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"A chance is all i want� and all i need�
and i shall build my future from that chance".

"Geef kinderen in de Filippijnen een kans op onderwijs"

Beste vrienden,

December is een gezellige maand. Sint Nicolaas is in Nederland
geweest en de Kerstman komt eraan. In de Filippijnen kennen de
kinderen Sint Nicolaas niet maar Santa Claus wel. Daar vieren zij de
feestdagen al heel vroeg. Vanaf September kun je de Kerstliedjes al
horen, worden winkels gedecoreerd en worden straat en huis
versierd. Kinderen kijken uit naar de feestdagen in blije afwachting
van hun cadeau. Maar voor de meeste arme kinderen zijn de
feestdagen een eenzame en treurige gebeurtenis. Het is echt jammer
dat deze kinderen niet voluit kunnen genieten van de feestdagen.

Stichting ChancEd probeert elk jaar rond deze tijd, de feestdagen tot
een belevenis te maken. ChancEd. geeft praktische cadeaus zoals: T-
shirt die ook samen met het uniform gebruikt kan worden. Of een
paraplu voor meisjes / regenjas voor jongens als bescherming tegen
de regen. Kinderen hoeven dan niet bang te zijn dat hun school
uniformpje nat wordt (dat is een heel kostbaar bezit voor zo'n kind) en
hoeven daarom de les niet te missen. Vorig jaar vierden zij hun
kerstfeest samen met hun ouders in de vorm van een
ouderbijeenkomst en een eenvoudige feestmaaltijd die zijzelf hadden
voorbereid. Maar �

het mooiste cadeau dat zij ooit hebben gekregen
is de kans om onderwijs te volgen.

Zij zijn trots op de kans die zij krijgen en er trots op omdat zij nu
"Scholars" worden genoemd. Als je een Scholar bent krijg je een
studiebeurs, en dat betekent zoveel als "je bent intelligent". Een goede
stimulans dus voor deze kinderen. Dankzij uw financiële bijdrage en
morele ondersteuning hebben deze kinderen een goede kans om aan
een betere toekomst te bouwen.

Als dank willen wij u op de hoogte houden van de activiteiten en
projecten in de Filippijnen. Door middel van deze nieuwsbrief hopen
wij u weer te stimuleren om Stichting ChancEd te blijven onder-
steunen, op welke manier dan ook..

Namens de kinderen in de Filippijnen: MARAMING SALAMAT PO!
MALIGAYANG PASKO at MANIGONG BAGONG TAON! (Hartelijk
dank! Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar)

Met vriendelijke groet,

Stichting ChancEd.
Florie Willockx-Ladrero, voorzitter

Een praktisch
cadeau waarmee

Jennifer naar school
kan, ook tijdens de

regentijd omdat
haar school uniform

droog en schoon
blijft.

Adres:
Stichting ChancEd.
Groen van Prinstererlaan 53
5252 AL Vlijmen

telefoon: (073) 518 4001
fax:        (073) 511 8900
e-mail:   info@ChancEd.nl
website: www.ChancEd.nl

Giro:      6831798

KvK:   17134594
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Stichting ChancEd. geeft kinderen in de Filippijnen een kans op onderwijs door
studiebeurzen te verlenen voor lagere en middelbare school.



Maak kennis met enkele lokale contactpersonen in de Filippijnen.

•  Bacolod, Negros Occidental

Moriecar (Inca) Borja

•  Calbayog City, Samar

Hoe worden de lokale mensen gekozen / gescreend?

Deze mensen  worden gekozen op hun betrouwbaarheid, goede normen en waarden en hun ondersteu-
ning van de visie van Stichting ChancEd. De voorzitter van Stichting ChancEd. kent ze allemaal
persoonlijk.  Ze zijn samen opgegroeid en kennen de armoede. Allemaal wonen en werken zij in de
directe omgeving van de kinderen die de studiebeurzen krijgen. Stichting ChancEd is opgericht met hún
samenwerking. Ze worden vanuit Nederland op afstand begeleid en er is een jaarlijks werkbezoek ter
plaatse.

