voelen of zien. Dit doen wij door te werken 
aan kansengelijkheid voor kinderen op de Filipijnen. Op de Filipijnen is 
een gote kloof tussen arm en rijk. Wanneer je opgroeit in armoede zijn de 
omstandigheden zwaar, waarbij educatie als een van de eerste dingen in 
het gedrang komt.

Maar onderwijs, of school, is juist de plek waar je tot ontwikkeling komt. Je 
leert lezen, schrijven en rekenen. Je leert ook informatie tot je te nemen 
en te begrijpen. Je leert een mening te kunnen vormen, je staande te 
houden in de maatschappij, je leert situaties te overzien en problemen op 
te lossen. 

Op de Filipijnen heb je minimaal een mbo-diploma nodig om een goede kans 
te maken op een stabiele baan met een inkomen boven de armoedegrens. 
Met een middelbare schooldiploma of minder ben je vaak aangewezen op 
tijdelijke baantjes met een wisselvallig inkomen. Deze gezinnen verdienen 
niet genoeg om te kunnen voorzien in alle basisbehoeften.

In de wijken waar wij werken verdienen de meeste mensen hun geld met 
het verzamelen van afval, kopen en verkopen van recyclebare flessen, 
vissen, klusjes, straatverkoop en als tricycle chauffeur. Deze gezinnen 
hebben een inkomen beneden de armoedegrens. Een opleiding voor hun 
kinderen ligt buiten hun bereik. De kans op een betere toekomst voor de 
volgende generatie is daarmee klein geworden.

Stichting Sparrow sponsort kinderen uit gezinnen met een inkomen 
beneden de armoedegrens voor hun onderwijs, totdat zij een mbo-/hbo-
diploma hebben. Onderwijs is een weg uit de armoede. Maar armoede is 
meer dan een gebrek aan geld. Daarom kijken wij verder en krijgt ieder 
kind de hulp die nodig is. Elk kind mag gezien worden, want elk kind is 
waardevol en verdient een toekomst.

S T I C H T I N G  S P A R R O W
over ons
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O N D E R W I J S

Goed onderwijs mag niet afhankelijk zijn van status of rijkdom. 
Iedereen verdient een kans om zichzelf ten volle te kunnen 

ontwikkelen en ontplooien. Armoede zorgt voor achterstanden 
en kansenongelijkheid in het onderwijs.

- hulp bij medische 
problemen

- medische missies

- hulp bij rampen, 
zoals tyfoons

- voedselpakketten

- vertellen over 
armoede en 
onrecht in 
Nederland
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S T I C H T I N G  S P A R R O W
werkwijze

- huiswerkbegeleiding
- bijlessen
- activiteiten
- huisbezoeken
- seminars

Met ieder kind werken we toe naar een diploma op mbo-, 
hbo- of wo-niveau. Met dit diploma is de kans op een 

stabiele baan groot en kan een kind met zijn familie uit 
de armoede komen.
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OP MAAT GEMAAKTE BEGELEIDING

Onderwijs is een weg uit de armoede. Maar armoede is 
meer dan een gebrek aan geld. Daarom werkt stichting 

Sparrow vanuit een holistisch perspectief.

Vanuit ons studiehuis, met een team van leerkrachten 
en een maatschappelijk werker, bieden wij onze 

sponsorkinderen op maat gemaakte begeleiding. Wij 
ondersteunen bij uitdagingen en problemen op alle vlakken.

D O E L

K E R N A C T I V I T E I T E N
- individuele en gezinsbegeleiding
- werken aan zelfvertrouwen
- voorzien in studiefaciliteiten 
(laptops, printers, etcetera)
- voorzien in naslagwerken



Onderwijs is een weg uit de armoede. Maar armoede is meer dan een gebrek aan geld. Daarom is het onderwijsprogramma van 
stichting Sparrow ook breder dan kinderen naar school brengen. Vanuit ons studiehuis, met een team van leerkrachten en een 

maatschappelijk werker, bieden wij onze sponsorkinderen op maat gemaakte begeleiding. 

