
 
Lieve vrienden, 
 
“ Christmas spirit is on the air” schreef één  van onze projectcoördinatoren in de Filippijnen.  Kinderen 
in alle landen verlangen naar de komst van Sint Nicolaas of  Santa Claus .  Het gaat hen vooral om de 
cadeautjes die ze van hun ouders krijgen. Voor ouders is het geven van cadeautjes aan de kinderen bijna 
een verplichting. Elk jaar moeten zij goed nadenken welk cadeau geschikt is voor welk kind omdat de 
kinderen van nu precies weten wat ze willen. En dat is niet zomaar een cadeau. Het moet “cool”, educatief 
en liefst duur zijn. Niet gemakkelijk dus voor de ouders.  
 
Stichting ChancEd geeft ook cadeaus in de vorm van “kansen” aan kinderen om zichzelf te ontplooien door 
onderwijs te volgen. Het gaat om kinderen van arme families die het onderwijs voor hun kinderen niet 
(meer) kunnen bekostigen als gevolg van armoede. Het is niet zomaar een cadeau. Voor die kansarme 
kinderen is de “kans” om onderwijs te volgen de enige kans die ze nodig hebben. Natuurlijk willen ze ook 
leuke dingen zoals speelgoed, mooie kleding, enz. maar ze kiezen voor het onderwijs omdat dit de enige 
manier is om ooit aan de armoede te ontsnappen. 
 
Als de kans op onderwijs gegeven wordt, willen de kinderen en ouders de verant-
woordelijkheid nemen om die kans volledig te benutten. Kinderen proberen hun 
best op school te doen en de ouders geven hun kinderen de liefde en morele steun 
die ze nodig hebben. Ieder probeert zijn verantwoordelijkheid te nemen.  
Soms is het voor Filippijnse ouders moeilijk om de aangeboden kans te aan-
vaarden. De vader van Daisy Ramirez (zie ook volgende pagina) heeft in eerste 
instantie de hulp van ChancEd geweigerd. Hij is beschaamd dat hij zijn dochter 
niet naar school kan laten gaan. Hij weet als vader dat het onderwijs van zijn 
kinderen zijn verantwoordelijkheid is. Als hij die verantwoordelijkheid niet kan 
dragen, dan houdt het op, en moet zijn dochtertje maar thuis blijven van school, 
zoals zoveel kinderen op de Filippijnen. Waarom zouden anderen, mensen van ver 
overzee dan nog, in het lot van zijn dochter geïnteresseerd zijn? Onze 
projectcoördinator heeft hem toen verteld hoe ChancEd ontstaan is.  
Ze vertelde dat ChancEd werd opgericht door een Filippijnse vrouw die met een Nederlander getrouwd is, 
en die zelf in haar jeugd heeft ondervonden wat het betekent om niet meer naar school te kunnen omdat je 
ouders te arm zijn om je schoolkosten te betalen. Haar verhaal heeft Nederlandse donateurs, mensen zoals 
u, gemotiveerd om een (regelmatige ) bijdrage te storten aan stichting ChancEd. Op die manier geven zij 
kinderen in de Filippijnen een kans op onderwijs, en dus een kans op een toekomst. 
Toen hij dat verhaal hoorde heeft Daisy’s vader de aangeboden hulp dankbaar aanvaard, en Daisy heeft 
haar kans op een toekomst met beide handen gegrepen. 
 
Beste vrienden, geven is net zo gemakkelijk of moeilijk als nemen. Wij hebben het geluk dat wij in de 
positie zijn dat we kunnen geven, dat we niet hoeven te vragen. We mogen en kunnen een goed doordacht 
cadeau geven aan een kind op de Filippijnen: een kans op onderwijs. We hopen dat U stichting ChancEd 
zal blijven steunen, dat U Filippijnse kinderen ook in 2005 een kans op een toekomst zal geven. 
 