Inca is 21 jaar en is een lieve en betrouwbare jonge vrouw. Zij
studeert Boekhoudkunde, aan een universiteit in Bacolod, Negros
Occidental. Negros is een van de 7000 eilanden in de Filippijnen.
Nog een jaar en haar studie is afgerond. Inca is het 2e kind van 6
en woont samen met haar broers en zusjes bij haar ouders in de
wijk van dagarbeiders van een suikerplantage.  Een wijk waar
kinderen van de dagarbeiders geen duidelijke toekomst hebben
als gevolg van het landshervorming programma van de regering.
Op de plaats van de suikerplantage worden sinds een paar jaar
woningen gebouwd voor rijke en middenklasse mensen. De
meeste inwoners van de wijk proberen nu op de vuilnisbelt wat
bruikbare dingen te zoeken en te verkopen. Gelukkig zijn de
ouders van Inca in staat om hun kinderen zelf van een opleiding
te voorzien door het kopen en verkopen van varkens.
Stichting ChancEd. is in 1999 begonnen in Negros toen de familie
Borja een verwaarloosd schoolmeisje zelf onderdak gaf. De
familie van Inca wilde toen graag de studie van het meisje
bekostigen, maar financieel was het voor hen bijna onmogelijk en
zij vroegen Stichting ChancEd. om hulp.

Leonida Rosellas is 40 jaar, getrouwd en
heeft 2 kinderen. Nene (roepnaam) is een
onderwijzeres van een kleuterschool in de wijk
Trinidad van de plaats Calbayog, op het eiland
Samar.  Als onderwijzeres verdient Nene slechts
1/3 van het salaris van een leraar. Vaak
ontvangt zij haar salaris pas na 3,6 of 9
maanden. Haar salaris hangt af van de
burgemeester en niet van het Ministerie van
Onderwijs. Haar man werkt als tandtechnisch
assistent en verdient ook weinig en onregelmatig.

Dat was het begin van ChancEd in Bacolod. Tijdens een huis-aan-huis bezoek is gebleken dat de
dagarbeiders het onderwijs van hun kinderen niet langer kunnen bekostigen. Stichting ChancEd. heeft
in deze concrete situatie hulp geboden.
Inca heeft nu de verantwoordelijkheid voor het project op zich genomen. Voor de screening en
monitoring van de kinderen wordt zij door haar ouders en tante ondersteund. Vanwege haar eigen
studie is het aantal kinderen in het Bacolod programma momenteel nog beperkt.

Leonora (Nora) Olmeda

              

Nora is onderwijzeres. Zij was erg
betrokken in het opzetten van het
ChancEd programma. De eerste
groep kinderen zaten voornamelijk
in haar klas. Dit waren kinderen
die onregelmatig naar school
gingen. Dit was een duidelijk
signaal dat deze kinderen (door
de heersende armoede) zouden
stoppen met hun studie. Dankzij
haar tijdige ingreep volgen deze
kinderen nog steeds hun studie!

De meeste kinderen in het ChancEd programma vallen onder
de coördinatie van Nene. Zij woont en werkt in dezelfde wijk
en de school staat tegenover hun huis. Als onderwijzeres heeft
zij regelmatig en goed contact met de kinderen, hun ouders en
de onderwijzers van de school.

Nene wordt door Mely Castro, Leonora Olmeda, Liza Ladrero
en familieleden ondersteund voor de screening en monitoring
van de kinderen.
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Overzicht Projecten:

A. Studiebeurzen: (Schooljaar  begint in juni en eindigt in maart /april)
1997-1998 = 16 kinderen (15 basisschool en 1 middelbare school)
1998-1999 = 16 kinderen (14 basisschool en 2 middelbare school)
1999-2000 = 29 kinderen (22  basisschool en 7 middelbare school)
2000-2001 = 34 kinderen (19 basisschool en 5 middelbare school)
2001-2002 = nog niet bekend maar er zijn zeker 10 nieuwe kinderen dit schooljaar.