Armoede zorgt voor achterstanden in het onderwijs. Elk kind mag gezien 
worden, want elk kind is waardevol en verdient een toekomst. Het 
studiehuis is een plek van waaruit wij het kind kunnen zien. Vanuit het 
studiehuis bieden we ieder kind begeleiding op het gebied van school, 
alsook op het gebied van welzijn. Met ieder kind werken we toe naar een 
mbo-, hbo- of wo-diploma. Met dit diploma is de kans groot op een stabiele 
baan met een inkomen boven de armoedegrens.

Kinderen in ons onderwijsprogramma gaan naar lokale scholen. Na schooltijd 
kunnen zij naar ons studiehuis komen. Daar kunnen zij gebruik maken van 
allerlei studiefaciliteiten, zoals laptops, printers en projectmaterialen. Er 
zijn individuele werkplekken en groepstafels om te kunnen samenwerken 
aan projecten. Ook is er een bibliotheek met naslagwerken. Er zijn 
medewerkers aanwezig voor vragen en huiswerkbegeleiding. 

Naast deze huiswerkbegeleiding geven de leerkrachten van stichting 
Sparrow bijlessen aan de sponsorkinderen. De klassen op de Filipijnen zijn 
vaak groot, waardoor er niet altijd ruimte is voor persoonlijke aandacht. Als 
je het bij de klassikale uitleg niet begrijpt, is het moeilijk om alles nog bij te 
benen.

Studiebegeleiding bij de kinderen thuis

De intensieve studiebegeleiding is de kern van het onderwijsproject van 
stichting Sparrow. Maar ook de grootste uitdaging van 2021. De Filipijnen 
hadden strenge coronaregels die net zoals in Nederland telkens aangepast 
werden. Vooral kinderen werden op de Filipijnen extra beschermd. Het hele 
jaar 2021 hebben kinderen in lockdown gezeten. Ze kregen thuisonderwijs 
en moesten zoveel mogelijk thuis blijven.

De kloof tussen rijk en arm groeide. Kinderen uit rijkere gezinnen konden 
online lessen volgen. Voor kinderen uit krottenwijken was dit niet mogelijk 
vanwege de slechte internetverbinding. Hun ouders hadden vaak moeite 
met helpen bij de schoolopdrachten, omdat zij zelf weinig onderwijs 
genoten hadden. In Nederland hebben we via de media aandacht gevraagd 
voor dit onderwerp.

Met toestemming van de lokale overheid mochten we de kinderen thuis 
studiebegeleiding geven. In kleine groepen als de situatie het toe liet en als 
de besmettingscijfers omhoog gingen een-op-een. Zo konden we ervoor 
zorgen dat kinderen toch de lesstof konden blijven volgen. 

Het studiehuis is een plek waar kinderen 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.

O N D E R W I J S
het studiehuis: school
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“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 focust op een onderdeel 
en zorgt ervoor dat ik het snap voordat ze verder gaat.”

Lance
Sponsorkind, 13 jaar

“Het is zo moeilijk. Ik moet Lance helpen met zijn 
schoolopdrachten. 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.”

Lea
Oma van Lance



Voor kinderen die opgroeien in armoede is het leven hard. Ze komen al op jonge leeftijd in aanraking met problemen die spelen 
in krottenwijken, zoals alcohol- en drugsverslaving, gokken, verbaal en fysiek geweld. Dit heeft invloed op het welzijn en het 

kunnen leren. Stichting Sparrow wil ieder kind ondersteunen waar dat nodig is.

Stichting Sparrow heeft op de Filipijnen een maatschappelijk werker in 
dienst om goede begeleiding te kunnen geven aan de sponsorkinderen. 
De maatschappelijk werker legt huisbezoeken af bij alle kinderen in  het 
onderwijsprogramma. Van ieder kind maakt zij een social case study report. 
Tijdens de huisbezoeken kan zij eventuele problemen of knelpunten 
signaleren en hierop actie ondernemen. Zo geeft zij waar nodig individuele 
of gezinsbegeleiding.

We komen ook problemen tegen die bij meer gezinnen uit ons werkgebied 
spelen. We geven dan een seminar of serie seminars over dat onderwerp.

