
 

 

 

 

 

ChancEd kwam op een goed moment en heeft Joan een kans geboden om onderwijs te volgen. Een kans waarvoor 
zij heel dankbaar is. Vorig jaar heeft Joan haar middelbare school diploma gehaald en kort daarna een leuke 
baan in een winkel gevonden. Haar tante heeft ondanks haar spraakprobleem haar emotie van blijheid en 
dankbaarheid toch kunnen uiten. Joan is inmiddels een mooie jongedame geworden; heel gelukkig en ook trots 
op zichzelf. Met haar salaris kan zij nu haar tante en zichzelf verzorgen en onderhouden. Zij is van plan om op 
de universiteit verder te studeren. Joan is jarenlang het boegbeeld van ChancEd boegbeeld (zie folder en 
eerdere nieuwsbrieven) 
 
Joan is, zeker voor meisjes, een bron van inspiratie. Door haar grote doorzettingsvermogen geeft zij motivatie 
en hoop aan de andere kinderen. Eén van de meisjes die Joan heeft gemotiveerd is Mary Grace (zie logo), die we 
tot het nieuwe boegbeeld van ChancEd hebben gekozen. Zij is vrolijk, lief en gaat graag naar school. Maar haar 
familie is te arm om alle schoolbenodigdheden te bekostigen. Haar vader vervoert mensen in de stad met een 
bycicle (fiets met zijspan). Met een tropische temperatuur van 36 graden is het heel zwaar werk waarmee hij 
minder dan 1 euro verdiend. Mary Grace helpt haar familie door kleine klusjes te doen zoals oppassen, wassen, 
enz. bij de buren tijdens weekenden en vakantiedagen. Mary Grace, 14 jaar, zit nu een de 2e klas van de 
middelbare school. Zoals Joan en nog veel andere kinderen, geeft ChancEd haar een kans.  
 
In februari heb ik samen met andere bestuursleden (Rianne Pijnenburg, Joop van Hezik en Hans Netten) op eigen 
kosten een werkbezoek aan de Filippijnen gebracht. Tijdens deze reis hebben we de gelegenheid gehad om alle 
ChancEd projecten op vier plaatsen (verspreid over 3 eilanden) te bezoeken. In elke plaats werden ouder- en 
kinderbijeenkomsten gehouden, brachten wij bezoeken aan scholen en bezochten wij ook kinderen thuis. 
Dagelijks kwamen ouders met hun kinderen naar ons toe om een studiebeurs voor hun kinderen te vragen. 
Sommige kwamen zelfs een paar keer terug. Wij vonden het jammer en hartverscheurend dat wij niet meteen 
"Ja" konden antwoorden omdat er al een lange wachtlijst is. Aanvragen komen ook van leerkrachten, vooral voor 
scholieren die dreigen te moeten stoppen. Aan deze scholieren besteden we extra aandacht. Wij weten uit 
ervaring dat als kinderen de school eenmaal verlaten het erg moeilijk is om hun studie weer op te pakken. 
 
Tijdens dit werkbezoek was duidelijk te merken dat de gevolgen van armoede nog steeds de voornaamste reden 
is  waarom veel kinderen niet naar school kunnen.  
 
Lieve mensen, het is onze wens dat zo veel mogelijk kansarme kinderen naar school kunnen. Nog veel kinderen 
dromen van een KANS om naar school te kunnen gaan. Laten we samen deze kinderen een KANS op een betere 
toekomst bieden.  
 
Helpt u mee!! 
 
Namens de Filippijnse ouders en kinderen, Maraming Salamat Po! (dank u wel). 
 
Met vriendelijke groeten, 

 

 
Florie Willockx-Ladrero 
Voorzitter, Stichting ChancEd 
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" Vele kansarme kinderen wachten op 

  een KANS. Geef hen die kans! " 
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Lieve vrienden, 

Een jaar of vier geleden hebben wij voor het eerst een emotionele ontmoeting gehad met Joan bij 
haar thuis tijdens een werkbezoek in Samar. Joan is door haar ouders op jonge leeftijd bij haar 
gehandicapte tante achtergelaten; een tante die voor haar levensonderhoud afhankelijk is van de 
rest van de familie. Dagelijks maakte haar tante zich zorgen over de toekomst van Joan die naar 
haar mening met onderwijs zou moeten beginnen. 

 

 

 

 

 



 

 

De kinderen die we hebben ontmoet hebben samen met ons deze mooie tekst gezongen en samen 
hebben we gedanst. Mooie ervaringen zijn het om zo samen te beleven dat ChancEd familie echt 
bestaat.  

