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www.fairjewelry.nlNieuw lespakket voor basisscholen Middelbare school haalt duizenden euro’s op

Nieuw Young Focus programma: 
Young Unlimited (YoUNgLI)
Young Focus is een nieuw programma rijker: Young Unlimited. Paul van Wijgerden, 
managing director van Young Focus vertelt er over: “Young Focus heeft programma’s 
voor het hele spectrum van baby’s tot studenten van 20+. Er was echter een ‘missing 
link’; schoolverlaters in de tienerleeftijd pasten niet in deze bestaande programma’s. 
Waar het Love2Learn programma zich richt  op vroegtijdige schoolverlaters tot 15 
jaar, viel de oudere jeugd buiten de boot. 

Het is een zorgelijke groep: deze jonge mensen 
zijn om verscheidene redenen gestopt met 
school en zonder enig perspectief belanden 
zij in het straatleven. Vaak snuiven ze lijm om 
het hongergevoel te stillen. Dit is verslavend 
en kan leiden tot hersenbeschadiging. Ze 
raken onbereikbaar voor het gevestigde 
onderwijssysteem. Maar ook déze jongeren 
hebben een scala aan talenten”. 

Vorig jaar werd er een ruimte gevonden die 
gesitueerd is aan de rand van de sloppenwijk 
in Manilla. Goed bereikbaar dus voor onze 
doelgroep, want de drempel moet laag zijn. De 
ruimte werd opgeknapt met weinig middelen 
maar met veel creativiteit en eind december 
2015 vond de eerste bijeenkomst plaats. Er 
werd gestart met 18 jongeren maar inmiddels 
is dit aantal gegroeid naar 40! Er vinden veel 
recreatieve activiteiten plaats in het centrum: 
er wordt geprobeerd een band op te bouwen 
met deze tieners om te ontdekken waar hun 

mogelijkheden en interesses liggen. Ook 
wordt er les gegeven op een interactieve 
manier. Zo wordt er geprobeerd hun interesse 
voor onderwijs weer aan te wakkeren en een 
terugkeer naar school om te studeren of een 
vak te leren een kans te geven. Afhankelijk 
van de leeftijd en de persoonlijkheid van de 
deelnemer vraagt dit een persoonlijke en 
aangepaste benadering. 
Onze jongeren werden onlangs blij verrast 
door het bezoek dat de Amerikaanse band 
Switchfoot bracht aan Young Focus. Switchfoot 
nam een muziekvideo op in de sloppenwijken 
waar onze jongeren wonen en aangezien velen 
van hen dol zijn op dans en muziek was dit een 
groot feest! 

Mocht u meer informatie willen over dit 
programma dan kunnen de medewerkers 
van Young Focus Nederland u er alles over 
vertellen. Donateurs voor dit programma zijn 
van harte welkom. Misschien sluit dit doel wel 
aan bij uw organisatie of bedrijf?! 

Kanjers van Christelijk 
College Groevenbeek!

Al een aantal jaren prijst Young Focus zich 
gelukkig met de intensieve betrokkenheid van 
het Christelijk College Groevenbeek in Ermelo. 
Deze middelbare school heeft een aantal 
jaren geleden gekozen voor Young Focus als 
partner. Inmiddels zijn heel veel leerlingen 
van College Groevenbeek bekend met onze 
organisatie en ook dit jaar resulteerde dat weer 
in een geweldige actieperiode. Docenten en 
leerlingen haalden alles uit de kast om zoveel 
mogelijk geld voor Young Focus op te halen. 
Zo waren er lesnachten en sport marathons, 
taarten-bak-acties en sponsorlopen. Als klap 
op de vuurpijl vond er een grote actiedag 
plaats waar vele klassen hun organisatietalent 
in de strijd gooiden en waar de bezoekers 
konden genieten van zelf gebakken crêpes, 
een spookhuis konden bezoeken, hun nagels 
konden laten lakken en allerlei sportieve 
uitdagingen aan konden gaan. 
In het voorjaar woonden Ann van Wijgerden 
(op bezoek in Europa vanuit de Filipijnen) en 
Karen Weber namens Young Focus Nederland 
de officiële bekendmaking van de opbrengst 
van dit actiejaar bij. Rond het middaguur 
verzamelden alle leerkrachten en leerlingen 
zich op het plein voor de school. Een DJ 
zorgde voor opzwepende muziek en bouwde 
hiermee langzaam de spanning op. Nadat alle 
aanwezigen heel hartelijk bedankt waren voor 
hun tomeloze inzet was het tijd voor de grootse 
onthulling….. er werd een enorm spandoek 
van 8x12 meter vanaf het dak van de school 
gerold met daarop het fantastische bedrag van 
€ 31.721,-
Door acties in voorgaande jaren sponsort de 
school inmiddels 24 (!) studenten voor het hele 
traject van middelbare school tot het voltooien 
van een beroepsopleiding. Deze groep wordt 
nu weer aangevuld met een aantal leerlingen 
en Young Focus dankt hier alle docenten en 
leerlingen van College Groevenbeek echt héél, 
héél hartelijk voor!