In 2021, in de periode van thuisscholing, viel het de maatschappelijk werker 
op dat er een toename was van huiselijk geweld en seksueel overschrijdend 
gedrag. Er zijn in 2021 verschillende seminars gehouden over deze 
onderwerpen. Er is daarbij gewerkt aan gezins- en karakteropbouw. Voor 
de tieners in het programma was er een seminar over de puberteit.

We hebben in 2021 een enquête gehouden over hoe de seminars worden 
ontvangen door ouders en sponsorkinderen. Hierop kwamen zeer positieve 
reacties. Ook de maatschappelijk werker kan zien dat deelnemers hun best 
doen om het geleerde toe te passen in het gezin.

O N D E R W I J S
het studiehuis: welzijn



“Ik zie de impact van de seminar terug in het dagelijks leven 
van mijn dochter. Ze is veel verantwoordelijker geworden in de 
dingen die ze doet.”

Wendilin werkt als schoonmaakster bij de haven. Haar 14-jarige 
dochter Jamaika zit in het sponsorprogramma van stichting Sparrow. 
Voor tieners en hun ouders biedt stichting Sparrow samenkomsten 
voor gezinsondersteuning. Er wordt gesproken over moeilijke 
onderwerpen en de rol van kind en ouder binnen het gezin.

Jamaika vertelt: “Vroeger was ik onverschillig en vond ik het al snel 
genoeg. Nu zie ik in dat je verder komt als je je best doet. Ik kreeg 
een zetje in mijn rug om nieuwe dingen te proberen. Ik kreeg 
bijvoorbeeld een agenda om mijn taken te kunnen plannen. Ik heb 
er een gewoonte van gemaakt om dit te gebruiken en pas te rusten 
als er iets is afgerond. Nu krijg ik mijn dingen op tijd af en ben ik trots 
op het resultaat. Ik geloof nu dat ik veel meer dingen kan dan dat ik 
ooit voor mogelijk hield.”

Wendilin knikt bevestigend. Ook zij ziet positieve veranderingen bij 
haar dochter. Maar zelf heeft ze er ook wat van opgestoken. “Ik werk 
onregelmatig en heb vaak nachtdiensten. Voorheen ging ik na een 
nachtdienst direct naar bed om te slapen. Nu zie ik hoe belangrijk 
het is om aanwezig te zijn voor mijn kinderen. Door tijd en aandacht 
aan hen te geven groeit onze relatie. We zijn de laatste tijd naar 
elkaar toe gegroeid en blijer geworden.”



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 zichzelf “the Sparrow family”.

Door de strenge maatregelen konden we in 2021 helaas geen 
groepsactiviteiten ondernemen. Alleen kerst wilden we niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. Kerst wordt altijd groots gevierd op de Filipijnen. Mensen 
op de Filipijnen zijn er trots op dat de Filipijnen de langste kerstperiode ter 
wereld hebben. Het is inmiddels traditie dat we alle gezinnen van onze 
sponsorkinderen een kerstpakket geven. Dit hebben we ook in 2021 
kunnen doen. In het kerstpakket zaten de ingrediënten voor een speciale 
kerstmaaltijd. Daarnaast kregen de kinderen een cadeautje. De cadeautjes 
werden uitgedeeld door een vrijwilliger van stichting Sparrow, verkleed als 
kerstman.

Een Filipijns feest is geen feest zonder een competitie. Daarom hebben we 
met kerst een competitie bedacht wat mensen in gezinsverband konden 
doen, namelijk samen een kerstlied zingen en met video opnemen. Er 
kwamen leuke inzendingen en de drie beste hebben een prijsje gewonnen.

Je jeugd en je schooltijd mogen leuk zijn. Als je goed in je vel zit, kan je ook beter presteren. Het organiseren van leuke 
activiteiten vormt daarom een belangrijk onderdeel van het onderwijsproject van stichting Sparrow.

O N D E R W I J S
het studiehuis: activiteiten

9 www.stichtingsparrow.nl



Wat is er anders aan het onderwijsprogramma van stichting Sparrow?

