
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lieve vrienden, 

Het Filippijnse schooljaar 2005-2006 werd eind maart 2006 jl. beëindigd. Met genoegen en trots informeren wij u in deze 
nieuwsbrief over de resultaten en bijzonderheden van het afgelopen schooljaar. De cijfers en resultaten zijn inspirerend 
voor ons! Deze inspiratie willen we met U, als lezer en vriend, graag delen. 

Vorig jaar, brachten we een werkbezoek aan de Filippijnen. Er werden spontaan bijeenkomsten van ouders en kinderen 
gehouden op de diverse locaties waar ChancEd actief is. Een van de kinderen, Riza (zie foto) droeg een T-shirt met daarop 

een tekst. Op de voorkant de naam van de school en op de achterkant " Today I Follow, Tomorrow I Lead" 
(letterlijke vertaling: "Vandaag volg ik, Morgen leid ik"). Toen vond ik het al een bijzondere tekst. Recentelijk, na afloop van 
het schooljaar, spookte in mijn gedachten waarom Riza  het T-Shirt tijdens die bijeenkomst droeg. Waarom?  Ik denk niet 
omdat het een leuk T-shirt was, maar omdat zij een statement wilde maken.  Wilde Riza een duidelijk statement maken? Ik 
denk van wel! 

Riza is een weeskind. Zij verloor haar vader die visser was toen zij nog heel jong was. Kort daarna stierf ook haar moeder 
door een ziekte. Voor Riza en haar broer en zus was de dood van de ouders het einde van hun toekomst. Ze wisten niet hoe 
ze verder moesten gaan.  De oudste broer ging naar de hoofdstad Manila om een baan te zoeken. Nooit meer van hem 
gehoord. De oudere zus ging snel trouwen en Riza bleef bij haar tante van moeders kant in het afgelegen kleine dorpje. Riza 
was erg ongelukkig. Haar tante was heel streng en sloeg haar. Vanwege de slechte behandeling is Riza weggelopen en bij 
mijn ouders terechtgekomen. Riza is een nichtje van mijn vader. Maar mijn familie kende haar nauwelijks omdat er 
weinig contact was met haar ouders, toen die nog leefden. Haar tante verbood haar om contact met de familie van haar 
vader kant te hebben. Na een aantal weken kwam de tante haar ophalen. Mijn familie was erg terughoudend en wilde 
Riza niet zomaar met haar mee laten gaan. Dus de keuze werd aan Riza gelaten en zij koos ervoor om bij mijn ouders te 
blijven wonen. Haar besluit bracht een enorme verantwoordelijkheid voor mijn familie met zich mee. Ze waren erg 
bezorgd of ze wel voldoende mogelijkheden hadden om voor haar te zorgen. Vooral mijn moeder was erg bezorgd: "Zij moet 
toch naar school en wie zorgt voor de kosten... wij hebben niet genoeg financiële middelen".  Maar de zorg voor haar 
welzijn overheerste boven de onzekerheden over de kosten. Alle familieleden moesten een bijdrage leveren. Mijn broer en 
mijn moeder zorgden voor onderdak en eten, mijn jonge zus zorgde voor het zakgeld en persoonlijke spullen en ChancEd zou 
de schoolkosten bekostigen. Zo hebben ze het geregeld!. Maar er waren nog andere zorgen. Omdat Riza in een ander 
milieu is opgegroeid paste zij niet gemakkelijk binnen onze familie.  Zij wist niet veel van huishoudelijk werk, had 
een gedragsprobleem, geen discipline, enz. Mijn familie moest haar heropvoeden. Dat heropvoeden vroeg veel geduld, 
begrip voor haar achtergrond en het kostte veel tijd. Maar het was moeite waard.  