Namens de Filippijnse kinderen, 
MALIGAYANG PASKO at MANIGONG BAGONG TAON 2005! (Prettige kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar 2005) 
 
Ik dank u van harte voor uw steun. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 

Florie Willockx-Ladrero 
Voorzitter Stichting ChancEd.  

 

“a chance is all i want & all i need… 
and I shall build my future  

from that chance” 
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“Geven of nemen is op zich een verantwoordelijkheid” 
 



 

 
Daisy Ramirez - 14 jaar 
Daisy’s vader vond geen werk als 
timmerman, en probeert daarom 
noodgedwongen als keuterboertje 
te overleven. Zijn vrouw kon die 
armoede niet langer aan en besloot 
haar geluk elders te zoeken.  Ze 
nam de boot naar een ander 
eiland, en haar man en twee 
kinderen hebben sindsdien niets 
meer van haar gehoord. 
Daisy moest haar studies opgeven 
toen ze twaalf was, omdat haar 
vader het school-geld niet meer kon 
betalen. Sindsdien helpt ze op de 
akkers en zorgt ze voor het huis-
houden. Ze blijft er van dromen om 
ooit terug naar school te kunnen. 

Daisy weet dat ze zonder een opleiding nooit aan 
de armoede zal kunnen ontsnappen. Onze 
mediator heeft Daisy’s vader aangeboden hem via 
ChancEd te helpen bij het betalen van haar 
schoolkosten. De eerste reactie was een 
weigering: hij is beschaamd dat hij zijn dochter 
amper te eten kan geven en haar niet eens naar 
school kan laten gaan. Waarom zou iemand ver 
weg zich daar zorgen over maken? 

Gregorio Aniban Jr. - 11 jaar 
Gregorio Junior is de oudste 
zoon van Gregorio en Edith. 
Zijn vader werkte als kruier: hij 
moest zware kratten met vis van 
de haven naar de vismarkt 
sjouwen. Daar verdiende hij 10 
pesos ( � 0,07)  per krat mee. 
Omdat hij steeds meer last kreeg 
van asthma-aanvallen moest 

Gregorio het zware kruierswerk opgeven. Hij verdient 
nu nog minder met het inpakken van de vis in ijs zodat 
die naar Manilla kan vervoerd worden.  
Moeder Edith probeert dat schamele inkomen aan te 
vullen als hulpje in een volksrestaurant. Met hun drie 
kinderen wonen ze in een huisje van afvalmateriaal, via 
de buren zijn ze aangesloten op het stroomnet. Ze 
kunnen de stroomrekening niet altijd betalen, en dan 
springt Edith’s moeder bij, anders worden ze afgesloten 
en zitten ze in het donker.  
Gregorio Jr. is een intelligente jongen, en zijn 
schoolkosten betalen was een prioriteit voor zijn ouders. 
De asthma van Gregorio Sr. kwam echter roet in het 
eten strooien. Daarom neemt ChancEd de kosten voor 
de studies van Gregorio over. 

 
John Leonelle Singzon - 15 
jaar 
Toen John’s vader overleed had 
zijn moeder Elsa geen andere 
keuze dan bij haar eigen ouders 
te gaan aan-kloppen voor hulp. 
Als weduwe met vier kinderen 
en zonder weduwepensioen kon 
ze geen kant meer op. 
Ze kregen één klein kamertje 

toegewezen waar ze met z’n vijven moeten 
proberen te overleven. 
Als haar kinderen wat teveel lawaai maken krijgt 
Elsa steevast de schuld. Haar broers en schoon-
zussen vinden hen een last. Ze hebben het er 
moeilijk mee dat ze hun eigen armoede nu moeten 
delen met nog eens vijf eters erbij. Elsa moet soms 
bij hen bedelen om wat rijst en een kruik water te 
krijgen: als ze geen werk vindt als wasvrouw 
moeten ze anders een maaltijd overslaan. Zij en 
haar kinderen eten enkel een behoorlijke maaltijd 
als ze wat extra krijgen van de buren. John ging 
tot het vierde jaar naar school, en hij is een goede 
student. Hij hoopt zijn moeder later te kunnen 
helpen. Het is dan ook van groot belang dat hij 
zijn studies kan afmaken. ChancEd betaalt 
daarom John’s  schoolkosten. 

