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Beste ChancEd vrienden, 

"Onderwijs is het paspoort voor de toekomst van onze 
kinderen, want tot morgen behoort diegene die zich er 
vandaag op voorbereidt" 

Onderwijs wordt beschouwd als de sleutel tot 
economische ontwikkeling en sociale verandering. Hoe 
hoger het onderwijs, hoe groter de kans op een goed 
salaris/inkomen. Ouders, overheidsinstanties en 
instellingen spannen zich in om onderwijs betaalbaar en 
voor iedereen toegankelijk te maken. Is onderwijs 
betaalbaar en toegankelijk? Als dat waar zou zijn, zou 
ChancEd helemaal niet hebben bestaan. 

Uit de Functional Literacy, Education and Mass Media 
Survey (FLEMMS) van 2013 bleek dat één op de tien of 
ongeveer vier miljoen Filipijnse kinderen en jongeren niet 
op school zaten. Het vermogen van ouders en/of 
gezinnen om de kosten van onderwijs en gezonde leef-
omstandigheden te financieren voor hun kinderen wordt 
teruggevoerd door de armoede-omstandigheden. 
Armoede is en blijft ongetwijfeld een struikelblok voor het 
bereiken van de nodige economische ontwikkeling. Tot 
dusver heeft armoede niet alleen invloed op de nieuwe 
schoolinschrijvingen, maar ook op het behoud en de 
voltooiing van het onderwijsprogramma van kinderen 
die nu op school zitten. Deze feiten zijn vergelijkbaar met 
de omstandigheden van 20 jaar geleden. Hetzelfde jaar 
waarin ChancEd (Chance for Education) werd 
opgericht met het eenvoudige doel om kinderen en 
jongeren in de Filippijnen een kans te geven op 
basisonderwijs. Dit zijn kinderen die vanwege hun slechte 
economische situatie weinig tot geen kans hebben om 
naar school te gaan. Prioriteit wordt gegeven aan deze 
groep omdat ze de kans op onderwijs waarschijnlijk 
zullen missen. Het initiatief van een kleine groep vrienden 
in Nederland (Joop van Hezik, Rianne Pijnenburg, Cilia 
Moester, Lenie Hoegen-Dijkhof & Florie Ladrero) werd 
geïnspireerd door de levenservaring van de oprichter 
(Florie) die zij o.a. op deed tijdens haar schooltijd. Het 
verlangen om naar school te gaan en onderwijs af te 
maken, was alles waar ze van droomde. Deze droom 
wordt ongetwijfeld gedeeld door miljoenen kinderen 
over de hele wereld. Samen met de droom op een dag 
in staat te zullen zijn om hun families te helpen en ook 
hun eigen leven op te bouwen. 
Na de negatieve gevolgen van armoede te hebben 
ervaren, wenste de oprichter dat op een dag kinderen 
in dezelfde slechte economische conditie ook in staat 

zouden moeten zijn om formeel onderwijs te 
volgen of dat ze hun rechten op onderwijs niet 
mogen missen omdat hun ouders/gezinnen 
het economisch zwaar hebben. Deze droom 
wordt gerealiseerd door de oprichting van 
ChancEd in 1997. De stichting probeert het 
negatieve effect van armoede te 
minimaliseren door educatieve hulp te bieden 
aan kinderen en jongeren die in een slechte 
economische situatie leven. ChancEd is zich 
echter goed bewust van de hoge vraag en 
zijn eigen (financiële) beperking. Vandaar dat 
vanaf het begin verstandige keuzes werden 
gemaakt en de focus kwam te liggen op 
specifieke gebieden (het eiland Samar), 
doelgroepen (kinderen en jongeren uit arme 
gezinnen) en niveaus (basisonderwijs). De 
bewuste keuzes stellen ChancEd in staat zijn 
middelen te optimaliseren en de resultaten te 
maximaliseren, terwijl de kwaliteit van de 
dienstverlening en een goede werkrelatie met 
verschillende belanghebbenden (plaatselijke 
coördinatoren, hoofden en leraren van 
scholen, ouders en kinderen zelf) worden 
gewaarborgd. Twintig jaar later kan ChancEd 
meer dan 5000 kinderen en jongeren 
ondersteunen gedurende een periode van 1-
10 jaar. Meer dan 2000 van hen voltooiden 
hun basisopleiding (meer op de volgende 
pagina's). Deze prestatie wordt mogelijk 
gemaakt door een kleine groep Nederlanders, 
families, vrienden, scholen, serviceclubs, enz. 
Dit zijn de trouwe supporters die ook geloven 
dat Filipijnse kinderen uit arme gezinnen een 
goede opleiding verdienen, net als andere 
kinderen overal ter wereld. 
Ter gelegenheid van het 20e jubileum van 
ChancEd willen we onze oprechte 
dankbaarheid betuigen aan de Nederlandse 
supporters die het bestaan van ChancEd 
zinvol hebben gemaakt. De aanwezigheid van 
ChancEd op de Filippijnen draagt bij aan de 
verwezenlijking van de millenniumdoelstelling 
en het programma "Onderwijs voor iedereen" 
in de Filippijnen. Vooral veel kinderen die steun 
hebben verleend en ontvangen, dragen nu bij 
aan de economische ontwikkeling van de 
Filippijnen. Veel jonge aspiranten zullen de 
komende jaren volgen. 
 
Namens de Raad van Bestuur, Team Filippijnen, 
Ouders en kinderen,  
 
MARAMING SALAMAT PO (Hartelijk dank) 
MALIGAYANG PASKO op MANIGONG 
BAGONG TAON (Fijne Kerstdag en Gelukkig 

Nieuwjaar) 2018! 
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Bron van inspiratie/motivatie 

Wat inspireert ons om goed te doen voor anderen? Zijn het je ouders of iemand die je bewondert of is het 
een sociale verantwoordelijkheid waarvan je voelde dat die je motiveert? We hebben allemaal 
inspiratiebronnen waarom we goede dingen doen voor onze medemensen. Nou, de mijne is de 
levenservaring uit de kindertijd die zo gaat ... 

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 eén 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 en 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 50 euro cent 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 hadden 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, 
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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, denk ik vaak terug 
aan mijn studietijd. Meestal komt het vanzelf 
zonder enige aanleiding en maakt me emotio-
neel. 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 zo 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. 
 (Florie Ladrero, Oprichster en Voorzitter) 

 

 
 

Een blik van het begin van het ChancEd-programma op de Filippijnen 

In 1997, het jaar waarin de ChancEd Foundation van 

start ging, werden 16 leerlingen van Trinidad 

Elementary & High School geselecteerd om de 1e 

groep van ChancEd-scholars samen te stellen. Ze 

werden voorgeselecteerd door Mevr. Leonora 

Olmeda (leraar) op basis van hun extreem slechte 

economische omstandigheden. Olmeda was diep 

bezorgd om deze kinderen en was bang dat zij hun 

belangstelling voor het onderwijs zouden verliezen en 

uiteindelijk de school zouden verlaten. Om dit 

negatieve scenario te voorkomen, besloot ChancEd 

om met deze groep van 16 leerlingen (11 meisjes en 

5 jongens) te beginnen. De meesten van hen 

hadden volgden onderwijs op de basisschool 

(Jennifer Andoy, Glenda Abad, Danilo Lentejas, 

Rodel Encinares, Cheryl Cascajo, Richard Cacho, 

Mirian Encinares, Riza Asis, Edelbert Ladrero, Richard 

Casiño, Jocelyn Encinares) en drie volgden het 

voortgezet onderwijs (Desiree Paus, Santiago Andoy, 

Jocelyn Abon, Maria Luisa Romulo, Jocelyn Abon). 