Op school deed Riza het heel goed. Wel had ze in het begin moeite om te gaan met klasgenoten. Mijn familie probeerde 
haar bij allerlei activiteiten op school en in de kerk te betrekken. Langzaam maar zeker verbeterde haar sociale houding. In 
maart 2006 jl. heeft zij samen met andere ChancEd scholars de middelbare school afgerond. En niet zomaar …. maar als 
"Valectorian". Dat wil zeggen de allerbeste van heel de school. Mijn familie en de school waren daar erg trots op. Ze hebben 
een feestje voor haar gegeven. Maar het geluk was nog niet uitgeput. Als beste van de school, kreeg Riza een kans op een 
studiebeurs bij een  van de meest prestigieuze universiteiten, The University of the Philippines. Deze universiteit geeft 
slechts enkele studiebeurzen per jaar voor talentvolle studenten, maar 8 studenten in de hele regio (de eilanden Samar en 
Leyte met samen 2,5 miljoen inwoners). Om de studiebeurs te krijgen moest Riza een toelatingsexamen doen. Verreweg de 
meeste kandidaten halen het niet. Maar Riza wel. Ze heeft het gehaald en ze krijgt een volledige studiebeurs van 4-6 jaar 
afhankelijk van de opleiding die ze kiest. Riza heeft voor een opleiding tot accountant gekozen. Mijn familie en de school 
zijn dus weer heel blij en trots op Riza. Voor de school is het een grote prestatie die veel zegt over de kwaliteit van 
het onderwijs. Voor Riza is het ook een topprestatie. Ze is heel blij dat ze verder kan studeren.  

Zou Riza haar statement "Today I follow, Tomorrow I Lead", waar kunnen maken?  Ik geloof van wel want ik geloof in Riza! 

Lieve mensen, Riza heeft de kans gekregen en genomen om haar talent te ontplooien. Haar toekomst ziet er rooskleurig uit 
dankzij de steun van vele mensen hier en daar. Maar er zijn nog vele arme kinderen die deze kans nog niet hebben 
gekregen. Zullen wij samen deze kansarme kinderen verder helpen?   

Met vriendelijke groet, 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

“Zelf Ontplooien” 
 

Florie Ladrero 

Voorzitter 

Riza is het inspirerende bewijs dat ChancEd werkt! 
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 Actie’s 

 
Lions Club Breda Host 
In onze vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de Lions Club Breda Host hun jaarlijkse wijnactie (in samenwerking 
met Albert Heijn) was gestart. Van iedere verkochte fles wijn was € 0,50 bestemd voor ChancEd en € 0,50 voor 
Mpoweringpeople, die zich richt op kinderen in Nicaragua. De teller stond toen op 14.000 verkochte flessen wijn. Het 
streven was om 20.000 flessen te verkopen zodat aan beide organisaties een bedrag van € 10.000 zou kunnen worden 
overhandigd. En tot onze grote verrassing en blijdschap is dit inderdaad gelukt!! 
En het doet ons nog meer plezier om te kunnen vertellen dat de Lions Club Breda Host dit bedrag heeft laten 
verdubbelen door de NCDO. Dat betekent dat Florie en Joop namens ChancEd op 21 februari 2006 een cheque in 
ontvangst hebben genomen van de president van de Lions Club Breda Host ter waarde van  
€ 20.500. Wij kunnen moeilijk zeggen wie er trotser was maar wij zijn de Lions Club Breda Host ongelooflijk dankbaar 

dat zij onze stichting al zo lang een warm hart toedragen.  

Fondswerving en Voorlichting 
 

Brand basisschool Calbiga 
 
In september 2005 ontvingen wij een bericht dat een brand de 
basisschool in Calbiga “Calbiga Central Elementary school” op 
het eiland Samar totaal had vernietigd. Er waren gelukkig geen 
slachtoffers op school of in de omgeving maar de brand heeft 
een enorme impact gehad. De kinderen hebben tijdelijk buiten 
onderwijs gehad, op de grond, in de beschutting van de 
palmbladeren. En dat tussen de regenbuien door.  
ChancEd heeft een bijdrage overgemaakt aan onze 
contactpersoon van ongeveer € 1500 om een eerste hulp te 
bieden bij het opnieuw inrichten van de klas lokalen.  

 

 

Fietsactie Go Wytze Go  
In de volgende nieuwsbrief meer over de pelgrimstocht van Wytze de 
Back naar Santiago de Compostella (Spanje) voor ChancEd.  
 
Op de foto laat hij ons de stempels zien die je onderweg krijgt. Want 
zoals beloofd zijn we hem in Spanje een hart onder de riem gaan 
steken. Immers het is niet niks, heen en terug samen zo’n 5000 km 
fietsen. Heel inspirerend voor ons dat iemand zich zo voor ChancEd 
in wil spannen.  