Rose Ann Oñate - 11 jaar 
Rose Ann heeft haar papa nooit gekend. 
Toen zij als achtste kind van Elena en 
Leoncio geboren werd, liet hij zijn gezin 
in de steek. Het was een onmogelijke 
opdracht voor Elena om haar kinderen 
een menswaardig bestaan te geven, en 
het was uiteraard onmogelijk om ze 
naar school te sturen Ze probeerde te 
overleven als wasrouw, schoon-
maakster of winkelmeisje, en de 
kinderen moesten van zodra dat 
mogelijk was als straatventertjes of 
schoenpoetsers aan het werk om er 
samen voor te zorgen dat er iedere dag 
te eten was. Op één of andere manier 
slaagde ze er telkens weer in om het 
nodige schoolgeld voor Rose Ann bij 
elkaar te schrapen, want ze wilde zo 
graag dat haar benjamin het latere 

beter zou krijgen dan zijzelf. Onlangs heeft Elena een 
beroerte gehad, als gevolg van een te hoge bloeddruk. De 
zusters van een naburig klooster sturen voedsel om het 
gezin in leven te houden. Geld voor schoolbenodigdheden 
was er niet meer, en Rose Ann zou haar studies moeten 
opgeven. ChancEd zorgt er daarom voor dat Rose Ann nu 
opnieuw met haar vriendinnetjes naar school kan. Zo 
heeft Elena ook één zorg minder. 

 

 
Enkele Kinderen  
uit het ChancEd Programma 
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Het kerstfeest is voor miljoenen mensen een echt feest. Warmte, huiselijke gezelligheid, lichtjes, dagen van 
overpeinzingen en nadenken over het komende nieuwe jaar, angst en zorg over alles wat er in de wereld 
en, soms zo dichtbij, gebeurt. Maar ook het voelen van de liefde voor de mensen om U heen. Wereldwijd 
wordt Kerstmis zo beleefd. Ook in de Filippijnen, op Samar, waar we als ChancEd onze zorg naar 
uitstrekken. U en ik begrijpen dat het best als we weten hoe de kinderen die we kunnen en willen helpen 
leven en hoe ze er uit zien. 
 
De foto van Edward Abuda, een van onze ChancEd kinderen, trof mij bijzonder. Als U naar de foto wilt 
kijken ziet U een groot deel van zijn levensverhaal. De rest wil ik U graag vertellen.  
 
Edward is 8 jaar. Hij komt uit een gezin van vijf kinderen. U ziet ze 
gespannen kijken naar wat er gebeurt. Edward woont met zijn 
ouders en zijn zusjes in een woning die door zijn vader is gebouwd 
met de overblijvende bouwmaterialen van een verbouwing van de 
school. 
Zijn vader werkte mee aan dat karwei!  Hij wil graag dat Edward, 
en, later ook de andere kinderen, naar die school kunnen gaan. 
Maar vader Edgar is jobless, of te wel, heeft geen vast werk. Soms 
verdient hij wat door bezoekers per boot naar Calbayog en terug te 
brengen. De moeder van Edward heeft alle tijd nodig om te zorgen 
voor de jongste baby van 6 maanden. 
 

En Edward? 
 

Hij gaat naar school met de hulp van ChancEd! 
Hij straalt het uit, ik ben er klaar voor! 
ChancEd hielp me naar school te gaan! 

Hij hoopt en vraagt of U wilt blijven helpen om  
zijn schooljaren af te kunnen maken. 

 
Kerstmis is het feest van een Kind. Een kind dat volgens de Christelijke overlevering in een kribbe werd 
geboren, voor Hem was geen plaats in een echte herberg. De Wijzen uit het Oosten kwamen als blanken en 
zwarte naar dit Kind met kostbare geschenken. 
 