 
 
 
 
Graag zouden mijn reisgenoten en ik U laten delen in de 
blijheid van de kinderen die we ontmoet hebben. Ja, 
het waren echte ontmoetingen: met “onze” kinderen 
praten, samen zingen en dansen. Ik voel me dankbaar 
dat ik dit heb mogen meemaken. Het geeft inspiratie 
om verder te gaan met dit werk en samen met U te 
zorgen dat we de op ons genomen verantwoordelijkheid 
tot resultaten kunnen brengen.  
Want ChancEd werkt! 

 
 

 
 

Op Antique, bij zuster Concordia, ontmoetten we      Bernadette. →  
Zij was als kleuter mishandeld en misbruikt. Als een verloren weeskind zonder naam 
kwam ze in het weeshuis. Zij kwam aan op de dag dat de kerk de feestdag van 
Bernadette Soubirous viert, het Franse herderinnetje dat in Lourdes de maagd Maria 
zag verschijnen. Zuster Concordia gaf haar daarom voor haar nieuwe leven een 
nieuwe naam: Bernadette.  
Wij maakten haar nu, enkele ChancEd jaren verder, mee als een blij kind dat schalks 
probeert de aandacht te trekken. Zij zingt solo het Ave Maria en voert tussendoor 
met een vriendinnetje een dansje uit. Zij is helemaal opgenomen in de groep 
kinderen die in feite allemaal, ondanks hun jeugdige leeftijd, een bewogen jeugd 
achter zich hebben gelaten. 
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Read my name (Chris de Burgh), populair gezegd ons clublied, heeft ons vergezeld tijdens 
onze reis langs de kinderen over de diverse eilanden. “Read my name. I’ve come from planet 
Earth. I have actually used my time. I’ve done something which I believe to be valuable” 
(Chris de Burgh op zijn website). 

 

READ MY NAME    (ChancEd Clublied) 

 

For every child that has been born 

There is a Chance to shine 

And everyone can have a dream until the end of time 

So live for every moment as the world keeps turning round 

And lift your hands up to the sky 

And say it loud and proud 

I have been here 

Read my name 2x 

 

For every child that has been born 

There is a Chance in life 

To try it all and be someone with what we have inside 

So don‟t give up and don‟t give in, just give it all instead 

And raise your voice above the crowd 

And let them know you said 

I have been here 

Read my name 2x 

 

With all I‟ve got, I‟ve taken part, I made a difference to the 

world I have been here 

Just read my name 

 

Endlessly, amazing, and inventive that we are 

We dive the deepest oceans and we reach out for the stars 

And wonder there will be a man across the universe 

Who said I come from planet earth  

And this will be his words 

I have been here  

Read my name 2x 

 

With all I‟ve got, I have taken part,  

I‟ve made a difference to the world 

I have been here  

Just read my name 

 

And when the darkness has to fall and comes the end of day  

Then lift your hands up to the sky 

And say it once again … I have been here  

And I have taken part, I‟ve made a difference to the world  

I have been here  

Just read my name 

 

Da..da .. I have been here. Da..da .. Just read my name 

Da..da .. I‟ve taken part, Da..da .. Reach for the stars 

Da..da .. Across the universe Da..da .. 

 

 



 

Op alle plaatsen die we bezocht hebben was een ontmoeting met de kinderen en hun ouders of 
verzorgers voorbereid. Telkens weer een bijzondere gebeurtenis. Praten met de ouders levert steeds 
weer verrassingen op. Naar mijn stellige indruk waren de ouders, meestal kwamen de moeders, er trots 
op dat hun kind deze unieke kans heeft gekregen om naar school te gaan. Natuurlijk waren er ook vragen 
om meer. Nog een kind uit het gezin, ChancEd-steun bij verder voortgezet en hogere onderwijs. 
 
Wie goed rondkijkt ziet ook veel kinderen die niet naar school kunnen. 
Het is niet moeilijk te herkennen dat juist deze kinderen achterblijven 
in hun ontplooiing. Zij zullen niet allemaal opgroeien voor galg en rad 
en op straat eindigen. Maar de kans is vele malen groter! Jammer, 
wat een verspilling van talenten! 
 