We bezochten deze kinderen thuis om de 

gezinssituatie te zien en spraken over de rollen en 

verantwoordelijkheden van elke partij (ouders, kind 

en ChancEd). Dit onderdeel is een vereiste en moet 

worden voltooid voor een kind in het programma 

geaccepteerd kan worden. In maart 2000 

voltooiden acht (8) van hen de basisschool. Het 

ChancEd-team in 

Nederland (Joop van Hezik, Rianne Pijnenburg, 

Cilia Moester & Florie Ladrero) deed op eigen 

kosten een poging om de Filippijnen opnieuw 

te bezoeken in de tijd van hun afstuderen. Het 

was inderdaad een groot genoegen om deze 

gelukkige kinderen in hun witte toga naar het 

podium te zien marcheren met trotse ouders 

aan hun zijde. De ouders waren even 

enthousiast om hun kinderen de basisschool te 

zien voltooien. Ze konden hun geluk en 

dankbaarheid voor de geboden hulp niet 

verbergen. Voor ons droeg dit bij aan het 

besef dat een kleine financiële bijdrage, tijd en 

mededogen een nieuw toekomstperspectief 

voor kinderen en hun families zou kunnen 

bieden. De glimlach op hun gezichten straalt 

hoop en geluk uit die ze zich tot op de dag 

van vandaag nog herinneren. De kans op 

onderwijs die aan hen is gegeven, was zo 

kostbaar dat ze probeerden hun leven te 

verbeteren. Wat is er 20 jaar later met hen 

gebeurd? Het volstaat te zeggen dat ze zijn 

veranderd van verlegen naar gelukkige en 

actieve volwassenen. De meesten hebben het 

basisonderwijs afgerond, sommigen zijn 

getrouwd en werken. Een paar bleven 

alleenstaand, maar toch gelukkig. Ondanks de 

jaren die voorbij zijn gegaan, blijven deze 
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kinderen (nu volwassenen) contact houden, hetzij 

rechtstreeks via sociale media, hetzij via familie en 

vrienden. Desiree Paus voltooide bijvoorbeeld de 

basisschool en volgde een 

cursus informatie-technologie 

die haar een baan opleverde 

bij DemoOver Philippine, Inc. 

Ze is getrouwd maar blijft 

doorwerken terwijl ze 2 

prachtige kinderen 

grootbrengt. 

Glenda Abad rondde de 

basisopleiding af en ging na de 

middelbare school door met 

studeren. Ze voltooide een 

diploma in BS Civil Engineering en 

kreeg een leuke baan 

gerelateerd aan sanitair, 

loodgieterij en brandbeveiligings-

werken. Ze is nog niet getrouwd, 

maar geniet van het leven. 

Santiago (Sanny) Andoy -  

voltooide tevens het 

basisonderwijs en koos ervoor om 

direct hierna een baan te 

zoeken. Hij vond een leuke baan 

als veiligheidsagent bij EuroAsia 

Marble & Granite in Manila, 

waardoor hij voor zichzelf kan 

zorgen en financiële steun kan 

bieden aan zijn familie. Sanny is nog niet getrouwd, 

maar geniet van het leven met zijn vriendin, familie 

en vrienden. 

Jennifer Andoy is de jongere zus 

van Sanny. Ze voltooide de 

basisschool, maar kon niet 

doorgaan met studeren. Ze was 

echter in staat om als kok bij 

Krusty Krab te werken voordat ze 

trouwde. Ze wijdt haar tijd nu 

aan het opvoeden van 3 

prachtige kinderen. Dankzij sociale media kunnen 

zij hun levens met ons delen.  

 

Significante invloed van onvoorwaardelijke 

steun op het leven van kinderen en 

jongeren. 

ChancEd studiebeursprogramma is niet alleen een 

aanbod van studiebeursondersteuning aan kinderen 

die anders weinig tot geen toegang hebben tot 

formeel onderwijs. Het richtte zich indirect op het 

veranderen van de geestesgesteldheid van de 

mensen over het geven van geschenken, het 

uitbreiden van hulp buiten het gezin, 

studiebeursprogramma, het delen van verant-

woordelijkheden, enz. De benadering van het 

bieden van studiebeurssteun is, in tegenstelling 

tot het standaard Filippijnse 

studiebeursprogramma, uniek. De hoge cijfers 

voor de academische prestaties op school 

spelen geen rol bij het bieden van 

ondersteuning. Het elimineert het idee dat een 

kind stom of traag is in het leren vanwege lage 

cijfers. Kinderen en jongeren bijgestaan door 

ChancEd zijn trots om geassocieerd te worden 

met ChancEd. Het is een gevoel ergens bij te 

horen. “Scholars" genoemd worden, versterkt 

hun zelfvertrouwen. Ze worden vriendelijk 

behandeld door andere kinderen. Leraren 

herkennen ze als iemand met een groot 

potentieel en een dergelijke positieve 

behandeling versterkt hun nieuwe positieve 

imago. Als gevolg hiervan gaan de 

schoolprestaties op school aanzienlijk vooruit en 

worden ze actiever op school en in de 

gemeenschap. In elke school waar ChancEd-

scholars studeren, zijn er altijd een paar die 

uitblinken in de klas en die tijdens het afsluiten 

van het schooljaar onderscheidingen 

ontvangen. Ze waren ook trots op zichzelf en 

hun ouders. Het goede gevoel resulteerde in 

een positieve gedragsverandering. Hun 

verlegenheid is veranderd in vertrouwen, 

saaiheid naar een actief lid van de school en 

gemeenschap, onbeschoftheid in 

vriendelijkheid, niet geïnteresseerd in 

participatief, enz. Deze kinderen en jongeren 

spelen ook een rol in het programma van 

ChancEd. Ze monitoren andere kinderen op 

school en thuis en dienen als rolmodel voor 

andere kinderen die zich in een vergelijkbare 

economische situatie bevinden. 

Nadat ze het basisonderwijs (groep 1-12) 

hadden afgerond, verlieten ze ChancEd's 

programma. Hun interesse voor leren blijft 

echter bestaan. Sommigen van hen volgden 

hoger onderwijs door hulp te zoeken bij andere 

familieleden of studiebeursprogramma's en 

anderen kozen voor 

betaalde banen om 

zichzelf en hun gezin te 

helpen. Afronding van 

het basisonderwijs opent 

betere kansen op werk 

en vervolgonderwijs. Een 

goed voorbeeld is Riza 
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Ladrero die wees is. Ze werd gered door Florie's 

familie vanwege het fysieke misbruik van haar 

tante. Ze kreeg een ChancEd-beurs en was in staat 

om het basisonderwijs af te ronden als 

Valedictorian (hoogste eer). Als valedictorian 

kwalificeerde ze zich voor een studiebeurs aan de 

Universiteit van de Filippijnen. Er waren slechts 8 

plaatsen in de hele regio VIII en ze had het geluk 

om alle vereiste academische kwalificatietoetsen 

te halen. Ze studeerde af in Accountancy. Het 

volstaat te zeggen dat haar opleiding haar een 

baan heeft bezorgd als Operation Supervisor op 

Startek Philippines waar ze werkte tot 2014. Zij is 

sinds oktober 2014 tot heden een financieel 

adviseur bij JP Morgan Chase & Co. Riza was vaak 

te zien in de ChancEd-nieuwsbrieven omdat zij 

heeft wat nodig is om ooit succesvol te zijn. We 

herinneren ons toen we haar op school bezochten, 

ze droeg een T-shirt met daarop "Vandaag volg ik, 

Morgen leid ik”. Inderdaad, ze is nu aan het leiden. 

Een ander voorbeeld is 

Madelyn Sagadal die na het 

verlaten van het ChancEd-

programma hoger onderwijs 

kon volgen. Ze voltooide de 

hogere opleiding in 

Bachelor of Science in  het 

Secundair Onderwijs aan de 

Northwest Samar State 

University. Zij is een leraar aan de Calbayog City 

National High School (CCNHS) sinds 2014 tot heden. 

De school is ook een partner van ChancEd.  Ze 

speelt een rol voor ChancEd. Madelyn monitort 

ChancEd-scholars in deze school en 

vertegenwoordigt ook ChancEd op speciale 

bijeenkomsten of gelegenheden. Ze is al gelukkig 

getrouwd en heeft een lieve dochter. 

 Jessamay Borja voltooide het 

basisschool met de hoogste eer 

en volgde universitair onderwijs 

maar een familietragedie 

veranderde haar wereld toen 

haar beide ouders de een na 

de ander stierven. De droom 

om het onderwijs af te ronden 

was echter hoog genoeg. 

Gelukkig was ze in staat om zich 

in te schrijven als student aan 

de Universiteit van De LaSalle, waar ze werkt op het 

administratiekantoor en dit jaar voltooide ze een 

Bachelor of Science in Business Administration, 

Major in Operation Management. Ze is nu bezig 

met het vinden van een baan in de commerciële 

sector. 

Teodoro (Jhun) Rosellas is een ander 

inspirerend voorbeeld. Hij was buitengewoon 

verlegen toen hij opgroeide en naar school 

gaan was soms een traumatische ervaring. Zijn 

ouders waren te bezorgd, maar geleidelijk 

kwam hij eroverheen toen hij ChancEd-scholar 

werd. Hij voltooide zijn basisopleiding en nam 

de Bachelor of Science in het basisonderwijs 

op en slaagde voor het Licensure Examination 

for Teachers. Hij geeft nu les in La Paz 

Elementary Schools, waar kinderen van Grade 

4 les krijgen. 