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een nieuw lespakket voor basisscholen. We 
mogen zeggen dat het een zeer compleet digitaal lespakket is geworden vol met leerzame 
en leuke onderdelen voor de onder-, midden- en bovenbouw . Zo zit er informatie in over de 
Filipijnen in het algemeen en over het leven in de sloppenwijken van Manilla in het bijzonder. 
Heeft u kinderen in de basisschoolleeftijd? Of werkt u op een basisschool? 
Vraag dan nu het gratis lespakket aan en introduceer het op school! 

Vrijwilligers van Young Focus komen desgewenst op locatie om het 
pakket toe te lichten of te helpen bij het organiseren van activiteiten. 

Via het mailadres scholen@youngfocus.nl is het pakket aan te 
vragen en kunnen alle vragen over dit onderwerp gesteld worden!

Young FocusLespakket
Een leerzaam lespakket over het leven en welzijn van kinderen op de 

Filipijnen

Lespakket voor basisscholen



Young Focus heeft als doel 
het bevorderen van de 

geestelijke volksgezondheid 
en het maatschappelijk welzijn 

van jonge leeftijdsgroepen in 
arme leefgemeenschapppen 

door middel van onderwijs en 
coaching.
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De kleintjes uit de Child Care, de kinderen 
van Love2Learn, de basisschoolleerlingen, de 
tieners van de middelbare school en studenten 
die een middelbare of hogere beroepsopleiding 
afgerond hebben: het zijn er dit schooljaar 
ongeveer 100 die slagen! Al deze jonge mensen 
hebben iets gemeenschappelijks: ze wonen in 
de sloppenwijken van Manilla en ze hebben 
fantastische successen geboekt op school. We 
raken er hier als Young Focus staf nooit aan 
gewend: elk jaar is het weer volop feest aan het 
einde van het schooljaar!
Van de 79 kleuters in de Child Care PLUS 
mogen er 38 door naar de basisschool. De 
overige kinderen zijn nog te jong en blijven 
nog een jaartje in de kleuterschool van de 
Child Care PLUS. Overigens kunnen we u hier 
nog het nieuws brengen dat we dit schooljaar 
niet met een kleuterklas gestart zijn maar met 
een heuse kleuterschool! De behoefte hieraan 
is zo groot dat we besloten hebben om de 
stap tot deze uitbreiding te nemen. Nieuwe 
leerkrachten zijn inmiddels aangenomen. Met 
trots kunnen wij u vertellen dat maar liefst vijf 
van onze Young Focus studenten die afgelopen 
jaar slaagden als leerkracht op het HBO, ons 

De Filipijnen kende al leerplicht. Eerder gold 
deze leerplicht alleen voor de basisschool maar 
door recente hervormingen in het onderwijs 
zijn Filipijnse kinderen nu leerplichtig van hun 
5e tot hun 18e jaar. Deze leerplicht omvat 1 jaar 
kleuteronderwijs, 6 jaren basisonderwijs en 6 
jaar voortgezet onderwijs (gebaseerd op het 
Amerikaanse K to12-systeem). Het onderwijs 
is in de basis gratis. Leermiddelen, vervoer, 
activiteiten en schooluniformen moeten echter 
door ouders zelf bekostigd worden. 

team komen versterken! Zij gaan fulltime aan 
de slag met onze kleuters en onze kinderen van 
Love2Learn!  

