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"Geef kinderen in de Filippijnen een kans op onderwijs"

Beste
vrienden,

In juni is het nieuwe schooljaar
in de Filippijnen begonnen.
Honderd kinderen gingen heel
gelukkig en enthousiast naar
school, dankzij de financiële
steun en betrokkenheid van u, de
ChancEd donateurs. Maar er
waren ook veel kinderen die zich
erg verdrietig voelden omdat hun
ouders niet in staat waren hun
studie te bekostigen door de
armoede thuis. ChancEd wil in de

komende jaren meer van deze
kansloze kinderen hun recht op
basisonderwijs geven. Voor deze
kinderen hopen we als ChancEd
de financiële en morele steun te
vinden van veel nieuwe
donateurs.

In principe is basisonderwijs
gratis in de Filippijnen. Maar, net
zoals het stoplicht in de
Filippijnen waar rood ook groen
is, betekent  �gratis� ook
�betaald�. Vóór het schooljaar
begon, gaf de Minister van Onder-
wijs een toespraak op de
televisie. Daarin zei hij dat het
basisonderwijs gratis is en dat
scholen geen enkele leerling mag
weigeren. De toespraak, hoe mooi
ook,  bracht veel onrust en
bezorgdheid teweeg onder de
ouders en scholen.
Elk jaar hebben de scholen grote
problemen omdat:

- er onvoldoende klaslokalen en
andere faciliteiten zijn om alle
leerlingen toe te laten

- er is te weinig deskundig
personeel voor de begeleiding
van kinderen met (gedrags)
problemen

- er geen geld voor het
onderhoud van de school, voor
school activiteiten, enz.

De scholen en de ouders streven
naar een goede kwaliteit
onderwijs voor alle kinderen.
Daar hebben ze recht op. Maar
waar halen ze de middelen
vandaan om dat waar te maken?
Dit zijn de problemen waarmee
de scholen en ouders worstelen.
Het komt er in de praktijk op
neer dat de ouders wel mee
moeten betalen aan de
schoolkosten.
En dat geld hebben ze niet
waardoor heel veel kinderen niet
naar school kunnen.

Beste mensen, de hoge school-
kosten, die in schril contrast
staan met de loze beloften van
het Ministerie van Onderwijs in
de Filippijnen, maakt het erg
moeilijk voor de arme families
om hun kinderen naar school te
laten gaan. Het aantal aanvragen
om hulp neemt elk jaar alleen
maar toe. We hopen meer
donateurs te vinden om meer
kinderen een kans op onderwijs
te geven. We hopen dat u ons
daarbij wilt helpen, door
donateur te blijven, en door met
uw familie en vrienden over het
werk van ChancEd te praten.
Samen met jullie, kunnen wij
deze kansarme kinderen
zekerheid geven en geen loze
beloften.

het mooiste cadeau dat de Filippijnse kinderen ooit kunnen krijgen is
de kans om onderwijs te volgen.
G e e f  h e n  d i e  k a n s ! 

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

Ondanks de slechts
economische situatie blijft de
moeder van Reynaldo en Hazel
Syd hoopvol over de toekomst
van haar kinderen.

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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De
Kinderen

JOAN

Joan Deirocas - 17 jaar
De vader van Joan liet zijn gezin in de steek. Later Vertrok
ook haar moeder naar een groter eiland om er haar geluk
te beproeven. Joan blijft achter bij een ongehuwde tante.
Joan�s tante heeft een handicap, ze voorziet in haar
levensonderhoud als wasvrouw en kinderoppas. Ze slaagt
er amper in om voor voeding en kleding te zorgen. Ook nog
eens schoolgeld voor Joan betalen is onmogelijk. Gelukkig
was er ChancEd om haar studie-kosten voor rekening te
nemen. Joan greep haar kans op onderwijs, en haalde
haar diploma middelbaar onderwijs. Ze werkt nu als
�saleslady� in een minimarkt.