Dit zijn een paar voorbeelden van hoe de 

"kleine" kansrijke steun een betere toekomst 

voor de jongeren opende. Ze grepen de kans 

die ze kregen met hun open armen en 

maakten er het beste van. Dienen als 

rolmodellen en dragen bij aan de sociale en 

economische veranderingen in het land. We 

zijn erg trots op hen en wensen hen het beste. 

Aanzienlijke bijdrage van ChancEd aan 

de verwezenlijking van het millennium-

doel van de Filipijnen "Onderwijs voor 

iedereen". 

ChancEd werkt nauw samen met 13 scholen 

(Trinidad CES, NH NHP, NHC Tarabucan, NHA 

Mag-Ubay, NHS NHP, NHG Pilar, San Policarpo 

NHS, NHC Calbayog City, NHS Bagacay, 

Palapag NHS, NHN Tabawan, Macatingog NHS 

& San Roque -Tatasan Elem. School) in de 

realisatie van zijn doel. Dit zijn scholen waar 

ChancEd-scholars aan het studeren zijn. Een 

van hun taken in het partnerschap, naast het 

verstrekken van onderwijs van goede kwaliteit, 

is het monitoren van de prestaties en 

aanwezigheid van kinderen op school. Het 

Ministerie van Onderwijs moedigt scholen aan 

om samen te werken met organisaties die 

onderwijs aan kinderen en jongeren 
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ondersteunen. Van een dergelijk partnerschap 

wordt erkend dat het een directe bijdrage levert 

aan de verwezenlijking van hun missie en het 

millenniumdoel "Education for All". Het lijkt misschien 

ambitieus en moeilijk te bereiken gezien het feit dat 

er ongeveer 4 miljoen kinderen en jongeren zijn die 

niet op school zijn, voornamelijk vanwege 

armoede. Het bereiken van het doel is daarom 

bijna onmogelijk, ondanks de vele initiatieven van 

de overheid. Daarom worden scholen die 

partnerschappen hebben met organisaties als 

ChancEd aangemoedigd en zeer gewaardeerd 

door de Dep't. van Onderwijs. Verdiensten worden 

aan hen gegeven voor hun inzet en bijdrage. Ze 

zijn trots op de aanwezigheid van ChancEd in het 

land en als gevolg daarvan worden steeds meer 

kinderen en jongeren die geen toegang hebben 

tot scholen, bediend. ChancEd helpt meer dan 

6000 kinderen door de jaren heen, wat niet zo 

belangrijk lijkt in vergelijking met de behoefte. Het 

betekent echter duizenden kinderen die uitvallen 

op school, duizenden levens zijn voorgoed 

veranderd, duizenden dragen bij aan de Filippijnen 

millenniumdoelstelling en duizenden dragen bij aan 

de economische en sociale veranderingen. 

Aanzienlijke bijdrage van ChancEd aan 

armoedebestrijding 

Onderwijs is een van de krachtigste instrumenten die 
beschikbaar zijn in de strijd tegen de wereldwijde 

armoede. Maar elke dag worden miljoenen jonge 

mensen beroofd van het recht om te leren. De kosten 
van onderwijs staan tussen hen en een betere 

toekomst. 

Het onvermogen van ouders / gezinnen om de 

kosten van onderwijs te financieren, goede 

gezondheid en voeding voor hun kinderen te 

bieden, kan worden teruggevoerd tot armoede en 

omdat leermogelijkheden nauw verbonden zijn met 

inkomen, aanhoudende armoede veel te veel 

studenten tegen om het hoger onderwijs te 

volgen. Ze moeten de cyclus van armoede 

doorbreken. Hoe hoger het onderwijs, hoe 

meer kansen om de armoedecyclus te 

doorbreken, aangezien hoger onderwijs kansen 

biedt om betere banen te krijgen met hogere 

salarissen. De voltooiing van de basiseducatie 

(graad 1-12) die een vereiste is voor hoger 

onderwijs blijft echter hoog. Geschat wordt dat 

één op de tien of vier miljoen kinderen en 

jongeren in de schoolgaande leeftijd niet naar 

school gaan. Vandaar dat ChancEd zich richt 

op deze grote groep om hen dichter bij het 

doorbreken van de armoedecirkel te brengen. 

Er zijn veel solide aanwijzingen onder hen die 

een betere sociale en economische situatie 

hebben geïllustreerd. Velen van hen, die 

werden bijgestaan door ChancEd, zijn 

professionals zoals leraren, accountants, enz. en 

hebben fatsoenlijk betaalde banen. Ze zijn nu 

financieel in staat zichzelf en hun gezinnen te 

onderhouden. Hun financiële capaciteiten om 

in de basisbehoeften van zichzelf en hun 

gezinnen te voorzien, zullen stabiliteit en 

zekerheid voor een betere toekomst betekenen. 

Voor hen is de armoedecirkel verbroken. 

Realisatie van ChancEd Doel 

ChancEd richt zich op het bieden van kansen 
aan kinderen en jongeren, die anders weinig of 
geen kans hebben op formeel basisonderwijs 
vanwege een slechte economische situatie van 
ouders en gezinnen. Het belangrijkste resultaat is 
dus het aantal kinderen en jongeren dat de 
basisopleiding heeft voltooid en niet het aantal 
kinderen dat is opgenomen in het programma 
of dat is ingeschreven op school. In de meeste 
gevallen in een onderwijsprogramma, inclusief 
dat van de overheid, is de voltooiing van het 
basisonderwijs laag, vooral aan degenen die 
behoren tot slechte economische 
omstandigheden. Het totaal aantal kinderen in 
het programma van 1997-2016 is 6.251. 
Vanwege financiële beperkingen is ChancEd 
echter gedwongen om de programma's in 
Antique, Bacolod en Calbiga te sluiten. 
Ongeveer 33% (3802) kinderen werden getroffen. 
Voorafgaande kennisgeving werd aan deze 
gebieden gedaan en ouders werden van 
tevoren op de hoogte gebracht. Het totaal van 
2.449 bleef in het programma die worden 
ondersteund tot het einde van het 
basisonderwijs. Met genoegen constateert 
ChancEd een voltooiingspercentage van 84% 
(2.064). Een gemiddelde slagingsfrequentie van 
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98% van de kinderen die ingeschreven waren bij de 
basis en middelbare scholen en slechts 2% uitvallers. 
Houd er echter rekening mee dat het aantal jaren 

van hulp varieert van 1-12 jaar. Vandaar dat de 

voltooiing niet wordt verwacht in de eerste 5 jaar. 

Daarom begon de grafiek onder voltooiing pas te 

verschijnen op jaar 2003 en verder te stijgen zoals 

verwacht. 

Het hoge aantal afstudeerden houdt ook verband 

met het feit dat ChancEd zich de laatste 10 jaar 

concentreerde op voorgezet niveaus. De 

belangrijkste reden voor de verschuiving is het grote 

risico dat jongeren niet meer naar school gaan 

vanwege maatschappelijke slechte invloeden zoals 

drugs. Bovendien kon ChancEd met de ouders 

overeenkomen dat zij de kosten voor de basisschool 

van hun kinderen zullen dragen, zodat ChancEd zich 

kan richten op voorgezet om ervoor te zorgen dat 

meer jongeren het basisonderwijs diploma behalen. 

20 jaar ChancEd: kinderen van de droom van 

gisteren (Joop van Hezik) 

 

Ik herinner me nog goed de eerste keer (1997) dat 

we voet zetten op het eiland Samar om Florie’s 

familie te bezoeken. De kinderen moesten voor we 

konden landen in het plaatsje Calbayog van de 

landingsstrook van het vliegtuig verjaagd worden, 

want ze gebruikten deze als speelplaats. En we 

kwamen op een ander tijdstip aan dan gepland, dus 

niemand stond ons op te wachten. Maar gelukkig 

kwam de Filippijnen kenmerkende ‘bayanihan’ 

(gemeenschapszin) ons te hulp. Gewoon naar een 

standplaats lopen van het Filippijnse equivalent van 

taxi’s - bicycles (fiets met zijspan) en tricycles 

(bromfiets met zijspan) - je hand omhoog steken en 

‘family Ladrero’ roepen. En – na druk overleg van de 

chauffeurs in het onverstaanbare ‘samarino’ - dan 

op weg, richting ondergaande zon naar – voor ons 

gevoel – ‘the middle of nowhere’. Aangekomen bij 

purok (buurt) 4 in de baranqay (wijk) Trinidad, in 

inmiddels diepe duisternis, steekt Florie haar hoofd 

buiten de deur en zegt glimlachend ‘Hi guys’. 