Young Focus is een ambitieuze weg ingeslagen. 
Zo is niet alleen de Child Care PLUS gegroeid, 
ook het aantal kinderen in het Love2Learn 
programma is verdubbeld. Daarnaast willen 
we ook het aantal gesponsorde kinderen (van 
basisschool tot een voltooide beroepsopleiding/
universiteit) laten groeien. We maken hiervoor 
als organisatie een arbeidsintensief maar mooi 
proces door: er liggen voor ons gevoel nog 
zó veel kansen voor kinderen hier, dat we met 
man en macht werken om dit alles voor elkaar 
te krijgen!

De omstandigheden in het Filipijnse onderwijs 
zijn niet ideaal. Klaslokalen zijn overvol, 
leerkrachten zijn niet altijd capabel om goed les 
te geven en leermiddelen zijn vaak verouderd. 
De overheid besteedt slechts een klein gedeelte 
van haar budget aan onderwijs (dit is ongeveer 
2,5 % van het BNP, ter vergelijk: in Nederland 
is dit ongeveer 6%). De hervormingen die 
nu doorgevoerd worden komen voort uit het 
inzicht dat het onderwijsniveau op de Filipijnen 
te laag is; kinderen zouden beter voorbereid 
moeten beginnen aan het MBO en het HBO 
zodat ook deze opleidingen meer ‘waard’ 
worden. Om deze reden besloot de regering 
om twee extra jaren aan de huidige vier jaren 
middelbare school toe te voegen. 
Groot probleem hierbij is dat er in het Smokey 
Moutaingebied een dramatisch tekort aan 
kleuterscholen is. Dit is dan ook de reden van 
de eerder genoemde uitbreiding van het aantal 
kinderen in de Child Care PLUS en het opzetten 
van een kleuterschool door Young Focus. 

Natuurlijk is het mooi dat de regering 
maatregelen treft om het onderwijsniveau 
op een hoger plan te krijgen. Voor arme 
gezinnen is het echter ook verontrustend: het 
duurt nu twee jaar langer voor deze kinderen 
een bijdrage aan het gezinsinkomen kunnen 
leveren. Young Focus is bezorgd over het 
mogelijke effect: stoppen deze kinderen om 
deze reden met hun studie voordat deze twee 
extra jaren voorbij zijn? Zijn er in het gezin 
gewoonweg geen financiële mogelijkheden om 
een kind na de (langere) middelbare school nog 
vier jaren beroepsopleiding te laten volgen? 
Dit zijn vragen waar nu nog geen duidelijk 
antwoord op is. De tijd zal het leren. Inmiddels 
heeft Young Focus uitvoerig met de ouders en 
leerlingen gesproken over de consequenties 
van de onderwijshervormingen. Eén ding 
is zeker: we willen álle leerlingen op school 
houden en voortijdige uitval voorkomen. Voor 
sponsoren betekent het dat uw kind in ieder 
geval tot zijn of haar 18e jaar uw hulp hard 
nodig heeft!
Heeft u vragen over deze ontwikkelingen op de 
Filipijnen? Mail ons gerust! 

Young Focus groeit het komend 
schooljaar. De teller staat nu op:

• 600 basisschool en middelbare 
schoolleerlingen 

• 110 studenten in het (hoger) 
beroepsonderwijs 

• 40 YoUNgLI deelnemers
• 80 kinderen in het Love2Learn 

programma
• 375 kleuters in de Child Care PLUS
• 20 baby’s in de Child Care

Wilt u op de hoogte blijven van alle 
ontwikkelingen in de Filipijnen? 
Vindt u het leuk om regelmatig foto’s 
te zien van de studenten van Young 
Focus en hun activiteiten? Volg 
Young Focus Nederland dan via: 
www.facebook.com/youngfocus.nl

Ze blijven maar komen 
die ‘geslaagden’!

Filipijnen 
wijzigt haar 
onderwijs 
systeem