JAYLEE ANNE

JAYLEE ANNE BAYLON - 12 jaar, grade 6
Bij Jaylee Anne thuis zijn alle handen welkom. Van
�s-morgens vroeg tot �s-avonds laat is het gezin bezig
met het vlechten van �nipa singles�: nipabladeren die
klaargemaakt worden om als dakbedekking te
dienen. 20% Van de opbrengst gaat naar de eigenaar
van de nipaplantage. Het gezin kan amper overleven
van de opbrengst van de gezamenlijke huisarbeid.
Schoolgeld voor alle kinderen betalen is onmogelijk.
Men kiest er dan noodgedwongen voor om enkele
kinderen niet naar school te sturen, gewoonlijk de
meisjes. Jaylee Anne gaat dankzij ChancEd verder
naar school. Ze zit al in de zesde klas en droomt van
een high school-diploma. Dat heb je nodig om
saleslady te worden�

RONNIE

RONNIE CAHIZ - 14 jaar, 2nd
Year High School
Ronnie woont sinds zijn geboorte bij
zijn groot-ouders. Het is de traditie op
het eiland Samar dat de grootouders
de verantwoordelijkheid voor hun
eerste kleinkind op zich nemen. Opa
is visser, oma zorgt voor het
huishouden en past op de andere
kleinkinderen.
Normaal gezien zou Ronnie al sedert
twee jaar mee op zee zijn gegaan, de
zoveelste visser op Samar. Dankzij
ChancEd gaat hij naar de middelbare
school en heeft hij later meer
toekomstmogelijkheden.

ROGELIO

ROGELIO NOYNAY - 15 jaar, 2nd year
high school
Rogelio�s vader is overleden. Moeder werkt in
de hoofdstad Manila als inwonende
huishoudhulp. Ze verdient 38 euro per
maand, niet voldoende om voor haar vijf
kinderen thuis te zorgen. Die moeten voor
zichzelf instaan.
Ze wonen in een klein huisje dat maar voor de
helft is afgebouwd.  Rogelio werkt vóór en na
school op de rijstvelden, maar dankzij
ChancEd kan hij hopen op een betere kans
door onderwijs.

ROMEO

ROMEO GULAS Jr. - 7 jaar, grade 1
Vader is dagloner op een rijstveld, moeder
is huisvrouw. Romeo Senior heeft een
auto-
ongeluk gehad: hij viel van een
vrachtwagen en liep een fractuur op. Hij
had geen verzekering en kon geen  goede
revalidatie betalen. Hij is nu licht
gehandicapt en kan geen zwaar werk meer
verrichten op de velden. Hij verdient
daardoor een hongerloon. ChancEd neemt
de studiekosten van Romeo junior over.
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De
Kinderen

ELONA JANE

ELONA JANE DE GOA - 8 jaar, grade 2

Vader en moeder zijn loonarbeiders op een
�hacienda�, een suikerrietplantage. Sinds de prijs van
de suiker in mekaar is gezakt, worden verschillende
plantages verkocht om er luxueuze woningprojecten
te bouwen, in koloniale plantersstijl. Daardoor is er
steeds minder werk voor de suikerrietoogsters.
Elona�s moeder werkt af en toe als �parasolvrouw�
voor een rijke man die golf speelt. Door die man van
schaduw te voorzien verdient ze 50 pesos per keer.
Dat is  € 1,10, genoeg om te eten, niet genoeg om
haar dochter naar school te sturen. ChancEd helpt
daarbij sedert dit jaar.

Nieuws en Activiteiten

•  Onze lokale medewerker in Bacolod, Moriecar Borja, trouwde op
9 augustus met Michael Macasa. ChancEd wenst het jonge paar
een  gelukkige toekomst.

•  In juni hebben twee uitzonderlijke werkbezoeken plaats-
gevonden. Florie Willockx, voorzitter van ChancEd, reisde in juni
naar haar geboortedorp wegens familieomstandigheden. Ze
maakte van de gelegenheid gebruik om ouderbijeenkomsten te
organiseren voor de ouders van ChancEd kinderen en
huisbezoeken af te leggen. Secretaris Rianne Pijnenburg
vergezelde op eigen kosten haar echtgenoot Joop die voor
Ecotopia een werkbezoek bracht aan Calbiga op het eiland Samar.
Ook Rianne en Joop ontmoetten ouders en bezochten kinderen
thuis. In deze nieuwsbrief brengen zij verslag uit over hun
bezoek.

•  Tina Castro is een Filippijnse studente, dochter van de
contactpersoon van ChancEd in Calbayog, heeft het basisontwerp
van het ChancEd nieuwe logo ontworpen en wordt door Patty
Habraken van PH grafische vormgeving verder uitgewerkt.