Nu 20 jaar later achteraf gezien een gedenkwaardig 

bezoek, want we ontmoeten dan voor het eerst de 

mensen die onze ‘extended family’ zullen worden, 

en waarmee we lief en leed zullen delen. Maar ook 

het begin van ChancEd. Op enig moment wandelen 

we door de purok en vertelt Florie dat het haar 

droom is om de kinderen van haar geboortedorp te 

helpen met onderwijs. We spreken af om 20 

kansarme kinderen te helpen, in de vorm van een 

studiebeurs voor lager en voortgezet onderwijs (high 

school). Nu 20 jaar later hebben meer dan 2000 

kinderen door ChancEd een diploma 

middelbare school behaald, en daarmee een 

kans op een toekomst. Kinderen, die ook ons 

leven bepaald hebben, omdat ze door de wijze 

waarop ze deze kans op een toekomst met 

beide handen aangegrepen hebben ons enorm 

geïnspireerd hebben. 

Op enig moment tijdens onze reizen naar Samar 

koop ik iets op de markt in Calbayog, waar 

afpingelen de norm is. Het valt me op dat de 

verkoper mij, ook al ben ik een Westerling, 

gewoon de lokale prijs rekent. Rianne en ik – en 

ChancEd – zijn inmiddels overal bekend, en we 

worden gezien als lid van de lokale 

gemeenschap. Als kinderen hun high school 

diploma uitgereikt krijgen, worden ze naar voren 

geroepen en vergezeld door een familielid. 

Wanneer Thelma (jongere zus van Florie) haar 

bachelor diploma uitgereikt krijgt vraagt ze of 

Rianne haar vergezeld. Jaren later zullen Rianne 

en ik ‘ninong’ (peetvader) en ‘ninang’ 

(peetmoeder) worden van haar 

tweelingzoontjes Christoffel en Christopher. En 

als ik mijn verjaardag vier in de Filippijnen word ik 

’s-morgens (erg) vroeg wakker gezongen met 

een ‘maňanita’ door het BINAI kerkkoor: “How 

beautiful is the morning/As we come to waken 

you (..) On the day that you are born/The flowers 

came to bloom (..) The dawn is now 

appearing/The rays of the sun break through/ 

Arise early this bright morning/As we sing ‘hello’ 

to you”.   

Het is bijzonder om deel uit te mogen maken 

van de Filippijnse cultuur. Maar het meest 

bijzonder zijn de kinderen van ChancEd, die met 

niet aflatende inzet elk jaar opnieuw goede 

cijfers behalen en over gaan (‘graduate’). Uitval 

kennen we in al die 20 jaar nauwelijks. Meest 

sprekend wordt deze inzet verwoord in een lied 

ter ere van het ‘graduation’-feest dat we ergens 

in onze reizen op een school horen: “We are the 

children of yesterday’s dream/We are the 

promise for the future we bring (..) For united we 

stand. Divided we fall/ together we climb to the 

top of the world/We can be what we want for 

the world to see/That we are the children of 

yesterdays dream”. Elke keer als ze in de 

Filippijnen is zegt Rianne altijd: “Hoe vaak ik hier 

ook kom, er is altijd wel weer een moment dat ik 

breek.” Bij het horen van dit lied gezongen door 

de kinderen kreeg ze tranen in haar ogen.  

 De Filippijnen is een land met meerdere 

gezichten. Hartverwarmend is de bayanihan, 

het cultuurkenmerk waarmee de Filippijnen 
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doordrenkt is. Maar de Filippijnen kent ook een 

duistere schaduwkant van schrijnende armoede, 

politieke corruptie en kinderprostitutie. En elk jaar 

wordt de Filipijnen gegeseld door tyfoons, zoals 

Haiyan (in de Filippijnen Yolanda genoemd) die in 

2013 duizenden mensenlevens eist en 

honderdduizenden dakloos maakt. Wat de 

internationale hulporganisaties toen opviel was hoe 

veerkrachtig de mensen in de Filippijnen zijn. ‘People 

Power’ is een begrip in de Filippijnen, verwijzend naar 

de geweldloze volksopstand die in 1986 de val van 

de militaire dictator Marcos teweeg bracht. Wat 20 

jaar ChancEd mij geleerd 

heeft is hoe belangrijk 

onderwijs is om 

mensen/een volk te 

emanciperen, 

veerkrachtig te maken in 

het licht van alle 

schaduwkanten van het 

leven in een 

ontwikkelingsland. 

Onderwijs is de basis van 

People Power.    

 

 

“Education is every child’s dream” 
(Getekend door Carlo Ramirez Ladrero, ChancEd scholar) 

 

20 jaar ChancEd: Wie is er zo lang gebleven? 

ChancEd wordt gerund door een kleine groep 
trouwe mensen uit Nederland en de Filippijnen. 
Naast de oprichter en bestuursvoorzitter (Florie 
Ladrero) vieren ook vier anderen hun 20e 
verjaardag met ChancEd. Zonder hen zou 
ChancEd geen betekenisvol bestaan hebben 
gehad in de Filippijnen. Daarom verdienen ze 
ook een speciale waardering 

Mrs. Leonida Rosellas, Programmacoördinator - Nene, 
zoals we haar vaak noemen, is 
een lerares in de kinderopvang 
van beroep. Ze gaf bijna 2 
decennia les aan kleine 
kinderen met veel passie en 
sinds een paar jaar werkt ze voor 
het Departement Welzijn waar 
ze meewerkt aan het 
waarborgen van de veiligheid 
en het welzijn van ontheemde 

kinderen en jongeren. Florie heeft haar gekozen om 
het programma te runnen en te beheren op basis 
van haar eerlijkheid, bescheidenheid en 

eenvoudige persoonlijkheid. Een persoonlijkheid 
die het programma op de juiste manier houdt 
zoals het is voorzien. Als lerares is ze gewend om 
met kinderen en ouders om te gaan en weet 
natuurlijk goed in welke omstandigheden de 
kinderen leven. Florie heeft Nene heel goed 
gekend als ze samen zijn opgegroeid. Ze is 
getrouwd en gezegend met 2 jongens die nu 
beide professionals zijn. Nene wordt bijgestaan 
door het hele gezin en het gezin van Florie. Zij 
bekijken wie welke schoolspullen nodig heeft en 
maken pakketjes voor ieder kind. Nene heeft 
gecoördineerd met schooldirecteuren en 
leraren om ervoor te zorgen dat kinderen op 
school goed blijven presteren. Zij verdeelt 
persoonlijk de schoolbenodigdheden voor de 
kinderen in elke school, betaalt het schoolgeld 
en de bijdragen rechtstreeks aan de school en 
leidt regelmatig school- en huisbezoeken. Het is 
soms een vermoeiende baan, maar ze is heel blij 
en tevreden dat ze ook kan bijdragen aan het 
opbouwen van de toekomst van de volgende 
generatie. ChancEd is haar 20 jaar diensten zeer 
dankbaar. BEDANKT Nene! 

Lisa Ladrero, Liaison & Control Officer, is vanaf 

het begin bij het project betrokken geweest. Zij is 

de zus van Florie en als 

zodanig zorgt ze ervoor 

dat haar goede reputatie 

intact blijft omdat het de 

trots van het gezin is. Het 

betekent letterlijk voor 

haar dat elke euro die de 

donoren in Nederland 

aan ChancEd geven 

precies besteed gaat worden waar ze voor 

bedoeld zijn. Vandaar dat een financieel 

controlesysteem door de familie is geregeld, 

zodat niemand in de verleiding komt om 

financiële middelen te misbruiken. In de 

Filippijnse cultuur, vooral in ons dorp, kent 

iedereen elkaar. Familie reputatie is dus een 

belangrijke schat die een familie kan hebben. 

Lisa heeft geen toegang op ChancEd-account 

maar beheert de Ins & Out van fondsen. Ze 

assisteert Nene ook bij de inkoop van 

schoolbenodigdheden en treedt op als 

verbindingsofficier tussen verschillende 

contacten. BEDANKT Lisa! 

Joop van Hezik en Rianne Pijnenburg zijn twee 
speciale ChancEd-mensen in Nederland. Ze zijn 
verantwoordelijk voor voorlichting en 
fondswerving. Met hun brede netwerk kon 
ChancEd geld ontvangen van gemeenten, 
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scholen, familie en vrienden. Zonder hun toewijding 
en harde werk zou ChancEd niet 
zo lang hebben bestaan. 
BEDANKT Joop & Rianne! 
 