Wat ik niet uit mijn herinneringen kan verdringen is de volgende 
gebeurtenis. Op een avond, na een drukke dag, zaten we buiten met 
enkele mensen te praten. Het schemerde al en de duisternis nam met 
grote snelheid bezit van Trinidad (Calbayog). Uit de invallende 
duisternis komt een tricycle (bromfiets met zijspan) aangereden 
zonder licht. Bij ons wordt gestopt en we zien op de fiets een vader 
en moeder en een oma met een kind op de arm. Schuchter wordt 
gevraagd of HUN kind ook naar school mag. Maar...wij kunnen niet 
zomaar " ja"  zeggen. Er is al een wachtlijst. 
 
Met de afspraak dat zij zich op de wachtlijst kunnen laten plaatsen keren zij om, niet tevreden maar wel 
met een vleugje dankbaarheid. Ik blijf ongelukkig achter, maar weet ook dat het niet anders kan. Ons 
budget is verdeeld en we moeten eerst aan de slag om het benodigde geld voor het nieuwe schooljaar 
bijeen te brengen. Misschien kunnen we met hulp van U en anderen in de toekomst iets doen om onze 
wachtlijsten weg te werken. Ik probeer met deze tekst en foto's U deelgenoot te maken van wat 
ChancEd kan en nog zou kunnen. 
 
Wij, van ChancEd, praten er graag over met iedereen die ons daartoe de gelegenheid geeft. Misschien 
hebt U wel een idee hoe we onze inkomsten structureel kunnen opvoeren. 
Op veel fronten wordt Uw aandacht en welwillendheid gevraagd voor kinderen in de wereld. Geen kwaad 
woord daarover. Maar ChancEd  heeft de mogelijkheid om heel direct en volgbaar kinderen vanuit het 
bijna niets in een arm land juist dat steuntje te geven om zich te ontwikkelen en voor hun directe 
omgeving uit te groeien tot een volwaardig en ontwikkeld mens die onder de gegeven omstandigheden 
zijn weg kan vinden. 
 
Ik heb het gezien en ervaren! U weet het: wij hebben geen strijkstok, onze kosten dragen we zelf. 
ChancEd werkt! Wilt U meewerken? 
 
Enkele mensen, die een eerdere nieuwsbrief gelezen hebben, hebben mij spontaan geld gegeven. Ik wil 
dat niet onvermeld laten. Hartelijk dank. 
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Hans Netten, Vice-voorzitter  

0493471390 

Read my name 



 

 

 

Als we 's avonds wat door Trinidad wandelen, begint het te regenen. We zoeken een plek 
om te schuilen. In de deuropening van een huis vlakbij roept een vrouw ons binnen. We 
ontmoeten haar dochter Madelyn. Het blijkt één van onze 50 'scholars' in Trinidad te 
zijn, voor wie we de afgelopen vier jaar haar studiekosten betaald hebben. Ontspannen 
lachend staat ze ons te woord, in perfect Engels. Ze vertelt dat ze net haar high school 
diploma heeft gehaald en verder wil studeren. Hier doen we het voor, bedenk ik me. Hier 
staat geen verlegen Filippina, maar een zelfbewuste jonge vrouw die vol verwachting 
naar haar toekomst kijkt. 
 
Het doet me ook denken aan de bijeenkomst in Calbayog, waar zo'n 120 kinderen van ons 
een studiebeurs krijgen. Onze contactpersonen Frank, Jonas, Fred en Dang Dang hebben zoveel mogelijk 
kinderen en ouders uitgenodigd ons te ontmoeten. En als ik al deze kinderen en ouders bij elkaar zie, en 
besef wat wij voor hen betekenen, lopen de rillingen over mijn rug. 

 
Het gaat op zijn Filippijns, dus de ene toespraak na de andere. Waaronder die 
van de 15 jarige Mary Jean. Verlegen als ze is worden haar emoties haar te 
machtig en kan ze geen woord uitbrengen. Ze barst in tranen uit. 
 
Na opbeurende woorden van Dang Dang heeft ze de volgende 'message' 
(boodschap) voor ons: "Thank you, you made our future clear. ChancEd, you 
are everything to us. We promise that we will do our best, so the 
opportunity will not be lost." (Dank u, u 
hebt onze toekomst duidelijk gemaakt. 
ChancEd is alles voor ons. Wij beloven 
ons best te doen, zodat de mogelijkheid 
niet verloren gaat.) Op een gegeven 

moment is het mijn beurt om de aanwezigen toe te spreken, en ik 
bedank Mary Jean voor haar tranen. Waarop iedereen spontaan 
applaudisseert, want zo'n opmerking past precies in de Filippijnse 
cultuur.  
En natuurlijk is er de onvermijdelijke groepsfoto waarvoor ze een 
spandoek gemaakt hebben met de tekst 'Thank you for supporting 
us through ChancEd' (Dank u voor het ondersteunen van ons door 
ChancEd).  