•  Donateur Guus Dubois werd op 21 september jl.  vijftig jaar. Op
zijn verjaardagsfeest was informatie over ChancEd beschikbaar
en werden  zijn vrienden en familieleden uitgenodigd om
kinderen in de Filippijnen een kans op onderwijs te geven.

•  Op 10 december wordt in Vught ter gelegenheid van de
Internationale VN-dag voor de Rechten van de Mens een avond
georganiseerd waarop de organisatie �Samenwerkende Ideële
Stichtingen Vught� van start gaat. Rianne Pijnenburg en Joop
van Hezik vertonen die avond een film over hun reis naar de
Filippijnen en hun ontmoetingen met ChancEd-kinderen.

•  Op 12 december houden Florie en Rianne, respectievelijk
voorzitter en secretaris van ChancEd, een presentatie over
de activiteiten van ChancEd in de basisschool van Empel. De
leerlingen van deze basisschool willen actie voeren om kinderen
in de Filippijnen een kans op onderwijs te geven.
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OVERZICHT PROJECTEN

We steunen kinderen in vier verschillende scholen  in de Filippijnse dorpen Calbayog, Calbiga,
Bacolod en Antipolo. De schoolkosten  verschillen voor basis- en middelbaar onderwijs.
Gemiddeld betalen we 40 euro per schooljaar voor een kind in het basisonderwijs, en  50 euro voor
het middelbaar onderwijs. Er zijn ook kleine verschillen in schoolkosten tussen de verschillende
scholen.
In Calbiga betalen we voor de meeste leerlingen ook een bijdrage in de kosten van vervoer naar school

De uitgaven voor de 100 leerlingen die ChancEd in 2002 helpt bedragen:
.

Plaats Totaal aantal

leerlingen

Gemiddelde prijs

Basisonderwijs

Gemiddelde prijs

Middelbare school

Totaal uitgegeven

in euro

Calbayog 50 40 50 2.347

Calbiga 29 60 70 1.970

Bacolod 15 40 50 670

Antipolo 6 30 40 190

Sinds het startjaar 1997 is het aantal door ChancEd geholpen kinderen aanzienlijk gestegen,
zoals blijkt uit overzicht.

Schooljaar Aantal Kinderen Basisschool Middelbare
school

1997 16 15 1
1998 16 14 2
1999 29 22 7
2000 34 29 5
2001 46 24 20
2002 100 43 55
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Reisverslag van Rianne Pijnenburg

ChancEd geeft nieuwe kansen aan 29 kinderen en hun families in Calbiga

Er is veel gebeurd sinds het verschijnen van onze laatste
Nieuwsbrief. Het belangrijkste is wel dat meer kinderen een
kans kregen op onderwijs, dankzij de donateurs van ChancEd.
In het plaatsje Calbiga op het eiland Samar kan ChancEd nu 29
kinderen een studiebeurs bieden.

Joop, mijn echtgenoot, bracht in juni een werkbezoek aan
Calbiga voor een eco-toerisme project. En ik kreeg de kans om
mee te gaan. Begin april ontving ChancEd 29 hulpaanvragen
voor kinderen in Calbiga. Allemaal kwamen ze in aanmerking
voor een studiebeurs gezien de gezinssituaties. De aangevraagde
bedragen voor hun scholing waren echter hoger dan we gewend
waren. De reis kwam op een goed moment. Nu kon ik ter plekke
achterhalen wat de oorzaak is van die verschillen. Dat zijn
vooral de transportkosten en schoenen die kinderen moeten
kopen als deel van het uniform.

We genoten opnieuw van de Filippijnse gastvrijheid, de natuur
en het samen zijn met onze vrienden. We zagen nu met eigen
ogen hoe arm de meeste gezinnen zijn. Ze verdienen niet meer
dan één euro per dag, als visser of als boer. De tante van
Norven, een van de kinderen die nu een studiebeurs ontvangt,
maakt het ons met een onverzettelijke lach duidelijk: geen vis,
geen rijst! De harde realiteit. Als er geen vis is om te verkopen,
dan is er ook geen geld om rijst te kopen. Zo is het ook voor de
boeren als de oogst mislukt. Er zijn gezinnen die wat geld
verdienen met het plukken van kokosnoten om wijn van te
maken, of het pellen en verkopen van pindas.