De passie en toewijding van het 
paar voor ChancEd is terug te 
voeren op hun liefde voor de 
Filippijnen, de mensen en de 
cultuur. Rianne is een verpleegster 
van beroep en heeft de Filippijnen 
voor het eerst leren kennen tijdens 
haar stageperiode van de opleiding 
wijkverpleegkundige in 1989. Joop, (Rianne's 
echtgenoot), wiens grote expertise op het gebied 
van duurzame ontwikkeling, biodiversiteit, etc. en, 
om nog maar te zwijgen van, een milieuactivist, 
heeft hem naar Samar gebracht voor het 
biodiversiteitsproject van de gemeente Calbiga. Hun 
ervaring op de Filippijnen zorgde ervoor dat ze het 
leven waarderen en, zonder twijfel, ook hen 
inspireerden. In 2000 toonden ze hun liefde voor de 
Filippijnen op een unieke manier door twee keer te 
trouwen in Samar. De eerste was in Trinidad (dorp 
van Florie) met de typische Filippijnse bruiloft. De 
bruid en bruidegom 
droegen een typisch 
Filippijnse kleding (Barong). 
Tijdens de huwelijksdans, 
die ze de avond voor het 
huwelijk leerden, spelden 
de gasten die uitgenodigd 
waren, volgens Filippijnse 
traditie, peso's (geen euro) 
op de jurk van Rianne en de barong van Joop. 
Prachtig huwelijk met eten in overvloed. De bruiloft 
werd georganiseerd door Florie's familie en werd 
bijgewoond door ChancEd-team uit Nederland en, 
uiteraard, ChancEd lokaal team en scholars. Om het 
huwelijk meer symbolisch en milieuvriendelijk te 
maken, volgde een tweede huwelijksceremonie 
enkele dagen later in de Calbiga-grot met de 

burgemeester van Calbiga als pleitbezorger van de 
ceremonie. Het was een lange wandeling naar een 
hoge heuvel met een hoge temperatuur en een 

hoge luchtvochtigheid, maar het was een 
onvergetelijke ervaring voor iedereen. Natuurlijk 
had iedereen de kans om een heel klein deel 
van de grot te verkennen. Ze bezochten de 
Filippijnen meerdere keren en zorgden er telkens 
voor dat ze de ChancEd kinderen thuis 
bezochten en genoten van het gezelschap van 
ChancEd kinderen. 
 

Enkele speciale activiteiten in Nederland en 
de Filippijnen door de jaren heen: 

• ChancEd start in 1997 met 16 kinderen in 
Trinidad in Calbayog City met het eerste 
beurzenprogramma. ChancEd legde de 1e 
huisbezoeken af in de respectievelijke 
huizen, sprak met ouders en schoolleiders 
over de intentie van het programma en 
maakte mondelinge afspraken over de rollen 
en verantwoordelijkheden van elkepartij. 

 
Er werd tevens een typemachine aan de 
school aangeboden als een symbolisch 
gebaar van de samenwerking. 

• In 2008 verschafte ChancEd Oxford 
woordenboeken, stoelen voor kinderopvang, 
sportuitrusting aan Trinidad Elem. School als 
bijdrage aan hun inspanningen om de 
kwaliteit van de dienstverlening te 
verbeteren. 

• Om enkele lokale programmakosten te 
dekken, verstrekte ChancEd in 2009 een 
tweedehands bromfiets met zijspan als 
inkomstengenererend project. Het voertuig 
werd ook gebruikt om schoolkinderen te 
vervoeren die in verre gemeenschappen 
leefden. 

• Subsidie voor schoolkrantenkosten voor 2000-
2001 werd verstrekt aan Trinidad Elem. Deze 
school stelt de kinderen in staat actueel 
nieuws te lezen en op de hoogte te blijven 
van de laatste evenementen.  

• ChancEd bestuursleden gaven persoonlijke 
financiële hulp voor de huisreparaties van 2 
families waarvan de huizen verwoest waren 
door een tyfoon. 

• ChancEd was aanwezig bij de slot 
ceremonie van de 1e groep van ChancEd-
scholars, waar 6 kinderen het basisonderwijs 
voltooiden.  
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• In het kader van het “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 vervolgens een studiebeurs 
kregen. 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. 

 

• Een enthousiaste groep leerkrachten en even 
enthousiaste kinderen van Basischool 't Wickveld 
in Empel organiseerde in december 2002 een 
kerstmarkt voor ChancEd. ChancEd leverde een 
computer aan een school in Calbiga. ChancEd 
faciliteerde eveneens de verbetering en 
opknapbeurt van de vloeren in een dagopvang 
op een basisschool in Trinidad. 

• Leerlingen van het Rodenborch College in 
Rosmalen hebben in 2003 voor de 'verjaardag' 
van hun school, kaarten ontworpen en deze voor 
ChancEd verkocht. 

• De eerstejaarse studenten van de HAS in Den 
Bosch hebben een 'duurzaamheidsdebat' 
georganiseerd, waaraan bureau Ecotopia heeft 
deelgenomen. Voorafgaand had bureau 
Ecotopia een gastles verzorgd en hierin de 
studenten uitgedaagd met als 'huiswerk' ook iets 
praktische vorm, te doen met duurzaamheid 
door een inzamelingsactie voor ChancEd. Na 
afloop van het debat werd de opbrengst 
overhandigd. 

• De gemeente Vught heeft financieel 
bijgedragen aande bouw van een 
opvangcentrum voor de kinderen van de 
middelbare school in Trinidad. 

• De basisscholen De Poort, De Meerwijk, Dr. Hordijk 
en Pieter Wijten in Waalwijk hebben in het 
voorjaar van 2004 een Derde Wereld Project 
georganiseerd, met als thema de Filippijnen. 
ChancEd heeft samen met de scholen actieve 
bijdrage geleverd en de basisscholen hebben 
met verschillende acties geld ingezameld voor 
ChancEd. 

• De Lionsclub van Breda organiseerde in dec. 
2004 een bridgedrive waarvan de opbrengst 
integraal naar ChancEd gaat. Er hebben 240 
paren aan deze bridgedrive deelgenomen. Eén 

van de leden 
van de Lions 
van Breda, 
Jos Horsten, 
had tijdens 
een reis naar 
de Filippijnen 
persoonlijk 
kennis kunnen 
maken met 
het werk van ChancEd en werd daardoor 
een enthousiaste ambassadeur voor ons 
werk bij zijn club. De opbrengst werd tijdens 
een feestelijk diner in aanwezigheid van de 

Filippijnse 
ambassadeur 
(Romeo A. 
Arguelles) en 
Vice Consul (Mrs. 
Leila Lora-
Santos) aan de 
voorzitter van 
ChancEd 

overhandigd. Eenzelfde actie werd in 2011 
voor ChancEd georganiseerd. 

• Gedurende een gehele week stonden de 
Filippijnen in de schijnwerper op vijf 
basisscholen in Waalwijk. Joop van Hezik en 
Rianne Pijnenburg, de verantwoordelijken 
voor de fondsenwerving van ChancEd, 
zorgden samen met voorzitter Florie Ladrero, 
vice-voorzitter Hans Netten en een 
enthousiast team van onderwijzers en 
onderwijzeressen voor een speciaal 
ontwikkeld lespakket over de Filippijnen, met 
de Filippijnse vlag in top. De actie liep 
gelijktijdig in vijf scholen: de Dr. Hordijkschool, 
Ireneschool, Schoutenschool, Pieter Wijten 
basisschool en Meerdijk basisschool. Voor de 
eerste keer werd het speciale lespakket ook 
aangeboden in scholen voor speciaal 
onderwijs, waar het gaat om kinderen die, 
net als de kinderen van ChancEd, speciale 
aandacht verdienen en krijgen. De 
leerlingen hebben geld ingezameld voor 
ChancEd. 

• ChancEd financierde in 2005 de bouw van 
een Drop-in / Learning Centre op de 
middelbare school van Trinidad. Dit centrum 
stelde studenten in staat om tijdens de 
pauze te studeren en interactie te hebben 
met medestudenten. 

• In september 2005 ontvingen wij een bericht 
dat er een brand had plaatsgevonden in de 
basisschool in Calbiga “Calbiga Central 
Elementary school”. Er waren gelukkig geen 
slachtoffers op of in de school noch waren er 
slachtoffers in de omgeving. De brand heeft 
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echter wel 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 financiële bijdrage geleverd 
om een eerste hulp te bieden bij het opnieuw 
inrichten van de klas lokalen.  