Stichting Sparrow geeft hulp op maat en persoonlijke begeleiding. Van 
elk sponsorkind dat in het programma komt wordt een social case studie 
gemaakt door de maatschappelijk werker van stichting Sparrow. De 
docenten van stichting Sparrow houden van elk kind de studievoortgang 
in de gaten en kijken waar er onderwijsbehoeften liggen. Een sponsorkind 
krijgt huiswerkbegeleiding in het studiehuis, bijlessen in de vakken waar hij 
moeite mee heeft en extra uitdaging in vakken waar hij goed in is.

Samenwerken met lokale overheid

Stichting Sparrow vindt het belangrijk om samen te werken met de lokale 
overheid. Voorafgaand aan de aanmelddagen geven we een presentatie 
aan de gezondheidswerkers in de wijken waar we werken. Zij hebben 
binnen elke wijk goed zicht op de mensen die het meest gebaat zijn bij 
de hulp. Deze mensen worden door de gezondheidswerkers persoonlijk 
uitgenodigd om naar de aanmelddagen van stichting Sparrow te komen.

Daarnaast worden de aanmelddagen ook op andere manieren bekend 
gemaakt, zodat iedereen de kans krijgt om te komen.

Oriëntatie en aanmelding

Vanwege de geldende coronamaatregelen werd de procedure dit jaar 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 houden we eerst een oriëntatie voor alle 
geïnteresseerden. Hierbij geven we uitleg over het onderwijsprogramma 
van stichting Sparrow. Na deze presentatie kunnen mensen het 
aanmeldformulier invullen en wordt deze besproken door middel van een 
eerste interview.

In de zomervakantie van de Filipijnen hebben onze medewerkers het altijd druk met de aanmeldingsprocedure voor het nieuwe 
schooljaar. Een studiebeurs van stichting Sparrow is anders dan de meeste andere studiebeurzen. Daarom organiseren we in 

elke wijk waar we werken voorafgaand aan de aanmelding een oriëntatie waarin het programma wordt uitgelegd.

O N D E R W I J S
aanmelding schooljaar 2021-2022
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Huisbezoek

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. 
Bij de selectie kijken we onder andere naar het 
inkomen per persoon binnen het gezin.

Verwachtingen van de sponsorkinderen

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.

Voor het schooljaar 2021-2022 hebben we extra 
kinderen kunnen toelaten in het programma. 
In totaal zaten er aan het begin van het nieuwe 
schooljaar 150 kinderen in het programma.

“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
Sponsorkind groep 7

O N D E R W I J S
aanmelding schooljaar 2021-2022
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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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Oriëntatie voor aankomende college studenten

Voor iedereen is de keuze van een vervolgopleiding een grote stap. Voor 
onze sponsorkinderen ligt er vaak nog extra druk op hun schouders. De 
familie heeft grote verwachtingen. De college opleiding is de weg naar 
een leven zonder armoede. Sommige banen staan hoger aangeschreven 
dan andere banen. Ook heeft niet elke school dezelfde status of dezelfde 
kwaliteit. De dromen van onze sponsorkinderen zijn daarbij ook niet altijd 
dezelfde als die van hun ouders. Hoe ga je hiermee om? 

Om onze sponsorkinderen te helpen met het maken van een keuze voor 
een vervolgopleiding en voor een school hebben we in 2021 een oriëntatie 
georganiseerd. 

Onze medewerkers kunnen hierbij vertellen uit hun eigen ervaring. Zij zijn 
allemaal zelf ook in armoede opgegroeid en hebben voor dezelfde keuzes 
gestaan. Naast het maken van een keuze hebben we ook gesproken over 
onze verwachtingen. Wat verwacht stichting Sparrow van de student en 
van de ouders?

Het was een mooie en een goede ochtend. Al onderstreepte de ochtend 
ook weer dat onze studenten het soms echt zwaar hebben. Zo was één 
van onze sponsorkinderen alleen gekomen omdat beide ouders in de 
gevangenis zaten. Voor ons een extra motivatie om door te gaan met ons 
werk, want ook dit sponsorkind verdient een toekomst zonder armoede. 
En een college diploma is hierbij een grote eerste stap.

O N D E R W I J S
aanmelding schooljaar 2021-2022
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Geslaagd

In 2021 hebben drie kinderen de basisschool afgerond. Een hiervan heeft 
de basisschool cum laude afgerond. 

