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Op de Filipijnen is het verschil tussen arm en rijk 
groot. De coronapandemie heeft het land, waar 
zo'n 17% van de bevolking onder de armoedegrens 
leeft, verzwakt. We zijn dankbaar dat we in 2021 
via het sponsorprogramma in totaal 2350 
kinderen toegang konden bieden tot christelijk 
onderwijs, maaltijden en medische zorg. Wat is het 
mooi dat u hieraan bijdraagt, door uw steun aan 
uw sponsorkind! 

Scholen bijna allemaal weer open 

Ook na de zomer hadden de inwoners van de 

Filipijnen nog lange tijd te maken met de gevolgen 

van de coronapandemie. Door aanhoudende 

besmettingen vond veel onderwijs op afstand 

plaats. Gelukkig zijn inmiddels de meeste scholen 

weer open! We hopen dat het nieuwe schooljaar 

dat in juli/augustus start definitief het einde 

markeert van thuisonderwijs. 

 

Het is mooi om te zien dat de betrokkenheid van de 

ouders de afgelopen maanden groeide. Ouders 

maakten bijvoorbeeld de onderwijscentra schoon, 

doneerden voedsel van hun land voor de 

schoolmaaltijden of deden vrijwilligerswerk. Ook 

kwamen ouders naar de scholen om de modules 

voor thuisonderwijs op te halen en uit te delen in 

hun dorp. 

Buwan ng Wika en Gift of Love  

Ieder jaar in augustus vieren de inwoners van de 

Filipijnen Buwan ng Wika, oftewel: de Maand van 

de Nationale Taal. Op school wordt een week lang 

stilgestaan bij de mooie taal en cultuur van de 

Filipijnen. Afgelopen augustus was er een wedstrijd 

wie de beste slogan en poster maakte en er waren 

interessante webinars om te volgen.  

 

Om kinderen op een speelse manier kennis te laten 

maken met verschillende beroepen, werden er op 

een middag rollenspellen gespeeld en kwamen 

alumni langs om te vertellen over hun ervaring. 

 

In december vond het uitdelen van de Gift of Love 

plaats. Ieder kind ontving toen een mooi cadeau en 

een voedselpakket voor het hele gezin. Online 

konden de kinderen naar het Kerstverhaal luisteren 

en werden er spelletjes gespeeld. Zo was het 

ondanks de beperkingen toch een feestelijke dag! 
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 Gift of Love uitgedeeld 

 Docent maakt pakketten van het lesmateriaal 

voor thuisonderwijs 
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De inmiddels 22-jarige Mary Janne ontving in de 

afgelopen jaren christelijk onderwijs, maaltijden en 

medische zorg. ‘Ik ben nu gezond, ik leerde voor 
mezelf zorgen en heb meer zelfvertrouwen 

gekregen. Ik deed meerdere keren mee aan de 

VakantieBijbelSchool en leerde zo meer over het 

christendom. 

 

Naar de Bijbelschool 

Na de middelbare school besluit Mary Janne zich in 

te schrijven voor de Bijbelschool. ‘De opleiding was 
niet altijd makkelijk, maar juist op de moeilijke 

momenten mocht ik Gods genade ervaren. Ik heb 

veel geleerd! Op 18 juli 2021 behaalde ik mijn 

diploma. Ik ben dankbaar dat het sponsor-

programma mij ook wilde steunen op de 

Bijbelschool, want mijn familie had het collegegeld 

nooit volledig zelf kunnen betalen. 

 

Nieuw hoofdstuk 
Nu Mary Janne is afgestudeerd, begint er een nieuw 

hoofdstuk in haar leven. Ze heeft werk gevonden! 

‘Ik werk nu in een opvanghuis voor kinderen die 
wees of verlaten zijn. Ik wil goed voor hen zorgen, 

hen liefhebben en onderwijzen. Het geloof heeft 

mijn leven veranderd, en ik hoop dat de kinderen 

door mijn verhalen ook de Heere Jezus mogen leren 

kennen. 

 

Post sturen, hoe werkt dat op de Filipijnen? 
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 

vervolgens kwam ophalen. Kinderen ouder dan 15 

jaar gingen in groepjes naar het centrum van AMG 

om daar hun brief te schrijven. 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. 

 

 

Mary Janne (22): van verlegen meisje 
naar voorbeeld voor kinderen 
Mary Janne uit de Filipijnen was nog maar 3 jaar 

oud toen ze voor het eerst naar school kon. ‘Ik was 
een verlegen meisje en wist niet zo goed hoe ik met 

andere kinderen moest spelen. Dat komt denk ik 

doordat ik in de eerste jaren van mijn leven vaak 

ziek was, ik had darmproblemen.’ Mary Janne was 
nog herstellende van haar buikoperatie toen ze 

voor het eerst een school binnen stapte. ‘Ik leerde 
lezen en schrijven, maar ook omgaan met anderen.’ 

     

 Mary Janne 

 Post sturen 