 

Donaties  
Sinds onze oprichting in 1997 is er een vaste groep donateurs die 
bestaat uit familieleden en  vrienden en bekenden. Wij noemen 
deze groep wel eens onze ‘mede - activisten’.  In deze groep 
zijn verschillende personen die in hun werk voor een bepaalde 
opdracht, lezing, of anderszins een onkostenvergoeding of 
tegemoetkoming krijgen. In plaats van daarvoor een bedrag af te 
spreken vertellen zij over ChancEd en bieden aan dat de 
opdrachtgever zelf een aantal schooljaren kan doneren aan 
ChancEd. Dit is een goede formule want ChancEd heeft al een 
paar keer bedragen ontvangen variërend van € 150 en € 500. 
Behalve bewustwording bij derden, lijkt het ook voor de gever 
meer voldoening te geven om kinderen in de Filippijnen te 
ondersteunen met onderwijs dan een bedrag of een boekenbon 
of een fles wijn te geven (tenzij deze in Breda gekocht wordt 
tijdens de Kerstactie).   
 

Eén familielid heeft het voor elkaar gekregen dat iemand in zijn werkkring een beamer en laptop zal schenken aan 
ChancEd. De laptop zal gebruikt gaan worden voor archief van alle foto’s en informatie en voor presentaties op 
scholen, Rotary en Lions clubs enz. U zult begrijpen dat we betreffende persoon erg erkentelijk zijn. 
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Presentaties en lezingen 
De gelegenheden die zich voordoen om ChancEd onder de aandacht te brengen worden door ons met beide handen 
aangegrepen. In de eerste helft van 2006 is Joop van Hezik meerdere malen op stap geweest.  
 

Helvoirt 
In maart jl. heeft Joop een preek verzorgd in de adventtijd in St. Nicolaaskerk te Helvoirt. Hij sprak over het onderwerp 
armoede en relateerde dit aan ChancEd. We hebben enthousiaste reactie’s ontvangen.  
 

Oisterwijk 
Hieruit is voortgekomen een lezing die Joop gaat verzorgen voor de Probus groep in Oisterwijk waar hij in ieder geval ons 
filmpje ‘Kinderen in Calbiga’ laat zien.  
 

Someren 
Op 8 maart, de Internationale Vrouwendag, heeft ChancEd zich gepresenteerd aan de bevolking van Someren op 
uitnodiging van de werkgroep “ De wereld aan tafel”. ChancEd is hierin vertegenwoordigd door Hans Netten. De 
werkgroep wil zich richten op het ondersteunen van lokale initiatieven. Kleinschalige projecten kunnen vaak niet 
voldoende voor het voetlicht komen en de werkgroep wil in die behoefte voorzien. Eén eerste donatie van € 500 is 
toegezegd. ChancEd kan hiervan de folder gaan herzien en de website vernieuwen.  
 
 
 
 

Fondswerving en Voorlichting 
 

Patty Habraken 
 
Op 17 maart 2006 is Patty op 39 
jarige leeftijd overleden ten 
gevolge van de ziekte MS die slechts 
twee geleden bij haar werd 
geconstateerd. Patty was een jonge 
vrouw die het leven volop heeft 
geleefd. Met gevoel, met levenslust 
en met levenskracht. Ze was een 
sportieve persoon met grote 
creativiteit en van beroep was zij 
grafisch ontwerper en beeldend 
kunstenaar. Wij willen Patty hier 
noemen omdat onze ChancEd folder 
haar ontwerp is.  
 