Kosten:  Varieert tussen Euro 30-45 per jaar per kind

B. Kleinschalige schoolprojecten:
•  Jaarlijks subsidie voor 2 lokale kranten voor de schoolbibliotheek.
•  40 stuks woordenboeken voor groep 8 (er was maar één woordenboek voor de hele school)
•  30 stuks kleine stoelen voor kleuterschool (de kinderen zaten vaak op de grond)
•  2 setjes sportmaterialen voor de school
•  Driewieler - transportmiddel voor schoolgaande kinderen
•  Kleine bijdrage voor school fondswerving activiteit

Maak kennis met enkele kinderen in de Filippijnen
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Edelbert Ladrero
11 jaar oud en zit in groep 7. Hij is de oudste van 4 kinderen. Zijn vader werkt op een
rijstveld tijdens de plant- en oogstseizoenen. Zijn moeder zorgt voor de kinderen en
verkoopt wat snoepjes op school om iets bij te verdienen. Edelbert houdt van school, helpt
in het huishouden, past op zijn broertjes en in het weekend of tijdens de vakantiedagen
werkt hij samen met zijn vader op het veld.

Maria Riza Abon
11 jaar, zit in groep 7
Een paar jaar geleden verloor Maria Riza haar vader. Haar moeder probeert de
familie te onderhouden van haar inkomen als wasvrouw en af en toe als oppasser.
Als wasvrouw moet zij ten minste van 2 families de was doen om een paar kilo rijst
en wat vis te kopen voor haar gezin van 5.
De oudere zus van Maria Riza heeft ook een studiebeurs van Stichting ChancEd.
gekregen. Vorig jaar heeft haar zus de basisschool afgerond. Haar zus werkt nu en
helpt de familie.

          Jocelyn Abon         !!!!
Zus van Ma. Riza Abon

Vorig jaar heeft zij de basisschool afgerond
en heeft nu een baan.

Meriam Encinares

14 jaar en zit in de 2e klas van de middelbare school. Zij is de oudste in een
gezin met 4 kinderen. Haar vader werkt als dagarbeider in het rijstveld. Haar
moeder zorgt voor de kleine kinderen. Meriam is een vrolijk en vriendelijk meisje.
Haar charisma heeft een positieve invloed op de andere kinderen op school.
Zij helpt de projectcoördinator in het monitoren  van de kinderen op school. Ook
helpt zij met het organiseren van de ouderbijeenkomsten.
Haar ouders zijn heel trots op haar en zorgen ervoor dat Meriam altijd op tijd
naar school gaat.

Desiree Paus

Zij is 16 jaar en dit jaar zal Desiree de middelbareschool zonder probleem afronden.
Desiree is de oudste van een familie van 3. Zij heeft haar vader niet echt gekend. Die
heeft zijn gezin verlaten toen zij nog heel jong was. Zij wonen nu bij hun grootouders.  De
grootouders zijn oud en hebben geen vast inkomen. Haar moeder moet dus ook haar
ouders onderhouden. Haar moeder werkt op de markt als verkoopster en verdient weinig
maar wel regelmatig. Stichting ChancEd. helpt Desiree sinds 1997.



NIEUWS en ACTIVITEITEN

Aliu, 12 jaar

"Teken voor Onderwijs voor iedereen op deze
wereld"

In het kader het van Lokale Agenda 21 project in
Vught  "Teken voor Onderwijs voor iedereen op deze
wereld" hebben drie organisaties nl. Stichting
ChancEd, werkgroep Vught/Mitrovica en Stichting
Kleofas tekeningen verzameld van de kinderen van
de basisscholen in Mitrovica en de Filippijnen die een
studiebeurs krijgen. Een kinderjury van 35 kinderen
van de Vughtse basisscholen hebben de 8 meest
aansprekende van de in totaal 60 tekeningen
uitgezocht. Van deze tekeningen zijn kaarten
gemaakt.

Deze actie  wordt door de NCDO, FNV en Gemeente
Vught..

Voor het bestellen van de kaarten: bel Joop van
Hezik, 073-6840869

Kerst markt

Op 8 december was in Vught de
slotmanifestatie van het jaar internationale
jaar van de vrijwilliger. Stichting ChancEd.
was ook aanwezig. Buiten in de kou naast
andere Stichtingen, heeft Stichting
ChancEd. de kaarten, Filippijnse spullen
en kerststukjes verkocht. De opbrengst
was groot en komt ten goede aan de
kinderen in de Filippijnen die onderwijs

Website
Binnenkort kunt u alle informatie over de
projecten van Stichting ChancEd volgen
op onze website www.ChancEd.nl

Werkbezoek

In Februari 2002 gaat de voorzitter, Florie Willockx
- Ladrero, de projecten van Stichting ChancEd. in
de Filippijnen bezoeken (op eigen kosten).
Belangrijke activiteiten tijdens haar bezoek zullen
zijn:
•  Afleggen van huisbezoeken aan kinderen en

hun families. Met de ouders praten over het
belang van onderwijs en hun eigen verant-
woordelijkheid daarin.