Vijf sponsorkinderen hebben in 2021 Junior High School afgerond. Twee 
hiervan hebben dit cum laude afgerond. Alle vijf zijn ze doorgegaan naar 
Senior High School. Senior High School omvat de laatste twee jaren van 
de middelbare school. Het wordt ingezet als voorbereiding op een college 
opleiding.

In 2021 zaten er vijf sponsorkinderen in het examenjaar van de middelbare 
school. Alle vijf zijn ze geslaagd. Drie van hen zijn cum laude geslaagd. Zij zijn in 
het schooljaar 2021-2022 begonnen met een college opleiding. De overige 
twee zijn geslaagd met goede resultaten. Vanwege familieproblemen zijn 
zij helaas niet doorgegaan naar een college opleiding.

Bijna de helft van de studenten studeerde dus cum laude af. Een ontzettende 
knappe prestatie als je bedenkt dat deze kinderen het volledige jaar alleen 
thuisonderwijs hebben gekregen. Ook een mooie zichtbare prestatie 
van de Sparrow leerkrachten die de examenleerlingen intensief begeleid 
hebben.

Motivatie

Kinderen vonden het in 2021 moeilijk om gemotiveerd voor school te 
blijven. Het was moeilijk om je schoolwerk in je eentje van papier te moeten 
doen. Het werd nog moeilijker als er thuis geen leeromgeving was. Als er 
geen ruimte voor je is waar je rustig kunt zitten. Als er geen persoon is 
die je vragen kan stellen. Ouders waren vaak hard aan het werk om hun 
hoofd boven water te houden. En als ouders wel thuis waren dan konden 
ze vaak niet helpen omdat ze zelf nauwelijks scholing hadden genoten. 
Onze studiebegeleiding werd dus meer dan de stof doornemen. Het werd 
een moment waar de kinderen gemotiveerd moesten worden.

Schoolverlaten 

Helaas is er in het schooljaar 2020-2021 een record aantal kinderen 
uitgevallen. Zestien kinderen zijn gestopt met school. Acht van deze 
kinderen zaten nog geen jaar in het programma, zes van deze kinderen 
zaten nog maar 2 jaar in het programma. Met deze kinderen hebben we 
dus minder goed een band kunnen opbouwen en hebben we het belang 
van onderwijs minder goed kunnen laten zien. 

Twee kinderen die al langer in het programma zaten zijn ook gestopt. Dit 
waren twee kinderen die al langer op ons zorgenlijstje stonden en nu niet 
meer te motiveren waren. Mogelijk heeft het verminderde contact met 
leeftijds- en klasgenoten en het niet fysiek naar school kunnen gaan een 
rol gespeeld in het schoolverlaten van deze kinderen.

O N D E R W I J S
resultaten 2021
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In het onderwijs op de Filipijnen wordt 
er veel aandacht besteed aan goede 

prestaties van kinderen. Ook verschillende 
sponsorkinderen kregen dit jaar 

onderscheidingen van hun school, omdat 
ze tot de best presterende kinderen van 

hun jaar behoorden. Natuurlijk zijn we blij 
met hoge cijfers van onze sponsorkinderen, 
maar we zijn net zo trots op kinderen die 

misschien niet de hoogste cijfers halen 
maar wel boven zichzelf uitstijgen. Grachelle 

is hier een mooi voorbeeld van.

Grachelle, 17 jaar, zit in het vierde jaar 
van de middelbare school. Ze heeft 

erg veel moeite met wiskunde en haalt 
onvoldoendes. Shandra, wiskundedocent 
van stichting Sparrow, heeft een periode 
extra tijd en aandacht besteed aan de 
wiskunde bijlessen voor Grachelle. De 

volgende toets haalde Grachelle een ruime 
voldoende. Dit was voor Grachelle en 

Shandra een bijzonder moment en dat 
hebben ze samen gevierd!