Publicaties en interviews 
 
Op 21 december 2005 is er een artikel 
gepubliceerd in “De Scherper”, Weekblad voor 
Heusden, Drunen, Vlijmen, en Langstraat met als 
titel “Een goede basis om verder te gaan”. Dit is 
een interview van Florie en Joop.   
Op 12 april 2006 was het interview te lezen dat 
Florie had met Bas Moerman, journalist van het 
Nieuws- en advertentieblad “het Kontakt” dat 
uitkomt in het Land van Heusden & Altena. Hier 
was de ondertitel “Florie Ladrero bespaart 
honderden kinderen wat zij zelf heeft 
meegemaakt”.  
Beide artikelen vertellen over het ontstaan van 
ChancEd en waar we nu zijn. Wanneer onze 
website is aangepast zullen de artikelen daar 
geplaatst worden zodat u allemaal het zelf kunt 
lezen.  
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Schooljaar 2005 is een topjaar voor ChancEd. Er waren 35 jongens en meisjes die de middelbare school 
ofwel het basisonderwijs afgerond hebben. Onze project coördinatoren hebben samen met de ouders en 
familie leden de zogenaamde “graduation ceremony” bijgewoond.  
 
Afronden van het basisonderwijs is het voornaamste doel van ChancEd! 
 
 

Een blik op de ChancEd scholars die eerder het basisonderwijs hebben afgerond. 

 

“Kinderen / ChancEd Scholars” 
 
 

Joan Deiceros – nu een jonge vrouw (18 jaar), werd 4 jaar lang door 
ChancEd ondersteund. In 2003, heeft zij het basisonderwijs afgerond en 
kort daarna kreeg zij een baan in een winkel in haar dorp. Met haar 
salaris kon zij haar tante (met een handicap) beter verzorgen. Haar tante 
nu bijna 70 jaar oud, heeft geen inkomen en is afhankelijk van de hulp 
van de familie. Zij heeft Joan met veel liefde verzorgd toen Joan door 
haar ouders bij haar werd achtergelaten. ChancEd heeft toen hulp voor 
haar onderwijs aangeboden. Nu werkt Joan in een grote winkel in de 
hoofdstad Manila waar zij iets meer verdiend. Zij komt een keer per jaar 
terug naar haar Tante. 
 

Madelene Sagadal – nu 17 jaar, heeft de middelbare school in 2004 
afgerond. Madelene heeft veel geluk. Zij kreeg een studiebeurs voor het 
hoger voortgezet onderwijs, dankzij haar doorzettingsvermogen en goede 
sociale netwerk. Zij volgt deze opleiding nu voor de komende 4 jaar. 
  
ChancEd heeft Madelene ook een kans op onderwijs geboden gedurende de 
afgelopen 4 jaar. Vorig jaar hebben wij haar weer ontmoet tijdens het 
huisbezoek. Zij is een knappe jonge vrouw geworden met veel 
zelfvertrouwen. Haar toekomst perspectief wordt zeker beter. 
 

Ellen Billate – is ook een jonge vrouw (nu 17 jaar) geworden. ChancEd 
heeft haar voor 4 jaar de kans op onderwijs gegeven. Samen met 
Madelene heeft zij het basisonderwijs vorig jaar afgerond. Kort daarna 
ging Ellen naar de hoofdstad Manila om een baan te zoeken. Zij werkt 
in een bekend restaurant met een fatsoenlijk salaris dat zij naar huis 
stuurt.  
Ellen komt één keer per jaar terug naar huis om haar familie te 
bezoeken. Wij ontmoeten haar daar ook tijdens haar vakantie. 
Zij is erg blij met de kans die ChancEd haar heeft gegeven. 
 

In de komende jaren, zijn wij benieuwd naar de ontwikkelingen van deze jongeren. Wat gaat met de 35 
afgestudeerde jongeren gebeuren? Hoe gaan zij verder? Welke richting gaan ze volgen? Tussen nu en later 
zal er nog veel gebeuren. Wij gaan zeker deze jongeren volgen en houden U op de hoogte.  
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Deze nieuwsbrief bevat weer veel actuele informatie over de ontwikkelingen binnen ChancEd. 
Cijfers en letters!  
 