•  Versterken van samenwerking met de
scholen.

•  Bespreken van de mogelijkheden voor klein-
schalige projecten voor de school.

•  Overleg met lokale contactpersonen (evaluatie
van projecten, mogelijke uitbreiding van
aantal kinderen, rapportage, plannen)
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Proficiat en Bedankt!

Joop en Rianne van Hezik-Pijnenburg,
Guus en Cilia Dubois-Moester vierden hun
huwelijksfeest vorige jaar. Ze delen hun
geluk met een fantastische donatie ten
bate van Stichting ChancEd.

Uitbreiding

Volgend jaar zal Stichting ChancEd. haar
hulp gaan bieden aan kinderen in de
gemeente Calbiga op het eiland Samar.

Er zijn al intensieve gesprekken met de
burgemeester van Calbiga over de
mogelijkheden van samenwerking met al
bestaande organisaties in de gemeente.

De burgemeester is bereid om budgetten
vrij te maken en mensen in te zetten ter
ondersteuning van het programma.

Deze kaar door:



Van de voorzitter: Het verhaal achter de oprichting van Stichting ChancEd.

De Rijkdom op deze wereld is ongelijk verdeeld. Deze constatering is van toepassing voor de Filippijnen. Men
schat dat ongeveer 80% van de Filippijnse rijkdom wordt beheerst door 10-20% van de bevolking. Deze rijke
groep wordt alleen maar rijker terwijl de armen alleen maar armer worden. De gevolgen van armoede zijn in
verschillende vormen overal in het land merkbaar, vooral op het platteland. Eén van de gevolgen is het hoge
aantal kinderen dat geen onderwijs kan volgen. Cijfers hoef ik hier niet te noemen. De toename van het aantal
organisaties die hierover berichten spreekt boekdelen.

Ik ben zelf één van de vele mensen die de armoede in de extreme vorm door en door kende. Toen ik de armoede
uiteindelijk was ontsnapt realiseerde ik pas de negatieve én de positieve impact van armoede.

Mijn vader is een kleinschalige visser en mijn moeder is een boerin in een kleine wijk op het eiland Samar. Ik ben
het 4e kind van 10. Van de 6 meisjes was ik helaas de enige die altijd de zware taken kreeg, zoals het werken in
het rijstveld. Huishoudelijke klusjes, zoals passen op van jonge broers en zusjes en dieren, wassen en afwassen,
enz. behoorden ook tot mijn vaste dagelijkse taken. Als kind was het naar school gaan altijd een belangrijke
activiteit geweest. Dit betekende dus dat ik moest zorgen dat mijn dagelijkse taken op tijd klaar waren om naar
school te kunnen gaan. Tijdens de plant- en oogst- periodes moest ik in het rijstveld werken. Meestal tijdens de
weekeinden maar soms ook tijdens de schooldagen. Ik moest dus de gemiste lessen inhalen. Ik probeerde mijn
vaste taken goed te doen om herhaling te voorkomen en wat extra tijd te besparen voor het spelen. Ik hield ook erg
van spelen net zoals andere kinderen.

De inkomsten van vissen en boeren waren lang niet altijd genoeg om de hele familie te onderhouden. Dit werd alleen
maar slechter omdat Samar vaak door cyclonen wordt getroffen. Dit betekent dan dat er gedurende langere
perioden geen inkomsten waren. Ondanks de lage inkomsten probeerden mijn ouders de kinderen naar school te
laten gaan. Er was meestal geen geld voor schoolbenodigdheden en wij konden vaak niet meedoen met de
schoolactiviteiten. Deze situatie verminderde de interesse van mijn broers en zussen om naar school te gaan. Maar
mijn interesse was zo hoog dat ik probeerde extra geld te verdienen om de schriftjes zelf te kopen. Uiteindelijk had
ik de basisschool afgerond.