• 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. 

• In het voorjaar van 2006 heeft Wytze de Back een 
pelgrimstocht gemaakt met de fiets naar 
Santiago de Compostella (Spanje) voor ChancEd. 
De afstand van 5000 kilometer heen en terug. 
Wytze maakte gebruikt van een 
pensioenregeling bij zijn werkgever, de provincie 
Noord Brabant. In de plaats van een 
afscheidscadeau vroeg hij al zijn oud-collega‟s 
en vrienden en familie om hem per kilometer te 
sponsoren. Rond zijn bedevaarttocht hebben we 
een leuke publiciteitscampagne opgezet 
“Fietsactie Go Wytze Go “ samen met de 
Filippijnse 
kinderen en 
scholen.  

• Het regionaal 
ministerie van 
Onderwijs in de 
Filippijnen heeft 
ChancEd de 
"Eregalerij" toegekend in 2007 voor zijn bijdrage 
aan het onderwijs. Het erkent ChancEd als een 
waardevolle partner in het bereiken van hun 
missie.  

• In 2008-2009, was er een bijzondere samen-
werking ontstaan, dankzij 
Mariëlle en Mark, en het 
Super de Boer filiaal in 
Helvoirt. Gedurende de 
zomermaanden kunnen de 
klanten het statiegeld 
bonnetje in ChancEd 
'bonnenton' deponeren. 

• In 2008, faciliteerde 
ChancEd 

muziekinstrumenten aan de middelbare school 
Trinidad Nat’l, zodat de leerlingen konden 
participeren in de districtelijke en regionale 
activiteiten. 

• Scholengemeenschap “De Rooi Pannen”, 
afdeling horeca, in Breda is een bijzondere relatie 
met ChancEd aangegaan, onder het motto 
'onderwijs voor onderwijs'. De school hangt vol 

met posters, op intranet staat de speciale 
ChancEd- SG De Rooi Pannen weergegeven, 
er is een Horeca Breda nieuwsbrief met de 
focus op deze actie en er is digitaal 
materiaal met filmpjes en foto's van de 
ChancEd werkbezoeken. Op 28 mei wordt 
een afsluitend benefietdiner georganiseerd 
in de Grote Kerk in Breda. Per persoon kost 
een plaats €100 waarvan €50 voor ChancEd 
is. De leerlingen gaan een 6- gangen diner 
bereiden en serveren in een prachtig 
aangeklede grote kerk waar plaats is voor 

250 tot 300 
personen. 
ChancEd 
zorgde voor 
een 
Filippijnse 
entourage. 

• In 2012 
werden de 

eilanden Samar en Leyte getroffen door de 
sterke tyfoon Haiyan (plaatselijk Yolanda 
genaamd) die de stad Tacloban teniet deed. 
De Lions Club Breda Host heeft nogmaals 
een donatie gedaan voor noodhulp aan de 
slachtoffers in Samar, die in 2013 werd 
verdeeld door het ChancEd-team. 

• In 2014 hebben de ChancEd 
programmacoördinator en voorzitter 
deelgenomen aan de diploma uitreiking in 
Mag-ubay Nat'l. High School, op uitnodiging 
van het hoofd van de school. Drie ChancEd-

scholars 
ontvingen de 
hoogste eer. 
Engely 
Ponsica 
(Valedictorian
), Jeffrey 
Sumayang 
(Salutatorian) 
& Nena 

Diomangay (1e eervolle vermelding). Engely 
ontving 4 Academic Excellence Awards & 
Leadership Award. Jeffery ontving ook 4 
Academic Excellence Awards & Involvement 
Award & 
Nena 2 
special 
Awards.  

• Op de 
volgende 
school en op 
dezelfde dag, 
hebben Florie 
en Nene bij de diploma uitreiking in 
Tarabucan Na’tl. High School bijgewoond, 
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waarvan 3 van ChancEd scholars de hoogste 
erkenning en awards hebben gekregen. Ze 
waren de ere gasten die de eer hebben om de 
afstudeerden ChancEd scholars op de podium 
samen met hun ouders te feliciteren.  

• In hetzelfde jaar studeerde Dave Jones Rosellas 
(voormalig ChancEd-
scholar) Cum Laude af in 
Accountancy. 

• ChancEd nam deel aan 
het 1e Summer Wellness 
Camp voor kinderen en 
jongeren met een 
handicap in Noord-Samar, georganiseerd door 
haar partner, Bulig Kami Parents Association of 
Samar, Inc. (BKPA): een organisatie die bestaat 
uit ouders/gezinnen van/met kinderen met een 
handicap. Zeven ChancEd-scholars dienden als 
groepsleider / counselors. Zij begeleidden de 
kinderen met een handicap bij alle activiteiten 
van 3 dagen, inclusief de verzekering van hun 
veiligheid. ChancEd Program Coordinator, Nene 
Rosellas en Florie Ladrero, ChancEd-oprichter 
voegden zich ook bij hen. 

• ChancEd nam een speciale groep kinderen uit 
Trinidad en Guimaras mee naar het ChancEd-
programma op verzoek van de 
schooldirecteuren. Dit zijn leerlingen van de 
basisschool die geen gebruik konden maken van 
de overheidsprogramma's / initiatieven. 

• ChancEd-partner, BKPA, organiseerde het eerste 
mini-zomerkamp voor ChancEd-scholars in 
Palapag in 
maart 2016. 
Verschillende 
activiteiten 
werden 
georganiseerd 
waarbij ze elkaar 
leerden kennen, 
in groepen 
werkten, vaardigheden leerden, enz. Het was de 
eerste activiteit waarbij ze voor het eerst van huis 
weg waren 

• Een van ChancEd's partner scholen, Calbayog 
City National High School (CCNHS), heeft in 2016 
een Stakeholders Gala Night georganiseerd. 

Tijdens deze 
gelegenheid werd 
een Recognition 
Award uitgereikt 
aan ChancEd als 
erkenning voor 
haar 
betrokkenheid 
met het onderwijs. 

De prijs werd met trots ontvangen door Madelyn 
Sagadal-Temporosa namens ChancEd. Madelyn 

is een van de ChancEd scholars in het 
verleden. Ze slaagde erin om hoger 
onderwijs te volgen en voltooide een 
Bachelor in het 
Voortgezet 
Onderwijs. Ze is 
een van de 
docenten van 
CCNHS en is 
getrouwd en 
moeder van 
een kind.  

 
• Drie (3) van de ChancEd scholars, Jessa 

Barandino Ladrero, Teodoro Rosellas, Jr en 
Francis Nikko Endiza Orano, die het 
programma in 2010 verlieten, behaalden het 
diploma Licensure Examination for Teachers 
(LET).  

Namens het ChancEd-team in Nederland en de 

Filippijnen, spreken wij onze oprechte dank uit 

naar enkele speciale supporters van ChancEd: 
Lions Club Breda Host, Widi, Stichting Ingwar, 
Provincie Noord Brabant, Basisschool de 
Vijfhoven, De Rooi Pannen, Koos Smulders-van 

Hunsel (overleden), Wytze de Back, Mariëlle van 
Gogh en Mark Bus, Piet Lagarde, Martin Dijkhof, 
Jos Horsten, Jose Hendrix, fam. Ingwersen, fam. 
van Hezik, fam. Pijnenburg en vaste donateurs. 