Voor mij mag Edward Abuda het symbool zijn van mijn Kerstmis 2004. Bedenk dat door Uw bijdrage aan 
ChancEd dit kind een leidende ster krijgt aangereikt op zijn levenspad! Hij is een van de velen, maar onze 
ChancEd activisten hebben hem gevonden en begeleiden hem en zijn familie op een verantwoorde manier 
bij een verdere ontplooiing! 
 
Alstublieft, help ons die begeleidende ster helder verlicht te houden. In 2005 ga ik Edward  en zijn familie 
opzoeken. (geen misverstand niet op kosten van Uw bijdrage, maar voor eigen rekening). 
 
Mag ik U in 2005 op de hoogte houden van zijn verdere ontwikkeling! Zonder dat hij het al weet wensen 
Edward, zijn ouders en ik U een geslaagd kerstfeest en een goed nieuwjaar! 
 
Met een energieke lichtende ster!  
 

Hans Netten, Vice-voorzitter  
0493-471390 
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Read my name: Edward Abuda 
 



 

 

 
 

Ministeriële erkenning 
 

Stichting ChancEd kreeg op 3 december jl. een officieel 
“Certificate of Recognition “ van het Filippijnse 
Ministerie van Onderwijs. Dergelijke onderscheiding 
wordt eens in de vijf jaar gegeven aan personen of 
organisaties die zich onderscheiden door hun speciale 
bijdrage aan het onderwijs in het land. De kandidatuur 
van ChancEd werd door een schooldirecteur van één 
van de scholen waaraan onze kinderen studeren 
ingediend. Onze lokale coördinator en medewerkers 
zijn erg trots op het feit dat ChancEd als uitstekende 
partner erkend is door het Ministerie van Onderwijs. 

 
 
 

Bouw van een “Resource Centrum” 
in Trinidad 

 
 
Studenten op de Filippijnen 
wonen vaak erg ver van de 
school, en ze zijn dan op de 
straat aangewezen om de 
vrije uren tussen de middag of tijdens het (veel voorkomende) afwezigheden van 
leraren door te brengen. Dat noodgedwongen leven op straat houdt heel wat 
risico’s in. Er is sprake van vandalisme, gokken, spijbelen, ruzies en zoals overal 
ter wereld dreigt het spook van druggebruik om de hoek . ChancEd wil zijn 
leerlingen zoveel mogelijk voor deze risico’s vrijwaren, en besloot daarom tot de 
bouw van een eenvoudig huis waar “onze kinderen “ in alle rust kunnen studeren 
tijdens hun vrije uren. 
Het betreft een eenvoudig gebouw dat volledig in lokale materialen is opgetrokken. 
Het “resourcecentrum”zal niet alleen als studielokaal dienst doen, maar ook als 
vergaderlokaal voor studentenbijeenkomsten en oudervergaderingen. 
De totale bouwkosten bedroegen � 1.100 
 

 
Aaanschaf van technische lesboeken ( IT/informatica) 

 
Het “Tibucio Tancinco Memorial Institute of Science & 
Tecnology “ zou je kunnen beschouwen als een eliteschool. 
Niet op sociaal gebied, want ook kinderen van minder 
begoeden zijn er welkom, maar een intellectuele elite: enkel de 
slimste kinderen worden er toegelaten. 
 
Sommige van de ChancEd-kinderen studeren op deze school. 
De school heeft aan ChancEd hulp gevraagd voor het 
aankopen van lesboeken. Omdat het verzenden van boeken 
van hieruit te veel zou kosten hebben wij hen een budget van 
� 500 geschonken om lesboeken over IT/Informatica mee aan 
te kopen.  
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Laatste Nieuws uit de Filippijnen 
 



