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HOOP, JUIST NU! 

Het coronavirus heeft grote impact op het leven van kinderen wereldwijd, 
met name de allerarmsten. Juist nu gaat het sponsorprogramma door! 
Woord en Daad zet zich ook in deze moeilijke tijd in voor een hoopvolle 
toekomst voor deze kinderen. 

 

 

WAT DOET WOORD EN DAAD? 

Ons werk gaat door! Wij blijven ons inspannen voor goed christelijk 
onderwijs en het bieden van perspectief aan kinderen en jongeren die 

opgroeien in armoede. Juist nu is dit perspectief van grote waarde. 

 

 

IMPACT CORONA OP DE FILIPIJNEN 

Aantal inwoners 106.700.000 

36.438 

1.255 

Aantal besmettingen 

IMPACT OP UW SPONSORKIND 
Samen met onze partnerorganisatie AMG Filipijnen hebben we een 

aantal maatregelen genomen om het sponsorprogramma voort te zetten. 

 

Aantal sterfgevallen 

MAATREGELEN VAN DE OVERHEID 

In maart nam de Filipijnse overheid strenge maatregelen om 
de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In de 
meeste gebieden is er beperkt openbaar vervoer en zijn 
alleen essentiele diensten beschikbaar, zoals de 
supermarkten en banken. Het land heeft niet de mogelijkheid 
heeft om een grote hoeveelheid mensen medisch te 
behandelen, daarom zijn sommige eilanden afgesloten om de 
verspreiding van het coronavirus te beperken.  

 

CHRISTELIJK 
ONDERWIJS 

Op 24 augustus zullen de 
overheidsscholen weer open 
gaan, maar AMG Filipijnen 
hoopt al in juli de centra weer 
te openen. Mondkapjes en 
handgel zijn besteld. Tot die 
tijd ontvangen sponsor-
kinderen lesmateriaal om 
thuis mee aan de slag te gaan! 

MAALTIJDEN MEDISCHE 
ZORG 

De gezondheid van de 
sponsorkinderen wordt goed 
in de gaten gehouden. Als een 
kind zich wordt, krijgt hij of zij 
medicijnen. Wanneer een 
direct familielid ziek wordt, 
krijgt hij of zij ook medische 
steun. 

De kinderen en hun familie 
ontvangen voedselpakketten, 
zodat zij thuis genoeg te eten 
hebben. Als de centra open 
gaan, zullen ook daar 
maaltijden worden uitge-
deeld.  Hiervoor wordt een 
schema gemaakt, om dat 
sociale afstand te 
waarborgen. 

 

 

 

 



Jhon Benedict Esperida (14) 

Jhon (14) woont op de Filippijnen. Door de coronapandemie 
groeit hij dichter naar zijn familie toe en leert hij vertrouwen op 
God. 

“Voor de coronapandemie bracht ik veel tijd door met mijn 
vrienden en klasgenoten, ook om huiswerk te bespreken. Nu 
kan ik niet meer zomaar ergens heen. We wassen vaak onze 
handen en houden ons huis schoon. 

Ondanks dat we de regels van de overheid opvolgen,  ben ik 
bang dat mijn familie ziek wordt. Mijn jongere broertjes en 
zusjes begrijpen niet wat er aan de hand is. Ze vragen steeds 
waarom we binnen moeten blijven. 

 
Tijdens deze crisis groeien we als familie wel  
dichter naar elkaar toe. Voorheen was ik liever  
buiten dan thuis, want ik kon me vaak niet  
concentreren op mijn huiswerk. Maar nu ik al zo 
lang binnen moet blijven en steeds samen met  
mijn familie ben en met mijn broertjes en zusjes  
kan spelen, vind ik dat ook wel fijn.  
 
De grootste les is dat ik heb geleerd om meer op  
God te vertrouwen. Steun op God want alleen Hij 
heeft alles onder controle. Alles aan Hem overla- 
ten is het beste wat we kunnen doen.” 

HOE GAAT HET MET MIJN SPONSORKIND? 
Onze partnerorganisaties houden contact met alle sponsorkinderen en doen er 
alles aan om hen te beschermen tegen het coronavirus. Mocht uw sponsorkind 
of zijn/haar familie ziek worden, dan laten wij u dit persoonlijk weten. Bij geen 
bericht, mag u ervan uitgaan dat het ondanks de omstandigheden goed gaat 
met uw sponsorkind. 

 

WANNEER ONTVANG IK POST VAN MIJN SPONSORKIND? 
Alle post die wij ontvangen van uw sponsorkind sturen we door. Sponsor-
kinderen komen in kleine groepjes naar school om een brief te schrijven of ze 
schrijven thuis een brief en sturen hiervan een foto op. Tegelijkertijd geven 
onze partnerorganisaties nu prioriteit aan het bieden van thuisonderwijs, 
maaltijden en medische zorg. Het is daarom goed om uw verwachtingen wat 
betreft de post bij te stellen. Het kan langer duren voordat u weer post 
ontvangt en bovendien is de kans reëel dat u dit jaar minder post ontvangt. 

 

KAN IK NOG POST STUREN NAAR MIJN SPONSORKIND? 
Als de lockdown straks voorbij is, zou het ontzettend mooi zijn als er voor elk 
sponsorkind een brief klaar ligt op school. Post sturen is (in de meeste landen) 
mogelijk, maar zal vertraagd aankomen bij uw sponsorkind. Wij raden u aan om 
de sponsortool te gebruiken. Binnenkort hopen wij deze post direct digitaal 
naar onze partnerorganisaties te sturen! 

 

WAT KAN IK DOEN? 
Het krachtigste wat we nu kunnen doen is bidden. Het coronavirus maakt 
opnieuw duidelijk dat we in een gebroken wereld leven. Nu kwetsbare families 
het hardst worden geraakt, weten we ons meer dan ooit afhankelijk van God. 
Wilt u bidden voor gezondheid en voorziening in voedsel en medische zorg? 
Daarnaast kunt u via ons noodfonds ook extra bijdragen. 

 

VEELGESTELDE VRAGEN 

HET VERHAAL VAN... 
 

 

Impact corona Filipijnen 
UW SPONSORING 
GEEFT HOOP, JUIST NU! 
 

https://sponsortool.woordendaad.nl/sponsortool/authentication/login?return-to=%2Fsponsortool%2Fproduct%2Fchoose
https://www.woordendaad.nl/noodfonds-voor-impact-corona/