Natuurlijk zijn we blij en trots op de prestaties die de ChancEd kinderen bereiken. In 2005 bereikte 35 leerlingen 
de eindstreep door met succes de middelbare school af te sluiten. En bijzonder trots zijn we natuurlijk op Riza, 
waarover U op de eerste pagina kunt lezen.  
We groeien voorzichtig en kunnen tot nu toe steeds de kinderen die we, samen met hun ouders en verzorgers, een 

helpende hand beloofd hebben, door laten gaan met hun dagelijkse gang naar school! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Immers er kan en moet nog zoveel gebeuren! 
ChancEd beseft dat er veel organisaties positief actief zijn voor het stimuleren van onderwijs-mogelijkheden voor 
de kansarmen onder ons in deze wereld. Dat ChancEd zich nadrukkelijk richt op de kinderen op de Filippijnen heeft 
een bijzondere betekenis. Immers de kinderen hebben voor ons een gezicht. We kennen ze en… zij kennen ons. In 
hun omgeving zijn ze trots dat ze ChancEd scholar zijn. In het dagelijkse leven zijn ze niet anders dan de vriendjes 
en vriendinnetjes waarmee ze dagelijks om kunnen gaan. Schoolprestaties zijn natuurlijk belangrijk, maar 
waardevol voor hun hele verdere leven is dat ze geboden kansen hebben gegrepen. Zij kunnen uitgroeien tot 
waardevolle mensen, voor zichzelf, de gezinnen waar ze uit voortkomen en hun hele omgeving. Ze gaan leven en 
werken in een nieuwe wereld, een wereld van computers, kennisoverdracht en het (te) langzaam afbreken van 
muren die arm en rijk scheiden en met respect voor hun cultureel erfgoed. 
 
ChancEd is geen grote Stichting, of misschien toch wel, omdat we heel effectief kunnen werken, met een fijnmazig 
netwerk gebaseerd op actieve en betrouwbare bemiddelaars. Dankzij de steun van U en veel anderen in cijfers en 
woorden kunnen we dit werk volhouden. 
Zij kunnen leren omgaan met cijfers en letters, een levensbelang. 
 
Uw daden en woorden van steun helpen ons onze inzet steeds vol te houden en daar waar nodig te vergroten. Dank 
daar voor! 
 
Vertel het verder en werk zo mee aan een nog bredere basis. ChancEd kinderen kennen U niet, u kent hen ook niet 
persoonlijk. Maar U mag er van overtuigd zijn dat Uw –blijvende- steun evenzoveel stenen zijn voor een 
uitkijktoren naar een beter leven! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Read my Name 
       (Hans Netten) 
 
 
 

Cijfers en letters, rekenen en lezen. 
 

 

 

Hans Netten, Vice-voorzitter  
0493471390 
 

 

Terugkijkend maken we een positieve ontwikkeling door. Kijkt U maar naar de 
statistieken met de ontwikkeling van het aantal kinderen dat onze (beter nog 
Uw) ruggesteun heeft!  
De ontwikkelingen stimuleren ons tot nog grotere activiteit. Overigens past bij 
de groei van het aantal kinderen wel een groeiende verantwoordelijkheid. 
Immers we moeten zorgen dat we ook in de toekomst onze beloofde hulp 
kunnen blijven geven. Daarom is met onze vrijwilligers ter plaatse afgesproken 
dat we niet meer rekenen met een groei van het aantal kinderen met 10% maar 
met een groei van het beschikbare budget van 10%. Zo kunnen we gezamenlijk 

beter inspelen op de plaatselijk verschillende omstandigheden. 
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“Resultaten” 
 

 
ChancEd Kern Indicatoren 

Aantal Kinderen
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Kinderen 15 15 29 34 44 102 192 355 480 800

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 *2006

Gender/Geslacht
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Jongens 5 5 12 14 16 47 87 147 192

Meisjes 10 10 16 20 28 55 105 208 288

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 *2006

 

S c h o o l  N iv e a u  

0

2 5

5 0

7 5

1 0 0

1 2 5

1 5 0

1 7 5

2 0 0

2 2 5

2 5 0

2 7 5

3 0 0

3 2 5

3 5 0

B a s is s c h . 1 4 1 4 2 2 1 6 2 6 3 3 6 8 1 0 5 1 8 1

M id d e lb . 1 1 7 1 7 1 8 6 9 1 2 4 2 5 0 2 9 9

1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5
*2 0 0

6

 

  Aantal   Geslacht Niveau 

Jaar  Kinderen % Jongens % Meisjes % Basissch. % Middelb. % 

1997 15   5 33% 10 67% 14 93% 1 7% 

1998 15 100% 5 33% 10 67% 14 93% 1 7% 

1999 29 193% 12 41% 16 55% 22 76% 7 24% 

2000 34 117% 14 41% 20 59% 16 47% 17 50% 

2001 44 129% 16 36% 28 64% 26 59% 18 41% 

2002 102 232% 47 46% 55 54% 33 32% 69 68% 

2003 192 188% 87 45% 105 55% 68 35% 124 65% 

2004 355 185% 147 41% 208 59% 105 30% 250 70% 

2005 480 135% 192 40% 288 60% 181 38% 299 62% 

 
 Prestatie Verantw. Gem. 