 
Blijkbaar hebben we het hart van de 
Lions Club Breda Host weten te raken.  
Al in het voorjaar hadden zij actie 
gevoerd voor ChancEd, in de vorm van 
een bridgedrive. Toen we de cheque in 
ontvangst namen vertelden ze ons dat 
hun beleid het niet toeliet om twee keer 
voor dezelfde organisatie actie te voeren. 
Maar tijdens die bijeenkomst lieten 
enkele Lions leden zich al ontvallen dat 
uitzonderingen de regel bevestigen. En 
jawel, onze ‘ambassadeur’ bij de Lions 
Club Breda Host Jos Horsten belde ons 
een half jaar later op met de mededeling 
dat ook de opbrengst van de 
najaarsactie voor ChancEd zou zijn. Dit 
keer gingen ze proberen om 6000 (!) 
flessen wijn te verkopen in vier 

vestigingen van de Albert Hein in Breda. Van elke fles wijn zou �0,50  
ten goede  komen aan ChancEd, wat door Albert Hein zou worden 
verdubbeld. De actie heeft intussen plaats gehad, maar de opbrengst is nog niet bekend. Ongeacht de 
hoogte van de opbrengst  zijn we blij en trots dat we de uitzondering op de regel van de Lions Club Breda 
Host zijn. En natuurlijk hebben we zelf ook wijn gekocht en zullen we met kerstmis een welgemeende toast 
op de Lions Club Breda uitbrengen. 

                                               
 

Ook zullen we een toast uitbrengen op tientallen medewerkers van de Provincie Noord-Brabant, waarvan 
we niet eens weten wie het zijn. Wat is het geval? Toen we van de zomer op de vrijmarkt in Vught weer 
allerlei tweedehands spullen voor ChancEd aan het verkopen waren, kwam Marleen Floris aan onze 
marktkraam. Marleen vertelde dat zij binnen het provinciehuis 
een actie aan het starten was om medewerkers van de Provincie 
in de gelegenheid te stellen af te zien van hun kerstpakket en de 
waarde daarvan te schenken aan een goed doel. Een goed doel 
waarvoor medewerkers van de Provincie zich ook persoonlijk 
inzetten. Dus kon ook Joop als lid van Provinciale Staten kon een 
goed doel aandragen. Uiteindelijk konden de medewerkers van 
de Provincie kiezen uit vier goede doelen, waarvan ChancEd er 
één was. Tientallen medewerkers van de Provincie hebben 
ervoor gekozen af te zien van hun kerstpakket en de waarde 
daarvan te doneren aan ChancEd. Door gedeputeerde financiën 
Peter van Vugt kreeg ChancEd een cheque overhandigd van � 
1.550.-      
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Fondswerving en Voorlichting 
 



 
 

Grace Cabactulan, die altijd klaar staat om fondswervende acties op te luisteren met 
Filippijnse muziek, heeft op 6 november jl. de Marga Klompéprijs 2004 ontvangen. Een 
hele prestieuze prijs die mensen wil aanmoedigen om zich in de geest van de eerste 
vrouwelijke minister in te zetten voor gerechtigheid, vrede en emancipatie. 

 
Namens ChancEd waren Rianne en Joop aanwezig wat Grace erg waardeerde. 

 
 
 

 
 
We gaan de “ChancEd-wijn” ook gebruiken om te toasten 
op Carla Pijnenburg. De tweedehands spullen die niet 
verkocht zijn op de vrijmarkt in Vught hebben door haar 
spontane actie alsnog een tweede bestemming gekregen. 
De opbrengst van een zondag in de zon, op een kleine 
rommelmarkt op een binnenpleintje in Den Bosch leverde 
� 60.-  op. Carla, bedankt namens een kind in Samar dat 
weer een jaar naar school kan. 

 
 
Het lijkt ons passend om het glas ook te heffen op de gezondheid van Ronald van der Drift, een andere 
ChancEd-entousiasteling die zich wil inzetten voor het actualiseren van onze website. Een eerste 
bijeenkomst met Ronald heeft plaats gevonden en er liggen al tal van leuke ideeën om verder uit te werken. 
 