Grachelle
Sponsorkind stichting Sparrow



Met het medisch fonds maakt stichting Sparrow medische zorg bereikbaar 
voor mensen die onder de armoedegrens leven. Het bereikbaar maken 
van medische zorg is niet de focus van stichting Sparrow. 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 niet 
tot kinderen uit ons sponsorprogramma. Alle mensen in ons werkgebied 
kunnen aanspraak maken op het medisch fonds van stichting Sparrow.

Fonds

We hebben het project ingericht als een fonds. Dat betekent dat we geld 
apart zetten om medische behandelingen te kunnen betalen. Op deze 
manier kunnen we snel handelen wanneer medische zorg direct nodig is. 
We hoeven dan voor een behandeling niet eerst de fondsen te werven, 
maar kunnen de behandeling gelijk beginnen. 

Begeleiding bij aanvragen

Op de Filipijnen zijn soms fondsen beschikbaar voor medische zorg, maar 
veel arme mensen weten hier geen toegang tot te krijgen. Onderdeel van 
het medisch fonds van stichting Sparrow is dat we mensen wijzen op  deze 
overheidsregelingen waar zij een beroep op kunnen doen. We begeleiden  
hen bij de aanvraag.

Medische missies

Een ander onderdeel van het medisch project van stichting Sparrow 
is het uitvoeren van medische missies. Met een medische missie gaan 
we een volledige dag met een medisch team naar een wijk. Er worden 
gratis medische consulten aangeboden en voorgeschreven medicijnen 
worden gratis verstrekt. Ook helpen we mensen bij nazorg, wanneer zij 
bijvoorbeeld verdere onderzoeken nodig hebben of een vervolg consult 
moeten hebben.

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.

M E D I S C H E  Z O R G
het project
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We merkten in 2021 dat mensen bang waren om naar een dokter te 
gaan. Bij een bezoek aan een dokter of het ziekenhuis werd er volgens 
standaardprocedures getest op corona. Bij een positieve test werd je 
verplicht opgenomen in het ziekenhuis. Het gevolg was dat mensen niet 
naar een dokter durfden te gaan.

Geholpen patiënten

In 2021 hebben we met het medisch fonds acht patiënten geholpen. Drie 
hiervan waren ziekenhuis opnames. De andere vijf patiënten hebben we 
geholpen met medische onderzoeken en het aanschaffen van medicijnen. 

Medische missies

Vanwege de coronarestricties hebben we in 2021 geen medische missie 
kunnen organiseren.

Weer vrijuit lachen

RR is een jongen uit het sponsorprogramma van stichting Sparrow. Hij is 
16 jaar en gaat naar de middelbare school. RR komt regelmatig naar het 
studiehuis. De leerlingen hebben dan veel lol met elkaar. Maar RR houdt 
zich in en elke keer als hij lacht, slaat hij zijn hand voor zijn mond. Er staat 
een rem op RR.

We kwamen erachter dat RR twee voortanden mist. Dit zorgt voor een 
rem in zijn sociale contacten. Hij probeert met zijn hand altijd zijn mond te 
verbergen, zodat anderen zijn gebit niet zien.

Omdat het missen van twee voortanden RR zo ontzettend remt in zijn 
sociale contacten hebben we uitgezocht hoeveel het zou kosten om twee 
nieuwe voortanden te laten maken. Via het medisch fonds heeft RR in 2021 
twee nieuwe voortanden gekregen. Een sponsor heeft bijgedragen in de 
kosten. Het eindresultaat is geweldig: RR kan weer vrijuit lachen!

M E D I S C H E  Z O R G
resultaten 2021
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Jaarlijks worden 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 op 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.

Natuurrampen

In 2021 zijn er in ons werkgebied op de Filipijnen geen natuurrampen zoals 
tyfoons of vulkaanuitbarstingen geweest. Stichting Sparrow heeft op dit 
gebied in 2021 geen hulp hoeven bieden.

Voedselhulp

In 2020 heeft onze noodhulp in het teken gestaan van voedselhulp naar 
aanleiding van de coronamaatregelen. Toen begin maart 2020 een volledige 
lockdown werd afgekondigd op 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. Mensen in de krottenwijk 
hebben geen spaarpot of reserves, dus het niet kunnen werken betekent 
dan letterlijk geen eten. Tot juni 2020, tijdens de strengste lockdown die het 
land gekend heeft, heeft stichting Sparrow in het werkgebied grootschalig 
voedselpakketten uitgedeeld.