 
In zijn toespraak zegt Frank lachend dat ze nog altijd moeten 
lachen om het feit dat we de kinderen die van ChancEd een 
studiebeurs krijgen onze 'scholars' noemen. 'Scholarships' 
(studiebeurzen) zijn in de Filippijnen alleen voor getalenteerde 
kinderen uit welgestelde families weggelegd. En 'scholar' zijn geeft 
een hoge status, met ook enorm veel druk om hoge punten te 
halen. Steeds opnieuw ervaren we dat men het vreemd vindt dat 
armoede het enige criterium is om voor een studiebeurs van 
ChancEd in aanmerking te komen, en het halen van hoge punten 
voor ons geen vereiste is. Maar de geboden kans wordt met beide 
handen aangegrepen. Met een heel bijzonder effect. 

 

 

 Sleutelwoorden => 
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'serve the people' (het volk dienen)  

 'sharing' (delen)   

'bayanihan' (gemeenschapszin) 

 'kinderen' 

'bruggen bouwen'  

  'begrip kweken' 

 'talenten ontplooien'. 



 
 

 

 

 

 

 

Het feit dat ze 'scholar' zijn doet wonderen voor hun gevoel van eigenwaarde en daarmee 
voor hun schoolprestaties. Die vliegen omhoog. We streven er niet naar, maar het is erg 
leuk als we in Trinidad zijn om te horen dat Rizza 'top honour' is, d.w.z. de beste van haar 
klas. Als we haar ontmoeten heeft ze een T-shirt aan, met op de achterkant gedrukt de 
woorden 'Today I follow. Tomorrow I lead' (vandaag volg ik, morgen leid ik). En 
ongetwijfeld gaat ze dat doen. 
 
 

 
Op weg naar Calbayog verblijven we een paar dagen in Calbiga, waar we 
zo'n 75 'scholars' hebben en onze contactpersoon Nalding ook een 
bijeenkomst van 'scholars' en ouders heeft georganiseerd. We logeren bij 
Lucy en ontmoeten haar 28 jarige nicht Claire. Deze woont nog bij Lucy, 
is ongetrouwd (wat gezien haar leeftijd erg on-Filippijns is) en heeft ook 
helemaal geen behoefte om te trouwen (wat helemaal on-Filippijns is). 
Wat ze wil, is haar volk helpen. Ze is een krachtige persoonlijkheid, direct 
en recht door zee. In een verloren uurtje stelt Claire een spel voor: Met 
welke plant identificeer je jezelf, met welk dier en wat is je uiteindelijk 
'key word' (sleutelwoord)? De plant die ze kiest is typerend voor haar, 
namelijk de palmboom. Omdat daar alles van gebruikt wordt, van 
kokosnoot tot wortels. En als sleutelwoord kiest ze voor 'serve the people' 
(het volk dienen). Haar broer Ramiel kiest voor 'sharing' (delen), daarmee 
net als Claire het typisch Filippijnse cultuurkenmerk van 'bayanihan' 
(gemeenschapszin) uitend.  

 

Als wij aan de beurt zijn kiest Hans voor 'kinderen', Florie voor 'begrip kweken', Rianne voor 'bruggen 
bouwen', en kies ik voor 'talenten ontplooien'. Want dat is wat mij persoonlijk drijft in ChancEd: 
kinderen een gevoel van eigenwaarde geven en de mogelijkheid bieden om hun talenten te ontplooien. 
Zoals ik dat heb kunnen en mogen doen. 
 
Joop van Hezik (Voorlichting en Fondswerving) 
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Sleutelwoorden => 

 

    Nalding en Rianne <- Anna Marie 

 

ChancEd-Calbiga Team: Nalding en Anna Marie 



 

 

     

 

 

Op het einde van onze reis zijn we in San 

Jose, een stadje in de provincie Antique, op 

het eiland Panay. Ik word wakker geschud na 

alle mooie dingen die we van het land gezien 

hebben. Het is hier zo mogelijk nog armer dan 

op het eiland Samar. Voor mij is het de vijfde 

keer dat ik in de Filippijnen ben. Het wordt 

steeds meer eigen en mijn gevoel van 

verbondenheid wordt steeds sterker. Ik vraag 

me af of dat ene bijzondere moment dat ik 

alle eerdere reizen ervaren heb, ook deze keer 

zal komen. Ik vind het hier. 