Jaar Geslaagd % Afvallers % Afgerond % Bedrag Bedrag 

1997 15 100% 0 0% 0 0% 515 34 

1998 15 100% 0 0% 1 7% 289 19 

1999 29 100% 0 0% 0 0% 1.135 39 

2000 31 91% 3 9% 1 3% 1.182 35 

2001 40 91% 4 9% 2 5% 1.710 39 

2002 100 98% 2 2% 4 4% 4.093 40 

2003 191 99% 1 1% 11 6% 6.305 33 

2004 337 95% 18 5% 18 5% 8.386 24 

2005 472 98% 8 2% 35 7% 10.669 22 

 

Plaats Aantal 
Kinderen 

Budget 

ChancEd-Trinidad   85 3.000 
ChancEd-Calbayog 165 3.000 
ChancEd-Calbiga 100 4.000 
ChancEd-Bacolod   12   500 
ChancEd-Antique 450 5.000 

Totaal 812      €15.500  

 

Budget 2006 
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Ik was 16 jaar toen de tweede Wereldoorlog eindigde. Het leven was erg zwaar. We hadden genoeg voedsel van 
onze boerderij maar geen geld om naar school te kunnen. 
 
Ik was degene uit ons gezin die als eerste naar het voortgezet onderwijs zou gaan. Er was maar één school in de 
hele provincie Antique (bijna zo groot als heel Nederland. De afstand was 27 kilometer en er was maar één bus per 
dag die van noord naar oost Antique reed. Mijn ouders daagden mij uit dat, als ik zo graag naar school wilde, ik dan 
die 27 kilometer zou moeten lopen voor mijn wekelijkse bijdrage voor eten. Zij waren erg verrast dat ik de 
uitdaging aan nam: “Ja, dat is wat ik wil want ik wil perse naar school”. Mijn oma wilde voor mij de bus betalen 
maar dat geld bewaarde ik voor het inschrijfgeld voor school, mijn boeken en andere benodigdheden. Mijn moeder 
gaf me mijn wekelijkse bijdrage voor eten en inderdaad, een paar keer heb ik de 27 kilometer gelopen.  
 
Vandaag de dag is de situatie voor vele arme kinderen nog steeds hetzelfde, vooral die kinderen die in de 
berggebieden wonen. Antique bestaat voor 80% uit bergen. De jongeren die in de bergen wonen, moeten ook nu 
dagelijks de bergen op en af om naar school te kunnen want de middelbare scholen liggen in de bergdalen. Pater 
Jose Tobianosa heeft met geld van de overheid een school gebouwd in zijn parochie boven in de bergen. Omdat die 
subsidie niet voldoende was moet hij ouders vragen om bij te dragen aan de inschrijfkosten voor zoon of dochter. 
Voor sommige kinderen, van wie de ouders te arm zijn, is er niets anders te doen dan te voet naar school te gaan 
beneden in het dal.  
 
Maar bijna alle kinderen uit een arm gezin, zijn genoodzaakt om te stoppen met onderwijs om als gezin de armoede 
het hoofd te kunnen bieden. Al op de lagere school moeten ouders, op het moment van inschrijven, ook betalen 
voor de extra activiteiten, schoolprojecten genaamd. Deze dienen betaald te worden door de overheid maar omdat 
de leerkrachten er geen budget voor krijgen, kunnen zij niet anders dan het aan de ouders te vragen. Als er uit één 
gezin drie kinderen naar de basisschool gaan, één naar de middelbare school en één een beroepsopleiding volgt 
kunt u zich voorstellen dat voor ouders die als boer of seizoensarbeider geen dagelijks inkomen hebben, onderwijs 
voor hun kinderen een onmogelijke droom is. 
 
