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Wie is Young Focus? 
Sinds 1992 geeft Young Focus kansarme kinderen en jongeren de kans om zichzelf intellectueel, emotioneel, mentaal, 
en spiritueel te ontwikkelen door educatie en persoonlijke training. Onderwijs geeft hen de beste kans om de vicieuze 
cirkel van armoede te doorbreken.

Het ‘Smokey Mountain’-gebied in Tondo, Manilla, staat bekend om het storten en recyclen van afval. Tienduizenden 
volwassenen en kinderen zijn direct of indirect afhankelijk van het werk in afvalverwerking en leven in een grote 
krottenwijk. Veel kinderen gaan niet naar school of maken hun school niet af. Veel ouders kunnen zich onderwijs voor 
hun kinderen niet veroorloven.

Young Focus heeft 4 centra in deze buurt. Al onze programma’s zijn gericht op onderwijs en persoonlijke ontwikkeling.

Wat doet Young Focus? 
Young Focus stimuleert kinderen naar school te gaan, 
van kleuterschool tot beroepsonderwijs, door financieel 
support, studieruimte en coaching. Onze programma's 
zijn op maat gemaakt voor de behoeftes van onze 
doelgroepen, waarmee we kinderen en jongeren de kans 
geven om zich zowel intellectueel als op creatief en 
sociaal gebied te ontwikkelen.

Wij helpen
• 1.650 kinderen en jongvolwassenen om naar school te 

gaan, een bijna verdubbeling ten opzichte van 2016
• 450 kleuters om in vroeg stadium te wennen aan 

school om de kans te vergroten dat zij onderwijs blijven 
volgen

• 700 kinderen aan voedsel, zodat ze fysiek én 
emotioneel en cognitief groeien

• ouders van onze studenten om zichzelf te ontwikkelen 
en beter om te gaan met de uitdagingen van armoede

Ons sponsorprogramma geeft hen, en de lokale 
gemeenschap, een nieuwe toekomst!

Bekijk de trailer:
https://youtu.be/khqsg_7QnXM 
1.21 min  

Oude Smokey Mountain 1 

Oude Smokey Mountain 2

Temporary Housing

Young Focus in het Smokey Mountain-gebied van Manilla: 
Student Center Sandigan (1), Child Care Center (2), 

Road10 Center en yoUNgLI (4). Al onze programma’s zijn 
gericht op onderwijs en persoonlijke ontwikkeling.
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https://youtu.be/khqsg_7QnXM


Wat kunt u doen? 
U kunt partner worden in het realiseren van onze droom en Young Focus helpen haar doel te bereiken: onderwijs en een 
betere toekomst voor alle kinderen van Smokey Mountain.

De werkelijkheid van onze droom is in de laatste 10 jaar met grote stappen dichterbij gekomen. Young Focus heeft 
succes en momentum. U kunt mee-investeren in ons succesplan om die droom verder te verwezenlijken.

Wat biedt Young Focus? 
Young Focus biedt u de mogelijkheid om zich als maatschappelijk verantwoorde onderneming te profileren door samen 
met ons verschil te maken in jonge levens van onbevoorrechte kinderen in Manilla. Dit kan op verschillende manieren, 
die we graag tijdens een presentatie met u bespreken. Zie ook de voorbeelden van andere bedrijven.

U ontvangt
• regelmatig een update over het project en uw investering
• ieder jaar een persoonlijke update van de ontwikkelingen in Tondo bij u op kantoor
• content voor uw communicatie-uitingen zoals website en jaarverslag (tekst, foto’s, video) zodat u uw mvo-beleid 

kenbaar kan maken aan werknemers en relaties
• een interview over uw bedrijf in een relevant medium via een gerenommeerde journalist (afhankelijk van uw 

investering)

Voorbeelden van sponsoring

Onderwijsprogramma Pre-school

5 kleuters

Basisschool

10 kinderen

Highschool

10 studenten

Universiteit

10 studenten

Young Unlimited
inhaalprogramma

10 jongvolwassenen

Sponsorbedrag 1.500 3.000 4.000 7.500 10.000



 

 

Intracare 

Intracare ontwikkelt innovatieve producten waarmee antibiotica-gebruik in de 
intensieve veehouderij kan worden teruggedrongen zonder in te leveren op een 
gezonde veestapel. 

Intracare is al jaren een partner van Young Focus. Daardoor kon Young Focus Fair 
Jewelry opzetten, Child Care PLUS (kleuterschool) verder ontwikkelen en beschikken 
over goede vervoersmiddelen.

Dornier

Dornier is een internationaal ondernemende familie en onder andere bekend om  
succesvolle vliegtuigbouw medische apparatuur die wereldwijd wordt gebruikt.

Esther & Silvius Dornier hebben een warm hart voor educatie en hebben een stichting 
opgericht die studiebeurzen geeft aan getalenteerde studenten.