Toen ons werkgebied op een lager niveau van quarantaine ingedeeld werd, 
mochten mensen weer op aangepaste wijze aan het werk. Medewerkers 
van stichting Sparrow zagen dat de meeste gezinnen weer zelf konden 
voorzien in maaltijden.

Er bleven echter ook in 2021 gezinnen in zorgelijke situaties. Bij deze 
gezinnen hebben we in 2021 ook nog voedselpakketten gebracht.

Stichting Sparrow geeft financiële en praktische hulp bij rampen zoals overstromingen en tyfoons.

N O O D H U L P
het project & resultaten 2021
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Diana is lichtelijk in paniek als ze naar het kantoor van stichting Sparrow 
komt. Ze heeft vaak pijn op de borst, is duizelig en al meerdere keren flauw 
gevallen. “Ik denk dat er iets mis is met mijn hart” zegt ze angstig. De tranen 
staan in haar ogen. Diana is 24 jaar oud en moeder van drie jonge kinderen. 

Ze zorgt goed voor haar kinderen en cijfert zichzelf vaak voor hen weg. 
Haar man is visser en doet daarnaast klusjes in de bouw. Ze hebben beide 
nauwelijks onderwijs genoten en proberen zo goed als mogelijk de touwtjes 

aan elkaar te knopen.

We gaan met Diana naar de dokter waar verschillende onderzoeken worden 
gedaan. Hieruit blijkt dat Diana haar hart in orde is. Gelukkig. Wel wordt er 
een syndroom vastgesteld dat zorgt voor de pijn op de borst. Het syndroom 

is waarschijnlijk een gevolg van spanning en ondervoeding.

Als we verder in gesprek gaan met Diana komen er al snel problemen 
naar boven. Het gezin heeft ontzettend moeite om rond te komen. “Er is 

gewoon veel minder werk” zucht ze. Het gezin heeft vaak geen eten genoeg. 
Begrijpelijk dat Diana zichzelf dan wegcijfert voor haar kinderen.

Mensen uit de krottenwijk zijn vaak afhankelijk van tijdelijke banen. En op 
dit moment zijn veel meer mensen op zoek naar tijdelijk werk, omdat een 
echte baan onder druk staat door de coronamaatregelen. Zo hebben veel 

tricycle chauffeurs het nu extra moeilijk. Een tricyle is een motor met zijspan 
die wordt gebruikt als taxi. Het is een baan die door veel mensen in de 

krottenwijk wordt uitgeoefend. Door de coronamaatregelen mogen er minder 
tricycles de weg op en mogen zij maar één passagier per keer vervoeren. Dit 
is nauwelijks winstgevend. Al deze mensen zoeken nu ander werk. Werk dat 

er nauwelijks is.

Diana en haar gezin kregen in 2021 voedselpakketten van stichting Sparrow.

“Er is gewoon veel minder werk”

Diana



In de Bijbel wordt veel gesproken over de zorg voor de armen, omzien naar 
elkaar en de voorbeeldfunctie die wij in de wereld zouden moeten hebben. 
Over de hele wereld leven mensen in armoede. Zowel in Nederland als 
op de Filipijnen is het leven onder de armoedegrens moeilijk. Het leven in 
armoede is in elk land anders. Stichting Sparrow wil mensen in Nederland 
bewust maken van armoede hier in Nederland en in de rest van de wereld.

Kerken

Stichting Sparrow richt zich bij het project bewustwording in Nederland 
vooral op kerken en scholen. Bij kerken geven we grote en kleine presentaties, 
we organiseren kindernevendiensten, jeugddiensten en thema-avonden. 
We vertellen hoe de Bijbel spreekt over armoede, wat onze rol is en hoe 
we zouden kunnen bijdragen aan oplossingen voor armoede. We vertellen 
veel uit eigen ervaring. We proberen zoveel mogelijk interactie aan te gaan.

In 2021 hebben we een preek mogen verzorgen in een kerk.