Kinderen die geen diploma hebben van, op zijn minst, de middelbare school missen een grote kans op een beter 
leven. Ik spreek uit ervaring als ik denk aan de zegen, of beter gezegd de zegeningen, die ik heb ontvangen nadat ik 
mijn middelbare school had afgerond. Nu ben ik een missiezuster. Ik ben in Nederland geweest en heb kennis 
gemaakt met mevrouw Lieke Brekelmans, de oprichterster van Stichting Liliane Fonds. Via deze stichting hebben 
we in Antique sinds 1987 heel veel gehandicapte kinderen kunnen helpen. En ik heb Florie ontmoet, de oprichtster 
van Stichting ChancEd. Het doet me veel genoegen om nu ook voor deze stichting kinderen te ondersteunen; 
kinderen die anders zouden stoppen met onderwijs nog voor zij overgaan naar groep 6. 
 
Om een constante baan te kunnen hebben, zelfs al is het in een Coca Cola fabriek, is minimaal een middelbaar 
onderwijs diploma nodig. De kinderen die stoppen met onderwijs zijn een gemakkelijke prooi voor 
drugshandelaren. En straatkinderen worden ook makkelijk gerekruteerd door straatbendes om diefstallen te plegen 
en andere zaken die niet door de beugel kunnen. Met het volgen van, in ieder geval, middelbaar onderwijs kunnen 
kinderen hun ideeën vergroten, de horizon verbreden van wat zij met ogen zien, zij kunnen hun dromen dromen en 
leren risico’s te nemen en om te gaan met teleurstellingen. 
 
Ik ben ChancEd dankbaar dat zij zich richt op het ondersteunen van de arme kinderen; zonder te kijken naar 
resultaten, zelfs niet als de cijfers onder het gemiddeld zijne. Het zijn inderdaad juist deze kinderen die onze 
steun het hardste nodig hebben.  
Kinderen uit arme gezinnen zijn vaak al voor de geboorte ondervoed en daarom kunnen we niet verwachten dat hun 
hersenen voldoende ontwikkelt zijn.  
 
Daarom, ChancEd donateurs, heel hartelijk dank! Meer kracht voor u! 

 
 
 
Naschrift:  
Zr. Concordia heeft in september 2005 een prijs ontvangen, samen met 10 andere vrouwen, voor haar bijzondere 
inzet en betrokkenheid voor de arme bevolking en de gehandicapte kinderen in de provincie Antique. 

 
 
 

“Wat inspireert ons?” 
 
 
 

Onderwijs is de kans die ik nodig heb. 
(van Zr. Concordia Villaram, contact persoon) 
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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:  06 53580523  
p/a Pastoor van Akenstraat 34       Giro: 6831798   E-mail: chanced@home.nl 
5251  BE Vlijmen             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 de 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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         Mijn naam is Graciëlle Netten  

 

 

 

Ik voel me verbonden met ChancEd omdat ik me betrokken voel bij al het werk 
wat streeft naar zoveel mogelijk gelijkheid in de wereld. De meest sprekende 
term hiervoor is voor mij evenwaardigheid. Het woord zegt het al: deze kinderen 
zijn evenveel waard als onze kinderen in Nederland en verdienen (minimaal!) 
een kans op onderwijs. 

Mijn vader is actief  voor de kinderen op de Filippijnen en vanaf de zijlijn volg ik 
alle ontwikkelingen, lees de reisverslagen en hoor ik van de activiteiten welke 
ChancEd verricht voor de kinderen op de Filippijnen. Bijzonder hoe we met, 
voor ons kleine inspanningen, daar zoveel goed werk kunnen doen !  

Zelf heb ik een fijn leven waarin het gelijkheidsaspect een grote rol speelt. Het 
belang daarvan draag ik uit in mijn werk, bij mijn vrienden, tijdens mijn 
activiteiten voor een spirituele ontwikkelingsgroep en bij mijn studie 
Psychologie. Een rijk leven! 

En via mijn eigen netwerk heb ik weer mensen kunnen betrekken in het 
waardevolle werk van ChancEd.  

Zo draag ik mijn steentje bij aan een meer evenwaardige wereld!  

Ik blijf meedoen! 

 

 