Zij zijn sinds 2014 betrokken bij Young Focus en sponsoren ieder jaar een aantal 
leerlingen uit het Smokey Mountain-gebied van middelbare tot hogeschool.

Verizon

Behalve dat Verizon als IT-provider mensen, bedrijven en gemeenschappen verbindt, 
wil het ook maatschappelijk impact hebben.

Verizon heeft een callcenter in Manilla en doneerde als partner van Young Focus een 
bestelbus en maakte het mogelijk dat onze kinderen en studenten konden sporten.

Wat doen anderen?



Young Focus onderwĳs- en welzĳnprogramma’s 
Hoofdprogramma’s Student Educatie Programma (SEP)

Love2Learn
deel van het 
inhaalprogramma

Voor kinderen die gestopt zijn met school, vaak door armoede.

Hoofddoel: kinderen en hun ouders motiveren, stimuleren en aanmoedigen terug naar school te 
gaan en hen overtuigen van het belang van onderwijs. 

Aantal deelnemers: 75 kinderen elk schooljaar. 

YoUNgLI 
(Young Unlimited)
deel van het 
inhaalprogramma

YoUNgLI helpt tieners zonder schoolervaring met sociale vaardigheids- en werktraining, 
onderwijs en sport in het eigen centrum, dat functioneert als hangplek en trainingscentrum.

Hoofddoel: passie voor onderwijs terug te winnen, hun talenten te ontdekken en hun vaardigheden 
te ontwikkelen, zodat ze een hoopvollere toekomst tegemoet kunnen zien. 

Aantal deelnemers: 30

School
Sponsorship

Sponsoring en coaching van leerlingen en studenten van basisschool tot hbo.

Hoofddoel: creativiteit van studenten stimuleren en hen anders onbereikbare kansen te bieden.

Aantal deelnemers: 1.000

Hoofdprogramma’s Sociale Zorg/Social Care Program (SCP)

Kinderopvang
(0-3 jaar)

Voeding en medische zorg voor ondervoede baby’s en peuters.

Hoofddoel: ondervoeding bestrijden door voeding en medische zorg voor baby’s en peuters. Zijn ze 
gegroeid en ontwikkeld tot een zeker niveau, dan ‘slagen’ ze voor het programma.

Aantal deelnemers: 20

Kinderopvang 
PLUS
(3-5 jaar)

Voeding, levenslessen, spel en fundamenteel onderwijs voor kleuters. 

Hoofddoel: emotionele, fysieke en cognitieve ontwikkeling en voorbereiding op het basisonderwijs.

Aantal deelnemers: 450

Combat 
Malnutrition

Voeding aan kinderen. Voorlichting en training aan alle moeders over voeding. De specifieke 
groep moeders in het ‘Nutrition Core Team’ helpen mee in het programma.

Hoofddoel: ondervoeding voorkomen en gezonde voeding promoten door onderwijs aan moeders 
hoe zij voedzame maaltijden kunnen klaarmaken binnen een specifiek budget.

Aantal deelnemers: 700 maaltijden

Family Care Sociale ondersteuning, begeleiding en training aan ouders van alle begunstigden van Young 
Focus. Tevens voorlichting over hygiëne, gezondheid en gezinsplanning.

Hoofddoel: welzijn van families te vergroten door vaardigheden, zelfvertrouwen en kennis van 
ouders te versterken: goed ouderschap, onderhoud van het gezin en omgaan met problemen 
veelal door armoede veroorzaakt

Aantal deelnemers: voor alle ouders en verzorgers van onze leerlingen en studenten, 1645



Kerngegevens over Young Focus 
Stichting Young Focus
KvK 41036005

ANBI
Young Focus heeft ANBI-status. 
RSIN 801530088
www.youngfocus.nl/anbi

Adres
Zandzuigerstraat 65, 1333 MX Almere

Contactinformatie
06 - 12 03 25 11
www.youngfocus.nl
info@youngfocus.nl
www.facebook.nl/youngfocus.nl

Bankrelatie 
Triodos bank
IBAN: NL22 TRIO 0784 7338 13
BIC/SWIFT: TRIONL2U

Young Focus Filipijnen en Young Focus Nederland
In hart en ziel is Young Focus één, terwijl er onderscheid is tussen het werk in de Filipijnen (YFPH) en het partnership 
van Nederland (YFNL). YFNL is de belangrijkste partner van YFPH; vanuit Nederland is YF gestart, gefinancierd en op 
allerlei gebied ondersteund. Paul en Ann van Wijgerden zijn al die tijd de kracht achter YF. Zij zijn verantwoordelijk voor 
het reilen en zeilen van het project in Manilla.

Jaarverslag
www.youngfocus.nl/jaarverslag

Vrijwilligers
Young Focus werkt met vrijwilligers. Zonder vergoeding zetten zij zich in om voorlichting te geven, administratie te doen 
en particulieren, scholen en bedrijven enthousiast te maken voor het werk in Manilla.

http://www.youngfocus.nl/jaarverslag