20 jaar ChancEd: stap voor stap 

(Rianne Pijnenburg, Secretaris) 

 
In 1989 was ik een half jaar in de Filippijnen 
vanwege mijn stage als wijkverpleegkundige. 
Toen ik daarvan terug kwam had ik sterk het 
gevoel iets te moeten doen met die ervaring. Ik 
had zoveel armoede en onrecht gezien. Het 
moment dat ik een pasgeboren baby hoorde 
huilen is me altijd bij gebleven. Het wiegje, 
waarschijnlijk alleen enkele doeken, van dit 
kindje stond in een onderkomen op de grootste 
vuilnisbelt van Zuid-Oost Azië. Ik zeg nog steeds 
dat ik van geluk mag spreken dat ik in 
Nederland geboren ben … het had ook zomaar 
anders kunnen zijn. Ik heb overwogen of een 



20 Years ChancEd (1997-2017)                                                                                   (Special edition 2017: p14) 

verpleegkundige carrière in een ontwikkelingsland 
iets zou zijn maar ik kwam tot het besluit dat ik vanuit 
hier, in het westen, meer zou kunnen bijdragen aan 
de toekomst van een land. Toen we in 1997 in 
contact kwamen met Florie kwam de kans om een 
bijdrage te leveren aan de levens van mensen elders 
in de wereld. Geweldig dat het weer het weer de 
Filippijnen was dat op mijn pad kwam. In het artikel 
van Joop kunt u lezen over hoe de stichting 
ChancEd tot stand kwam en uitgroeide in 20 jaar. 
Na de eerste kennismaking met de Filippijnen in 1989 
en voor de tweede keer in 1997 volgden er nog 8 
bezoeken. We bezochten we steeds onze familie 
Ladrero in Samar. En de groep bekenden groeide. 
Nog meer van Florie’s familie, de ChancEd kinderen 
en hun ouders, de scholen. En overal werden we met 
zoveel warmte en vriendelijkheid ontvangen. Ik 
voelde me er vaak ongemakkelijk bij want ineens 
waren wij het middelpunt van de belangstelling. Het 
moet speciaal geweest zijn voor de ouders en 
kinderen  de leerkrachten dat er oprecht 
belangstelling was voor hun leven, een leven dat ik  
observeerde. En dat bij mij veel vragen en emoties 
op riep omdat ik er geen enkele vergelijkbare 
ervaring mee had. Behalve dan misschien de 
universele begrippen als het beste voor je kind willen, 
werken voor je toekomst, wat je als kind wilt worden. 
huwelijk, geboorte, sterven. We hebben het allemaal 
meegemaakt. Altijd samen met onze familie Ladrero 
en de ChancEd familie. We zagen de ontwikkelingen 
ontstaan. De aantallen kinderen die aangemeld 
werden voor het ChancEd programma, want zo zei 
eens iemand “wij hebben net zoveel kinderen als bij 
jullie het aantal ouderen”. Het aantal scholen dat 
mee wilde doen in het ChancEd programma. 
Ouders die taken mee wilden oppakken; er ontstond 
een soort van lotgenoten contact.  
Na iedere reis had ik weer bagage om het drukke 
leven thuis wat te relativeren, probeerde ik de 
contacten met familie en vrienden weer aan te 
halen. En werden nieuwe aankopen weer uitgesteld. 
Want bij iedere gulden en euro bedacht ik dat het 
weer een dagloon was voor de mensen die we 
ontmoet hadden. En dat maakte me echt blij.  
Het spreekt voor zich hoeveel energie het gaf om 
thuis weer in contact te komen met nieuwe mensen 
om ze te informeren over het leven van een kind in 
een ontwikkelingsland dat zo graag naar school wil. 
Onze familieleden en vrienden, bijna 20 scholen, 
bezoekers van een vrijmarkt en kerstmarkt, een 
zorgcentrum voor religieuzen, Lions club Horst Breda 
die heeft meerdere acties organiseerde, collega’s 
als we een nieuwe baan vonden. Eerlijk is eerlijk, de 
combinatie met het werk en leven hier maakte wel 
eens dat het vuur niet zo hard brandde maar het 
vlammetje bleef altijd aan. En zoals thuis het 
ChancEd verhaal steeds verteld werd, zo groeide 
het ook in de Filippijnen. Meer er meer leerkrachten, 

lokale bestuurders, winkeliers en jeepney 
chauffeurs, de kerken, de bankmedewerkers 
hoorden van ChancEd. Hoe langer ik er over 
nadenk hoe bijzonderder het is. En te bedenken 
dat alle kinderen die in 20 jaar geholpen zijn 
door stichting ChancEd hebben ook familie en 
vrienden en buren.  
Een paar keer per jaar krijgen we nog de vraag 
hoe het gaat met ons project. Nou, zeggen we 
met trots, in 20 jaar hebben 2000 kinderen een 
schooldiploma. In ieder geval van de 
basisschool maar de meesten hebben ook de 
middelbare school afgerond. Het is geweldig 
om te weten dat veel van deze kinderen, 
volwassenen inmiddels een baan gevonden 
hebben. Een aantal van hen is nu zelf ouder en 
in de gelegenheid om het onderwijs van hun 
zoontje, dochtertje te betalen. Hoe mooi toch 
dat je in één generatie de vooruitgang kunt 
zien. Dat armoede een heel klein beetje minder 
geworden is. Dat kansen toenemen. 
Met heel veel plezier, betrokkenheid en respect 
voor de Filippijnse mensen, en soms ook met een 
traan waar Joop over schrijft en een gevoel van 
onmacht vanwege de cultuurverschillen zijn 20 

jaar voorbij gevlogen. Alle ervaringen en 
emoties hebben een speciale plaats in mijn hart 
waar ik op mijn oude dag van kan zeggen “het 
leven was de moeite waard, ik heb iets kunnen 
betekenen voor een medemens”. En wie weet 
om weer te kunnen vertellen aan een jongere 
generatie hoe je stapje voor stapje tot iets 
groots kunt komen. Dat je echt een verschil kunt 
maken als je een kans geeft en een kans pakt. 
 

Mijn naam is 

Jacquelien van den 

Heuvel. Sinds 2016 ben 

ik werkzaam als 

vrijwilligster bij  

ChancEd.  Hiervoor 

heb ik vanaf 2002 

(tevens als vrijwilligster) 

bij een toen nog 

relatief kleine 

organisatie die kinderen met handicap helpt 
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gewerkt. Binnen deze organisatie heb ik Florie 

Ladrero leren kennen. Florie is een gedreven 

vrouw met een groot hart voor kinderen en 

medemens. Na 12, leuke, mooie en leerzame jaren 

ben ik met pijn in het hart gestopt bij de 

organisatie. De organisatie werd steeds groter en 

daardoor ook minder persoonlijk. Nadat Florie is 

gestopt bij dezelfde organisatie, kwamen wij 

opnieuw in contact met elkaar.  

Ik ben trots en blij dat ik sinds 2016 opnieuw bij kan 

dragen aan het helpen van kansarme kindere in 

ontwikkelingslanden. Samen met Florie en het hele 

Chanced-team! 

Trots ben ik op Florie dat zij naast haar reguliere 

fulltime job, Chanced door laat groeien tot een 

mooie en succesvolle organisatie. Door de donaties 

en inspanningen van velen, gaan de kinderen een 

mooie toekomst tegemoet. Ik hoop dat ik nog lange 

tijd deel uit mag maken van Chanced. Ik zeg op 

naar de 25 jaar!  (Lien) 

 

 Hartelijk gefeliciteerd! ChancEd 
heeft een heel speciale plaats in 
mijn hart toen ik de school-
directeur van Trinidad Elem. 
School was. Bedankt ChancEd, 
je hebt mijn termijn in Trinidad 
Elem. School zeer productief en 
vruchtbaar gemaakt. (Adelma 

Rabuya)  
 
Bedankt voor het initiatief van Florie Ladrero. 
Vanwege haar hebben vele 
leerlingen en studenten hun 
studie kunnen afgeronden via 
ChancEd  
Foundation. Heel erg bedankt 
Florie,. (Lolita Y. Alera, voormalig 
directeur van Calbayog City 
National High School) 
 
 
Groeten uit Guimaras! 

Gelukkige 20e verjaardag ChancEd Foundation! 20 

jaar vol hoop en goede gedachten, vooral voor die 

minder bedeelde kinderen. Ik ben erg dankbaar dat 

ik een deel van ChanEd ben. Mag deze instelling 

sterk blijven en hoop blijven geven en mensen 

inspireren. Aan de mensen achter deze organisatie, 

God zegene u allen voor uw grote hart en 

vriendelijkheid die veel kinderen ten goede kwam. 

Aan mijn zus Florie, bedankt. We zijn trots op je. Wij 

houden van jou. Aan Rianne en Joop, bedankt voor 

de steun die u hebt verleend voor de stichting. Aan 

Hans, bedankt dat je mijn zuster en de stichting 

voortdurend steunt. 

Ik heb niets meer te zeggen 

dan een miljoen “dank je 

wel” ChancEd van ons 

allemaal hier. Mabuhay 

ChancEders!  Thelma L. 

