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De afgelopen maanden is er hard gewerkt in het 
dorp Dolores (Filipijnen), waar uw sponsorkind 
woont. Er werd een watersysteem aangelegd, 
waardoor de gezinnen nu vlakbij hun huis water 
kunnen halen. Ook werd er een computercentrum 
gebouwd, waar de kinderen online hun lessen 
kunnen volgen. De scholen op de Filipijnen zijn 
namelijk nog steeds gedeeltelijk gesloten. We 
hopen dat hier met de start van het nieuwe 
schooljaar verandering in komt! In deze 
rapportages leest u naast deze mooie updates ook 
het verhaal van Christine die via het 
sponsorprogramma wordt gesteund! 

Computercentrum om onderwijs te volgen 

De afgelopen maanden hield de Filipijnse overheid 
de meeste scholen nog gedeeltelijk gesloten. De 
kinderen hebben in hun eigen huis vaak geen goede 
internetverbinding, daarom werd er eind vorig jaar 
een computercentrum gebouwd. Het centrum staat 

op een plek waar het internetbereik goed is. De 
kinderen kunnen hier naartoe komen om online hun 
lessen te volgen of om hun huiswerk te maken.  Het 
centrum zorgt ervoor dat de kinderen uit Dolores 
nu beter hun onderwijs kunnen volgen. Een mooie 
stap vooruit! 

 

Post sturen, hoe werkt dat in Dolores? 

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. 
Tijdens de lockdown schreven de meeste kinderen 

vanuit huis een brief, die een medewerker van AMG 
vervolgens kwam ophalen. AMG 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. Wilt u iets 
terug sturen? Dit kan via MijnWD, rechtstreeks of 
via ons kantoor. 

 

Watersysteem brengt drinkwater dichtbij   

De aanleg van het watersysteem is echt een project 
van het hele dorp. Zowel mannen als vrouwen 
hielpen om het bouwterrein in de bergen gereed te 
maken, leverden materialen en gingen daarna aan 
de slag met de bouw van het reservoir en de aanleg 
van waterleidingen. Het waterreservoir werd nog 
even geschilderd en toen was het watersysteem 
klaar voor gebruik! Inwoonster Gina vertelt: 'Water 
is essentieel voor gezinnen. Door het watersysteem 

hebben we nu drinkbaar water vlakbij ons huis. Dit 
maakt ons leven makkelijker!' 
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‘God bleef trouw en bracht het sponsorprogramma op ons pad’ 
 
Christine Caspe woont sinds een aantal jaar samen met haar vader, moeder, twee zusjes en broertje in Dolores, 
een dorp op de Filipijnen. Ze vertelt hoe tyfoon Haiyan in 2013 hun leven veranderde. ‘God bleef trouw en bracht 
het sponsorprogramma op ons pad.’ 
 

Christines vader trad zelfs in dienst bij AMG. ‘Met 
een lening kon hij een kettingzaag kopen. AMG 
huurde hem vervolgens in om de huizen voor het 
dorp te maken. Stap voor stap veranderde er veel 
voor ons. Na het werk aan de huizen werd mijn 
vader door AMG ingehuurd als verzorger in de 
varkensstal van Dolores. Het vaste inkomen dat hij 
nu verdient helpt ons heel erg.’ 
 
Naar school 
Christine en haar zusjes en broertje kunnen via het 
sponsorprogramma naar school. ‘We krijgen 
christelijk onderwijs, schoolspullen en drie keer per 
week een maaltijd. Ik was zo blij toen mijn sponsor 
mij een brief schreef en ik hen kon terug schrijven. 
Ik heb mijn sponsor laten weten hoe dankbaar we 

zijn dat ze ons steunen zonder er iets voor terug te 
verwachten. Op mijn verjaardag kreeg ik een 
cadeau, en met Kerst kreeg mijn familie zelfs 
boodschappen en ik kleding en schoenen! Ik weet 
dat wij geluk hebben, want niet iedereen krijgt de 
kans om deze steun te ontvangen. 
 
Vertrouwen in God 
Het geloof en vertrouwen in God is groot. Christine: 
‘God zorgt voor alles wat we nodig hebben. Toen 
mijn ouders met moeite een baan zochten, weinig 
verdienden en niet onze schoolspullen konden 
betalen, vroeg ik aan God of Hij ons vergeten was. 
Maar we moeten nooit onze hoop in Hem verliezen. 

Hij bleef trouw en bracht het sponsorprogramma 
op ons pad. Ik ben gemotiveerd om goed mijn best 
te doen op school, zodat alle steun die we krijgen 
niet verloren gaat. 

‘In 2013 werd ons huis volledig verwoest door 

tyfoon Haiyan. We zijn toen verhuisd naar het huis 
van onze opa en oma. Hier woonden we met drie 
gezinnen bij elkaar. Soms was er ruzie tussen mijn 
ooms en mijn moeder, maar we hadden geen andere 
plek om te wonen.’ Christines vader verbouwt in die 
tijd kokosnoten en rijst op zijn land. Met het geld dat 
hij verdient, wil hij het huis herstellen. Maar dat is 
een grote uitdaging. ‘We hadden al moeite om drie 
maaltijden per dag te kunnen eten, laat staan dat er 
geld was voor het huis.’ 
 
Eigen woonplek en een vaste baan 
Op een dag komt het gezin in contact met onze 
partnerorganisatie AMG Filipijnen. Via hen konden 

Christine en haar gezin tóch verhuizen naar een 
eigen plekje. Nu wonen ze in een van de felblauwe 
huisjes in Dolores. ‘Mijn ouder waren zo blij toen we 
eindelijk in ons nieuwe huis trokken! We hebben nu 
onze eigen badkamer, een kamer en een keuken.’ 
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 Christine (rechts) met haar moeder en zusjes 