Op de middelbare school was het anders. Behalve de schoolbenodigdheden moesten mijn ouders ook schoolgeld
betalen. Daarmee worden de salarissen van de onderwijzers betaald. De schoolkosten kan men ineens of in
termijnen betalen. Bij het 1e examen moest ik de 1e termijn betalen maar mijn ouders hadden geen geld. Mijn
moeder beloofde de school het schoolgeld in de tweede termijn te betalen. Ik werd gelukkig alsnog toegelaten. Maar
na het 2e examen hadden mijn ouders het geld nog niet en de school wilde mij niet meer toelaten. Mijn moeder
probeerde van familie en vrienden het geld te lenen maar niemand wilde geld aan haar lenen. Blijkbaar was
iedereen ook in financiële problemen. In de tussentijd bleef ik studeren voor het examen. Ik wilde gewoon goed
voorbereid zijn voor het geval dat mijn moeder het schoolgeld alsnog kon lenen. De tijd begon te dringen en om half
acht begon het examen. De hoop werd steeds kleiner maar ik was nog steeds optimistisch en bleef studeren tot ik
van mijn moeder hoorde dat zij helaas geen geld kon lenen. Op dat moment was er geen hoop meer. Ik werd
gedwongen om mijn studie te stoppen. Mijn moeder heeft alles geprobeerd maar het lukte haar niet. Ik moest dus de
gevolgen van armoede gewoon accepteren. Kort daarna kreeg ik een baan als hulpje bij een familie die een winkel
op de markt heeft. Ik wilde sparen om weer naar school te kunnen gaan. Maar met f1.25 per maand zou het jaren
duren voor ik het schoolgeld bij elkaar had.

Twee jaar later, toen ik thuis op bezoek was, hoorde ik van mijn moeder dat mijn oom en tante mij werk
aangeboden hadden in ruil voor studiegeld. Mijn oom is een zakenman en mijn tante is een lerares. Ze hebben een
winkel en een groot huis dat ik moest onderhouden inclusief koken, wassen en afwassen, strijken, dieren verzorgen,
op de winkel passen, tuinieren, enz. Kortom ik moest het werk van veel mensen in mijn eentje doen. Als
Superwoman bestaat, zou die zeker klagen. Maar goed ik wilde mijn studie afronden en dat was mijn kans. Na een
korte tijd leerde ik mijn tijd goed in te delen met één doel: mijn werk goed te kunnen doen en goede schoolcijfers te
behalen. Mijn doel heb ik bereikt. Ik heb die middelbare school afgerond als "salutatorian" (2e beste van de school)
en mijn oom en tante waren zó tevreden dat zij mijn studie aan de universiteit wilden betalen en me ook nog wilden
adopteren. Dit is allemaal niet gebeurd omdat mijn zwager mijn universitaire studie wilde betalen. Ik verliet het
eiland Samar en ging naar de hoofdstad Manila, daarna naar Bacolod en weer terug in Manila waar ik mijn studie
(Bachelor of Science in Business Administration) succesvol heb afgerond.

Sinds ik in Nederland woon, vaak denk ik terug naar mijn studietijd. Meestal komt het vanzelf zonder enige
aanleiding en het raakt me altijd heel emotioneel  Ik wens dat andere kinderen niet hetzelfde hoeven mee te maken.
Ik heb het misschien wel gered maar veel andere kinderen redden het niet. Hoe ziet de toekomst eruit van een kind
dat geen kans krijgt? Deze vraag is altijd in mijn gedachten gebleven, tot het op een gegeven moment zó sterk werd
dat het studiebeurs programma werd geboren. Op dat moment wist ik dat de tijd was gekomen om iets te gaan doen
voor de kinderen die weinig of geen kans hebben om onderwijs te volgen. Zo is het onderwijs project begonnen.

de "drijfveer" van Stichting ChancEd.

Ik huil niet omdat ik mijn studie moest afbreken of omdat ik arm ben.
Ik huil voor het kind dat vol met hoop en graag naar school wil maar niet kan.

Ik huil ook voor de mensen die het kind de kans niet kunnen geven.
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(Florie Willockx-Ladrero)