Castro (ChancEd 

Coordinator, Guimaras)  
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Bijdrage van ChancEd Filippijnen 

 
 

ChancEd ondersteun kinderen voor Senior High 

School Education 

 

“Lean on Me” een oude film waarin Morgan 
Freeman , de oude leraar, Joe Clark, speelde zien 
we een leraar die is belast met een grote taak. 
Namelijk het hervormen van een school die op het 
punt stond te worden opgeheven door de 
autoriteiten.  
Joe Clark past verschillende hervormingsmethoden 
toe om de school te redden. In de film zien we 
betrokken hardwerkende leraren die er alles aan 
doen om het moraal, de houding van de studenten 
en het imago van de school te verbeteren. De 
methoden van Clark waren succesvol en de school 
werd een voorbeeld voor andere onderwijs 
instellingen.  
Deze film doet mij denken aan de rol van ChancEd. 
Ook ChancEd verandert de levens van studenten, 
docenten, families en uiteindelijk de gemeenschap. 
Op de Filippijnen, verandert momenteel  het K12-
curriculum de visie op het gehele onderwijssysteem. 
Met de visie om het onderwijssysteem te veranderen. 
Het systeem brengt dan ook bekwame, 
welopgeleide en functionele afgestudeerden voort. 
Ook de middelbare school zal het systeem snel gaan 
omarmen.   
De continue hulp van ChancEd heeft in de 
afgelopen twee decennia veel moois gebracht. De 
studenten kunnen weer streven, dromen en hebben 
zicht op een beter leven waarin zij zelf de 
verantwoordelijkheid voor hun eigen leven kunnen 
nemen. De steun en successen van ChancEd 
kunnen en mogen wij onderbouwen met de vele 
afgestudeerden!  
De kinderen en jongeren behaalden tijdens hun 
studie vele onderscheidingen, eindigde hoog in 
schoolcompetities. Velen van hen reageerden op 
wisselende vacatures en hebben een baan 
gevonden. ChancEd speelde een belangrijke rol in 
het leven de van studenten, hun familie, de school 
en de buurt waarin ze wonen. De studenten en hun 

families hebben gestreden en gevochten tegen 
hun eigen onwetendheid.   
Zorgen bij ouders zijn weggenomen. Kinderen 
zijn in staat om naar school te blijven gaan, er is 
geen reden meer om te spijbelen of thuis te 
blijven.  
Een goede educatie zorgt voor een mooie 
toekomst en meer mogelijkheden in de 
toekomst. Meer dromen van kinderen gaan 
werkelijkheid worden. Meer kinderen kunnen 
met de opgedane kennis en talenten vooruit in 
het arbeidsleven. Uitgerust met inzichten en 
vaardigheden zal de armoede verminderen en 
de welvaart van de gemeenschap verbeteren! 
De geslaagde studenten kunnen nu wereldwijd 
concurreren en een carrière opbouwen.  
Tot slot hoop ik, en met mij de studenten en de 
scholen, dan ook dat wij onze diensten kunnen 
blijven voortzetten en dat de donateurs en 
vrijwilligers ons zullen blijven steunen. 
Mogen jullie allen gezegend worden met 
zegeningen die je met andere kunt delen!  
 

MABUHAY! ChancEd Filippijnen 
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Aan het woord:  Mevr. Nene Rosellas ChancEd 

Program Coordinator 
 
Ik herinnerde me dat ik al in maart 1997 werd 
uitgenodigd voor een familiegesprek, toen Florie 
helemaal vanuit Nederland naar Samar kwam om 
persoonlijk haar levensmissie te bespreken. Ik was 
nogal verrast, maar had het voorrecht om gevraagd 
te worden om het programma uit te voeren en te 
beheren met de steun van haar familie. We waren 
behoorlijk zenuwachtig voor de grote verantwoord-
elijkheid die op ons rustte. Verschillende uitdagingen 
doorkruisten ons omdat de voorgestelde doelgroep 
(kinderen van arme familie) enorm is, waaronder ook 
haar eigen familie en familieleden. Maar Florie was 
vrij duidelijk dat het programma haar familie zou 
moeten uitsluiten. We waren natuurlijk behoorlijk 
verbaasd maar begrepen de motivatie achter de 
beslissing. We stonden achter haar missie en we 
hebben een sterk geloof in haar. Nadat we de 
missie, visie en hoofddoelstellingen van het 
programma hadden besproken, mobiliseerden we 
een ander familielid die onderwijzeres is om een 
voorselectie te maken van kinderen die zich voor het 
programma zouden kwalificeren. We bezochten de 
16 geselecteerde kinderen thuis, spraken met hun 
ouders over het programma en hun rol en 
verantwoordelijkheid. Dit was het begin van het 
ChancEd-programma op de Filippijnen. Elk jaar 
kwamen veel ouders naar me toe om te vragen hun 
kinderen te accepteren omdat ze de andere 
schoolkosten niet konden betalen. Zelfs leraren 

zouden 
kinderen 
aanbevelen 
waarvan zij 
vermoedden 
dat ze een 
hoog risico 
lopen om niet 
meer naar 
school te 

komen. We hebben deze groep voorrang gegeven 
omdat we wisten dat als ze thuis bleven, de kans 
groot is dat ze meer moeilijkheden zullen hebben om 
terug naar school te gaan. Ik werk nauw samen met 
de scholen en op elke school heeft ChancEd een 
coördinator aangewezen die ervoor moet zorgen 
dat de kinderen op school blijven en het goed doen. 
Ze rapporteert aan mij en aan het hoofd van de 
school. Deze regeling maakte de monitoring en 
rapportage eenvoudiger. 
Naarmate de jaren verstreken, werd ChancEd 
populair in Calbayog District en werd het erkend als 
een uitstekende partnerorganisatie. Ik word vaak 
uitgenodigd om ChancEd te vertegenwoor-digen 
op de vergaderingen van de stakeholders en de 
afsluiting van schooljaar, en elk jaar is er altijd een 

ChancEd-scholar die met grote onderscheiding 
afstudeert. Het is een plezier om ze samen met 
hun trotse ouders in toga te zien lopen met een 
grote glimlach op hun gezicht. Het is soms 
hartverscheurend wanneer ouders, bij iedere 
ontmoeting, thuis of op school, iets meebrengen 
van wat ze hebben. Een banaan, kokosnoot, 
zoete aardappelen, enz 

Ik weet dat ze het meer nodig hebben dan ik, 
maar het is hun manier om uit te drukken hoe 
dankbaar ze zijn voor de hulp van ChancEd. Ze 
huilden vaak vanwege de hulp die ze kregen. 
ChancEd-programma is onze trots, niet alleen 
voor het gezin, maar ook de trots van de 
gemeenschap. ChancEd heeft zijn goede 
reputatie gevestigd als oprechte hulpverlener 
en, belangrijker nog, velen hebben hun 
opleiding afgerond en dragen als professionals 
bij aan de samenleving. Ik ben vereerd en blij in 
1997 toen Florie me vroeg om het programma te 
beheren en twintig jaar later is het gevoel 
toegenomen. Ik voelde dat ik ook via ChancEd 
aan de samenleving heb bijgedragen. Een 
felicitatie aan het ChancEd-team in Nederland, 
zijn waardevolle donateurs, familie en vrienden. 
Mijn oprechte wens is dat ChancEd zijn 

programma nog vele jaren zal voortzetten, 
omdat er nog steeds veel kinderen speciaal in 
afgelegen gebieden zijn die niet naar school 
gaan. Lang leve ChancEd! 
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Ja, ik steun Stichting ChancEd 

          
        met eenmalig gift van € …………….. 

          
        als donateur voor € ……………….. maand/kwartaal/jaar (minimaal €25 per jaar) 
 
   A.u.b. aankruisen wat van toepassing is. 
 

het bedrag heb ik overgemaakt op bankrekening NL07INGB0006831798 t.n.v. Stichting ChancEd o.v.v gift of 

donatie. 

Doorlopende machtiging: 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting ChancEd om jaarlijks een 

doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank om bovengenoemde bedrag van uw 

rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten 

terugboeken.  

Voornaam: ………………………….………………… Achternaam: ………….…………………………………………… 

Adres: …………………………………………………..  Postcode/Woonplaats: ………………………………………….. 

Telefoon: ………………………….…….……………. E-mail: ………………………………….….………………………… 

IBAN: ……….……………………………..…………… Datum: ………………………………………………… 

Handtekening: ………………………………………  

 
U kunt de ingevulde kaart sturen aan:  

 

   Stichting ChancEd 

   Zonneweide 13 

   5221 BG, ’s-Hertogenbosch 

  

   www.chanced.org 

 

 
 

 

of stuur een mail met de bovenstaande gegevens aan: 

 stichtingchanced@gmail.com /chancedfoundation@gmail.com 

 

 

 

 

Antwoordkaart 

 

Stichting ChancEd is aangemerkt als Algemeen 

Nut Beogende Instelling ANBI). Hierdoor zijn 

giften aftrekbaar. 


