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‘Onderwijs is essentieel voor ieder mens en een 
noodzakelijk instrument om armoede te 
overwinnen’, begint de 38-jarige Philip het 
gesprek. Hij werkt bij onze partnerorganisatie CTF 
en heeft een groot hart voor het onderwijs. Zijn 
toekomstdromen voor de gesponsorde kinderen 
zijn mooi. U leest er meer over in deze rapportage, 
waarin we ook het laatste nieuws delen over het 
sponsorproject waar uw sponsorkind aan 
deelneemt. 

 
Goed leren rekenen en lezen 

Op de basisschool leren kinderen belangrijke 

vaardigheden die ze hun hele schoolcarrière blijven 

gebruiken. Uit onderzoek bleek echter dat een 

aantal leraren op de basisschool de vakken rekenen 

en lezen niet voldoende kunnen overbrengen op de 

leerlingen. Op 24 en 25 november 2021 volgden 15 

leraren van 5 verschillende scholen daarom een 

training, zodat ze hun jonge leerlingen beter kunnen 

leren rekenen, klok kijken en geld wisselen.  

 

Van 20 tot 22 december 2021 volgden 12 leraren 

een training over het geven van goed leesonderwijs. 

Door al jong goed reken- en leesonderwijs te 

krijgen, zullen de leerlingen ook later beter zijn in 

deze vakken.' 

Hoe gaat het schrijfproces bij CTF? 

Het schrijven van brieven is een onderwerp waar 

we regelmatig vragen over krijgen. Hoe gaat zo'n 

schrijfproces nu eigenlijk? We leggen het hier uit! 

Woord en Daad maakt ieder jaar een aantal 

brievenformats die de kinderen kunnen gebruiken. 

CTF print deze formats uit en distribueert ze onder 

de docenten. De docenten krijgen een duidelijke 

instructie over het schrijven van de brieven en gaan 

dan in hun klas aan de slag. De meeste brieven 

worden in de klas geschreven, maar sommige 

kinderen nemen de brief mee naar huis om samen 

met hun familie te schrijven. CTF zorgt ervoor dat 

de brief wordt ingescand en opgestuurd naar 

Woord en Daad. Afhankelijk van de voorkeur van 

de sponsor, wordt de brief per post, per mail of via 

MijnWoordenDaad naar de sponsor opgestuurd. 

Dit hele proces kan zo'n 10 weken duren. 

 

Groot feest: Gift of Love uitgedeeld 
In december werd de Gift of Love uitgedeeld aan de 

kinderen in Sierra Leone. Tijdens de viering werd 

het kerstverhaal verteld, er werd gezongen en er 

werden diverse spellen gespeeld. Samen met de 

ouders werd er lokaal eten gegeten. Alle kinderen 

ontvingen zowel een leuk as een praktisch cadeau 

en gingen blij naar huis.  
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 In de klas 

 Docenten volgen een training over het geven van 

goed leesonderwijs 
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‘Je moet bereid zijn om te dienen. Veel docenten 
hebben een positieve houding en willen al hun tijd 

geven voor hun leerlingen.’ Tegelijkertijd leren 
docenten ook van Philip: ‘Ik leer hen hoe ze goed en 
zorgvuldig hun administratie kunnen bijhouden en 

follow-up kunnen geven aan bepaalde zaken.’ 
 

Grote inspiratiebron 

Voor Philip was zijn financiële manager een grote 

inspiratiebron. ‘Hij werkt al heel lang bij CTF en 

heeft mij de afgelopen jaren gecoacht. Zijn ervaring 

is enorm en ik waardeer zijn geduld om mij iets te 

leren. Er is één uitspraak van hem die ik nooit zal 

vergeten: “Haast je niet in je werk en laat je niet 
opjagen, maar neem de tijd om het juiste te doen.” 

 

Versterkt land 
Voor de toekomst hoopt Philip dat alle 

gesponsorde kinderen een toekomst kunnen 

opbouwen waarin ze zelfstandig zijn. ‘Ik hoop dat 
iedereen goed leert lezen, een baan vindt en dat ze 

voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen. Zo 

worden families steeds minder kwetsbaar en wordt 

ons land dus versterkt. 

 

 

‘Onderwijs is essentieel voor ieder mens en een 

noodzakelijk instrument om armoede te 

overwinnen,’ zo begint Philip het gesprek. Het 

samenwerken met collega’s in het onderwijsveld 
heeft hem veel geleerd.  

 

62 extra kinderen naar school 
De afgelopen maanden werden nog eens 62 nieuwe kinderen opgenomen in het sponsorprogramma. Ook zij 

ontvangen nu christelijk onderwijs, maaltijden en medische zorg en bouwen aan hun toekomst. Om het 

groeiend aantal kinderen onderwijs te kunnen bieden, bouwde CTF een nieuwe school met vijf klaslokalen.  

‘Ik hoop dat iedereen goed leert lezen, een baan vindt en dat ze voor zichzelf 
en hun familie kunnen zorgen' 
 
Philip (38) uit Sierra Leone kwam in 2012 voor het eerst in aanraking met onze partnerorganisatie CTF, toen 
hij betrokken was bij een agrarisch project. Toen dit project stopte, besloot hij zijn studie Accountancy af te 
maken. In 2016 kwam Philip opnieuw in dienst van CTF, ditmaal als accountant. Na een reorganisatie in 2019 
werd Philip financieel en administratief medewerker van het onderwijsprogramma. Zijn hart voor het 
onderwijs is groot.  
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