 

Wanneer woorden tekort schieten word ik emotioneel. Deze keer bij het horen van 'the 

graduation song', een eigen lied dat iedere school maakt en dat gezongen wordt door alle 

kinderen als afsluiting van het schooljaar. Honderd van onze ChancEd-kinderen gaan hier 

naar school. Het lied heeft als titel 'We are the children of yesterday's dream'. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
Vertaald gaat het als volgt: 
 
Wij zijn de kinderen van de droom van gisteren 
Wij zijn de belofte voor de toekomst die wij brengen 
Zwaaiend met het vaandel van 'liefde voor iedereen' 
Naar elke natie, voor de rijken en de armen  
 
Wij zijn de wereld van de ongedurige jongeren 
We hebben een hand nodig om ons richting te geven 
Elkaar helpend en elkaar opbouwend 
Zolang als we samen zijn, jij en ik 
 
Want, verenigd staan we, verdeeld vallen we 
Samen klimmen we naar de top van de wereld 
We kunnen zijn wat we willen voor de wereld om te zien 
dat wij de kinderen van de droom van gisteren zijn 
 
Wij zijn de kinderen van de droom van gisteren 
Wij hebben het verlangen om te doen wat het beste is 
Om iemand te zijn, meer bijzonder dan alle anderen 
Naties en broeders in verbondenheid morgen bouwend 
Voor jou en voor mij. 

  Nieuwsbrief #6: juni 2005 

De droom van gisteren 



 

 

                                               

 

 
 
Hier komen gedachten van alles wat ik in 3 weken 
gehoord en gezien heb, in alle hevigheid boven. 
Kinderen van 8 jaar die zingen over een toekomst, 
hun toekomst? Ik weet immers hoe arm zij het 
thuis hebben. Gisteren een vader ontmoet die 
levenslang een schuld moet afbetalen voor een 
vissersboot die hij gekocht had. Hij had geen 
andere keuze, want zonder boot kun je niet vissen 
en zonder vangst is er geen inkomen. Onderwijs 
heeft vader niet gehad dus andere mogelijkheden 
voor werk zijn er niet. De opbrengst van de vangst 
is iedere dag (als hij geluk heeft) net genoeg om 
het gezin te voorzien van eten. 

 
 
Hoezo toekomst? De toekomst voor dit gezin reikt niet verder dan de dag van morgen, of 
er morgen wel voldoende eten is. 
 
De droom van gisteren is de harde werkelijkheid van vandaag. 
 
Nadat mijn tranen verdampt zijn onder de warme zon realiseer ik me ook hoe fantastisch 
het is dat ChancEd er kan zijn voor deze kinderen. Door garant te staan voor het kunnen 
volgen van onderwijs tot ze het middelbare school diploma in handen hebben. Op school 
kunnen de kinderen kind zijn, leren ze openstaan voor anderen, de zwakkere in de klas te 
helpen, kunnen ze vrienden maken, hebben ze een leerkracht en elkaar om op terug te 
vallen. Ze kunnen zich ontwikkelen als mens. Aan de wereld kunnen ze zichzelf laten zien, 
de mens die ze zijn. En gelukkig is er een altijd een overmorgen en een toekomst verder 
weg, waarin een begin gemaakt kan worden met het realiseren van de dromen van 
gisteren. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Rianne Pijnenburg 
(Voorlichting en Fondswerving) 
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Ik wens dat de droom van ChancEd, om een begeleidende hand te bieden aan.Filippijnse kinderen, een lange 

toekomst voor zich heeft. 



 

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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Een van onze trouwe donateurs aan het woord. 
 
Uit de contacten die ik heb met de mensen van ChancEd weet ik 
dat de aanpak heel goed is. Met betrouwbare bemiddelaars, die 
ook de ouders of verzorgers begeleiden en die directe contacten 
hebben met de kinderen waar het om gaat. Kansen geven 
aan kinderen in de wereld gaat iedereen aan. 
Door ChancEd bestaat de mogelijkheid heel gericht de 
resultaten van te volgen. Vanuit mijn huis zie ik dagelijks 
kinderen naar school gaan. Blij en opgewekt! 
 
Ik vind het een Godsgeschenk zeker te mogen weten dat met het 
geld van ChancEd op de Filippijnen iedere dag enkele honderden 
kinderen ook naar school kunnen gaan. Immers, leren omgaan 
met leeftijdgenootjes is ook leren leven! 
 

Volhouden ChancEd vrienden. 

 

Mevr. Koos Smulders- van Hunsel 
Leende 

 