En ook zullen we toasten op Sietzke Schokker. Voor haar 60e verjaardag heeft zij alle familieleden en 
vrienden gevraagd om in plaats van kado’s te geven een donatie te schenken aan ChancEd. Ook is zij vaste 
donateur van ChancEd geworden. 
 
Maar natuurlijk zullen we op de eerste plaats een toast uitbrengen op ons groeiend aantal vaste donateurs. 
Jullie vormen onze ChancEd familie!! 
 
Onze volgende nieuwsbrief zal grotendeels gewijd zijn aan het werkbezoek van de bestuursleden Florie 
Willockx, Hans Netten en Rianne Pijnenburg met haar echtgenoot Joop van Hezik. Zij gaan, uiteraard op 
eigen kosten, in februari 2005 naar het eiland Samar op de Filippijnen om van onze kinderen en 
contactpersonen te horen hoe het gaat.  
 
In onze volgende nieuwsbrief zullen wij u uitgebreid over dit werkbezoek informeren. 

 
 
           Namens de afdeling Fondsenwerving, 

                  
Rianne Pijnenburg en Joop van Hezik 
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Fondswerving en Voorlichting 
 



 
 

Hallo, mijn naam is Carla Pijnenburg. Ik ben docente op 
het Koning Willem 1 College in Den Bosch en heb daar 
een cursus gevolgd. De cursus ging over visies op 
onderwijs omdat de 21e eeuw niet meer vraagt om 
leren voor school (kennis als doel) maar leren voor het 
leven (kennis als gereedschap). Door de loopbaan van 
een leerling centraal te stellen, wordt bevorderd dat 
jonge mensen in hun groei naar volwassenheid, 
leerroutes kunnen volgen die op hun persoonlijkheid, 
kwaliteiten en ambities zijn toegesneden. De afsluiting 
van de cursus was een poëzie wedstrijd. De opdracht 
was: wie levert de meest aardige, intelligente, 
creatieve reflectie op het gedicht Op school stonden 
ze ... … van Ed Hoornik 
 
 

Op school stonden ze op het bord 
geschreven,  
het werkwoord hebben en het 
werkwoord zijn; 
hiermee was tijd, was eeuwigheid 
gegeven, 
de ene werkelijkheid, de andere schijn. 
 
Hebben is niets, is oorlog, is niet leven.  
Is van de wereld en haar goden zijn.  
Zijn is, boven die dingen zijn uitgeheven, 
vervuld worden van goddelijke pijn. 
 
Hebben is hard. Is lichaam. Is twee 
borsten. 
Is naar de aarde hongeren en dorsten. 
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.  
Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken, 
is kind worden en naar de sterren kijken, 
en daarheen langzaam worden 
opgelicht. 

 
 
Het gedicht deed me denken aan de verhalen van mijn zus 
Rianne over Filippijnse kinderen en het motto van de 
stichting ChancEd :  
 
“Een kans is alles wat ik wil en nodig heb en ik zal mijn 

toekomst opbouwen vanuit die kans”. 
 
Iedereen was erg onder de indruk van het filmpje dat ik 
heb getoond over hoe de ChancEd kinderen leven. Dit 
filmpje geeft een andere kijk op armoede en het 
verschil van HEBBEN en ZIJN. Wij, die veel HEBBEN, maar 
zij ZIJN.  
 

 
 

 
Het gedicht zegt dat ZIJN kind worden is. Dit 
heeft me geleerd dat, willen we een kind iets 
leren, we het moeten laten spelen. In de 
woorden van Edouard Claparède. 
 

Wanneer men van een kind wil dat het later uit 
plichtsbesef en eerbied voort de discipline zijn 
het best doet, dan vergeet men dat een kind 
geen volwassenen is en dat tegenover de 
levenswaarden van een volwassene in het kind 
andere waarden staan….. voor een kind is zijn 
spel gelijk aan werk, bezit, plicht en een 
levensideaal. 
 