We maakten kennis met Nalding, de directe contactpersoon voor
ChancEd. Zijn volledig naam is Reynaldo Orlanes. Hij is door de
burgemeester van Calbiga aangesteld als sociaal werker voor
kinderen in moeilijke omstandigheden. We leren hem kennen als
een integer persoon. Hij vindt het bijzonder dat ChancEd
studiebeurzen geeft aan arme kinderen, waarbij de rapportcijfers

niet bepalend zijn voor steun. We legden uit dat het belangrijk is voor
ChancEd is dat het kind naar school gaat en zijn best doet. En moet het
kind om de een of andere reden het schooljaar overdoen, dan blijft
ChancEd het kind steunen. Dit is zo anders dan wat ze in de Filippijnen
gewend zijn. Studiebeurzen gaan alleen maar naar kinderen uit
welgestelde families. Hun ouders hebben geld voor extra boeken en
bijlessen. Meisjes en jongens uit deze families hebben alle tijd om te
studeren; zij hoeven niet mee te helpen in huis, op het land of met
vissen.

Nalding had alle 29 kinderen thuis al bezocht. Hij had speciaal voor ons
een eerste ouderbijeenkomst gepland. Op een woensdagmiddag na
school kwamen alle kinderen met hun vader of moeder naar de Calbiga
National Highschool. Joop en ik vertelden wat zij van ChancEd kunnen
verwachten: een bijdrage in de schoolkosten, het uniform en de
schoolspullen. En transportkosten voor de kinderen die erg ver weg
wonen. We vertelden de ouders dat ChancEd het probleem van hun
armoede niet kan oplossen. Wij kunnen wel hun kind een kans geven en
we vroegen de ouders daaraan ook een bijdrage te geven, namelijk hun
inzet en betrokkenheid. We vroegen hen om hun kind te stimuleren om
naar school te gaan en het huiswerk te maken. Ik vond het een hele
bijzondere middag.

De volgende dag zochten we de mensen thuis op. Ze zijn trots en
dankbaar dat hun kind een kans krijgt om naar school te gaan. Het geeft
hoop voor de toekomst. Hun zoon of dochter kan later helpen om voor
een beter inkomen te zorgen. Met een diploma op zak heeft het kind
meer kans op een baan. Ieder gezin maakte indruk op me, allemaal
hadden ze, naast de armoede, nog wel een ander probleem: ziektes,
overlijden van vader of moeder, geen werk. Zoals bij Joan thuis. Haar
vader kan geen vast werk vinden en verdient wat bij met het verven van
huizen. Hij heeft niet veel werk, want de meeste mensen wonen in
huizen van bamboe en gevlochten bladeren. Haar moeder is huisvrouw.
Er zijn vier kinderen. Joan is 12 jaar en bezig met het eerste jaar van de
middelbare school, met hulp van ChancEd. De ouders vertellen ons
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(vervolg reisverslag)

aarzelend dat hun oudste zoon Benjamin ziek is. Heel erg ziek.
Zijn onderbeen is geamputeerd vanwege een tumor. Verdere
behandeling is urgent, maar onbetaalbaar voor het gezin. Ook is er
geen geld voor pijnstillers, die Benjamin zo hard nodig heeft. De
wond is gaan ontsteken en zijn bovenbeen is enorm gezwollen. De
jongen huilt stille tranen.

Aan de muur hangt een foto waarop hij het diploma uitgereikt
krijgt van zijn middelbare school opleiding. Zijn toekomst ziet er
nu zo heel anders uit. We kunnen bijna geen woord uitbrengen bij
het zien van zoveel leed; maar we kunnen wel iets doen. Het was
ontroerend te zien hoe Joan nauwkeurig voor ons de gegevens
noteerde die we nodig hadden om Benjamin door te verwijzen naar
het Liliane Fonds, dat voor directe hulp kon zorgen. Benjamin ging
de volgende dag naar het ziekenhuis. Ons gemoed was zwaar toen
we afscheid namen van dit gezin. Niet alleen vanwege Benjamin
maar vooral ook om Joan. Ik denk niet dat het meisje zelf beseft
dat juist zij degene is die, door het volgen van onderwijs, de
toekomst van dit gezin een andere wending kan geven. Op haar is
alle hoop gevestigd.

Het waren bijzondere dagen.

Veel van deze groep van 29 kinderen zullen hopelijk over
drie jaar hun opleiding afronden.

De kinderen in Calbiga rekenen op u!!!

Rianne Pijnenburg,
Secretaris bestuur ChancEd