Scholen

Voor scholen hebben wij een programma ontwikkeld waarbij we ons vooral 
richten op interactie tussen de leerlingen in Nederland en de leerlingen op 
de Filipijnen. Kinderen hebben contact met elkaar door middel van een live 
videoverbinding, video’s en brieven. 

Een van de scholen die stichting Sparrow sponsorde in 2020 heeft de 
sponsoring voortgezet in 2021. Er zijn in 2021 geen nieuwe scholen 
bij gekomen. Hier heeft stichting Sparrow ook niet op ingezet, omdat 
activiteiten binnen scholen zeer beperkt mogelijk waren door COVID-19.

Stichting Sparrow is gevestigd in Nederland. Hier werken wij aan de fondsenwerving voor onze projecten op de Filipijnen en 
aan bewustwording van armoede. Met bewustwording in Nederland willen we mensen laten zien hoe mensen leven onder de 
armoedegrens, wat voor problemen dat geeft, wat voor oplossingen hiervoor zijn en wat onze eigen rol hierin zou kunnen zijn.  

B E W U S T W O R D I N G
kerken en scholen
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Verspreiden van nieuws

Stichting Sparrow verzendt nieuwsbrieven en -berichten op verschillende 
manieren. Het doel hiervan is drieledig. Het verspreiden van nieuws is in 
de eerste plaats een middel om donateurs en andere geïnteresseerden op 
de hoogte te houden van de werkzaamheden en ontwikkelingen binnen 
stichting Sparrow. Door het beschrijven van ons werk worden mensen  ook 
bewust gemaakt van het leven in armoede op de Filipijnen. Waar lopen 
mensen in armoede tegenaan? Wat zijn bijkomstige problemen? Wat zijn 
dilemma’s? Hoe gaan we hier als stichting mee om? Wat zijn mogelijke 
oplossingen?

Vaak wordt er in nieuwsbrieven ingegaan op een actiepunt van stichting 
Sparrow. Mensen wordt de mogelijkheid gegeven om bij te dragen aan 
een specifiek project. Zo wordt het verspreiden van nieuws ook ingezet als 
middel om fondsen te werven.

Gedrukte nieuwsbrieven

In 2021 hebben we vier nieuwsbrieven laten drukken met een oplage van 
20.000 stuks. Deze zijn verstuurd naar vaste donateurs en huis-aan-huis 
verspreid in het Westerkwartier, de vestigingsregio van stichting Sparrow.

De gedrukte nieuwsbrieven zijn in 2021 opgezet als campagne. Iedere 
nieuwsbrief had een thema dat aansloot bij de actuele situatie op de 
Filipijnen. De fondsenwerving sloot hierbij aan.

Digitale nieuwsbrieven

Stichting Sparrow verstuurt per e-mail nieuwsbrieven aan mensen die zich 
hiervoor hebben opgegeven. Deze digitale nieuwsbrief wordt ongeveer 
een keer per maand verzonden. De digitale nieuwsbrieven bevatten 
informatie en verhalen die op dat moment actueel zijn. Vaak sluit het aan 
bij de campagne van de gedrukte nieuwsbrief. In 2021 is er twaalf keer een 
digitale nieuwsbrief verzonden.

Nieuwsberichten website

Regelmatig plaatst stichting Sparrow nieuwsberichten op de website om 
mensen op de hoogte te houden van haar werkzaamheden. In 2021 zijn 
er 39 nieuwe berichten geplaatst op de website. Ook deze berichten gaan 
over de actuiele situatie op de Filipijnen en sluiten daarom vaak aan bij de 
campagne van de gedrukte nieuwsbrief.

Social media

Stichting Sparrow is actief op Instagram, Facebook en LinkedIn. Instagram 
en Facebook werden in 2021 beheerd door medewerkers op de Filipijnen.  
Regelmatig werden er berichten geplaatst die een beeld geven van het 
leven van onze sponsorkinderen en hun gezinnen.

LinkedIn werd in 2021 vanuit Nederland beheerd. Naast het delen van 
nieuws vanuit de stichting wordt LinkedIn gebruikt voor het uitwisselen van  
kennis en expertise.

B E W U S T W O R D I N G
nieuws
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