…… wie van een kind een inspanning vraagt 
die op iets anders dan op spel berust, handelt 
als een mens zonder verstand die al in het 
voorjaar aan een appelboom staat te 
schudden om er appels van te oogsten en 
zich, doordat hij de bloesem van de boom 
schudt, juist daardoor berooft van de vruchten 
die de herfst hem anders gebracht zou 
hebben.  

Edouard Claparède 
Psychologie de l’enfant et pédagogie 
expérimentale 
Delachaux et Niestlé ,Neuchatel 1951 

 
In de cursus heb ik veel geleerd, geoogst. 
Vele appels in verschillende kleuren, maten 
en soorten. Ik heb appels uitgedeeld aan 
mijn medecursisten, om mijn oogst met hen 
te delen. Maar behalve een appel kregen zij 
ook een folder van de Stichting ChancEd.  
 

Want ZIJN is de ziel, is luisteren, is wijken, 
is kind worden en naar de sterren kijken, en 
daarheen langzaam worden opgelicht. 

 
En met trots mag ik schrijven dat ik – of beter, 
de ChancEd kinderen - de poëziewedstrijd 
gewonnen heb(ben). De prijs was een 
gedichtenbundel van Gerard Komrij, maar ik 
heb gevraagd of een vergelijkbaar bedrag 
overgemaakt kon worden aan de Stichting 
ChancEd. Daarop besloot Coen Free, 
directeur van het Koning Willem I College, mij 
alsnog de gedichtenbundel te overhandigen 
en een bedrag van 100 euro aan de 
Stichting ChancEd over te maken. 
 
 

Groetjes, Carla 
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Bron van inspiratie/motivatie 
 

De appelboom 
 



 

 

Ik word donateur van Stichting ChancEd 
 
O Stuur mij uw nieuwsbrief (2x per jaar) en accept giro 
O Stuur mij uw nieuwsbrief (2x per jaar) en ik machtig hierbij Stichting 
    ChancEd om: 
 
O  �40  O �50  O ander bedrag � ………. 

O  per jaar O éénmalig O anders, nl. …………………………………………………………..    

 
af te schrijven van mijn giro/bankrekening. Ik behoud het recht om binnen een maand na 
afschrijving zonder opgaaf van redenen mijn bank terugbetaling te laten verzorgen. 
 
 
Voornaam: ……………………………………. Achternaam: ………………………………………………. 
 
Adres: ………………………………………….. Postcode /plaats: ………………………………………… 
 
Telefoon: ……………………………………… E-mail: ………………………………………………………. 
 
Giro/-bankrekening: ………………………. Handtekening en datum: ……………………………... 
 
 
Stichting ChancEd.    Tel:  0418-511486   
Wichard van Pontlaan 82  Giro: 6831798   E-mail: info@ChancEd.nl 
5302 XC  Zaltbommel  KvK: 17134594   Website: www.ChancEd.nl  
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De Stichting ChancEd is een niet 
gouvernementele organisatie in Nederland 
die zich inzet voor onderwijs voor kansarme 
kinderen in de Filippijnen, in het bijzonder 
het eiland Samar. In Nederland bestaat de 
organisatie uit een tiental vrijwilligers. In de 
Filippijnen nemen contactpersonen ter 
plaatse tegen minimale vergoeding 
verantwoording voor de organisatie, 
begeleiding van de kinderen en de 
inhoudelijke en financiële rapportage. De 
Stichting ChancEd staat ingeschreven bij het 
Kamer van Koophandel van Oost-Brabant en 
is erkend door de belasting als ideële 
stichting. De Stichting ChancEd is voor de 
realisatie van haar doelstellingen afhankelijk 
van de giften van donateurs en 
actievoerders. 
 
 

Hebt u vrienden, familie of kennissen die ook geïnteresseerd zijn in het werk van ChancEd? 
Geeft u ze dan svp de bon voor ‘nieuwe donateurs’. Wij zullen er dan voor zorgen dat zij 
uitgebreid geïnformeerd worden. 
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