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‘De opleiding was niet altijd makkelijk, maar juist 
op de moeilijke momenten mocht ik Gods genade 
ervaren. Ik heb veel geleerd!’ In deze rapportage 
leest u het verhaal van Mary Janne en blikken we 
terug op het sponsorprogramma dat u steunt op 
de Filipijnen. 

In 2022 gingen de kinderen na een lange periode 
van thuisonderwijs allemaal weer naar school. Dit 
was best een grote overgang voor de kinderen. 
Zeker in de eerste weken raakten de kinderen snel 
vermoeid van alle activiteiten die weer werden 
georganiseerd. Tegelijkertijd zagen we dat de 
kinderen genoten van het samenzijn. Dat hadden ze 
echt gemist! 
 
Naast christelijk onderwijs en maaltijden kregen de 
kinderen in 2022 ook een nieuwe set kleding en 
ondergoed. Daarnaast brachten ze allemaal een 
bezoekje aan de tandarts. 
 
Betrokken ouders 
AMG Filipijnen vindt het welzijn van de families erg 
belangrijk, daarom betrekken ze ook de ouders bij 
het sponsorprogramma. Moeders volgden 
bijvoorbeeld een naaicursus. Een grote groep 
moeder zet deze vaardigheid nu in om wat geld te 
verdienen. Dit geld komt weer ten goede aan het 
welzijn van het gezin! 
 

Zorg voor de natuur 
Op de Filipijnen komen de kinderen na hun 
schooldag naar het center van AMG. Hier volgen ze 
christelijk onderwijs, maar er worden ook allerlei 
andere activiteiten georganiseerd. Tuinieren 
bijvoorbeeld! Een medewerker vertelt: ‘We leren 
de kinderen hoe ze uit een zaadje een plant kunnen 
laten groeien. Iedere dag geven de kinderen hun 
plantje water. Daarnaast leren we de kinderen wat 
de impact is van klimaatverandering en hoe zij hun 
steentje kunnen bijdragen aan het behoud van de 
natuur. Veel kinderen zijn thuis ook begonnen met 
het laten groeien van gewas.’ 
 
Leren over verschillende landen en social media 
In oktober kwamen alle kinderen verkleed naar het 
center. Ze representeerden allemaal een land dat 
lid is van de Verenigde Naties. Op het center 
leerden ze over de verschillende landen en hun 
cultuur, normen en waarden.  
 
Tijdens de periode van thuisonderwijs hebben veel 
kinderen gebruik gemaakt van een mobiele 
telefoon of computer om de lessen te volgen. Hier 
goed en veilig mee omgaan is belangrijk, daarom 
leren de kinderen ook over het verantwoord 
gebruiken van internet en social media. 

 

    

 De kinderen krijgen onderwijs op het center van AMG en leren tuinieren 



 

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 ging. ‘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 door 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.’ 
 
Gezond en naar school 
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 
sponsorprogramma 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.’ 
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