






 

De allerarmste gezinnen in Manilla leven van het verzamelen en recyclen van vuilnis. 
Voor het verkochte afval krijgen ze een habbekrats. Het gezinsinkomen is zó laag, dat 
kinderen vaak ook moeten werken. De opbrengst is nauwelijks voldoende voor een 
dagelijkse maaltijd, laat staan om onderwijs te kunnen betalen.


Young Focus werkt onder de allerarmsten in het Smokey Mountain-gebied van Tondo, 
Manilla (Filipijnen) in navolging van Jezus, die opdroeg om de armen te gedenken. Of 
zoals Jesaja (58) het doorgeeft: 

“Is dit niet het vasten dat ik verkies: je brood delen met de hongerige, 
onderdak bieden aan de armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je 

bekommeren om je medemensen? De Heer zal je voortdurend leiden.” 
Daarom zet ons team in Manilla zich in voor deze kinderen en de gezinnen in de slop-
pen van het allerarmste gedeelte van Manilla. Om met Gods zegen tot zegen te zijn.

Kinderen die in armoede leven hebben geen keuze: zij zijn het slachtoffer 
van sociale en geestelijke armoede. Hoe graag ouders dat ook willen, zij 
kunnen hen weinig bieden. Het gevolg is ondervoeding, slechte gezond-
heid en onvoldoende onderwijs. En daarmee een gebrek aan mogelijk-
heden hebben om hun talenten te ontwikkelen. Ze zitten letterlijk in een 
vicieuze cirkel: armoede houdt armoede in stand.
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Contact Nederland en Filipĳnen  
Studenten uit Manilla die Nederland bezochten tijdens een uitwisseling ontmoetten de 
jeugd van de Andreaskerk in Putten. De Evangelische Gemeente Parousia uit Almere 
heeft een sterke band met Young Focus: zij hebben Young Focus door de jaren heen 
gesteund met vrijwilligers en collectes. 
Vrijwilligers van uw kerk of gemeente zijn van harte welkom bij Young Focus op de 
Filipijnen om mee te helpen in de verschillende programma’s. Neem contact met ons 
op of kijk op de website: www.youngfocus.nl/vacatures

Young Focus Nederland
Young Focus Nederland heeft 0,8 FTE voor een goede coördinatie. Verder werkt Young 
Focus met vrijwilligers. Zonder vergoeding zetten zij zich in als bestuurslid, geven 
voorlichting en verwerken administratie.

Young Focus Filipĳnen 
Young Focus op de Filipijnen is sinds 2008 gegroeid van 3 naar 65 medewerkers 
momenteel en opereert in 3 verschillende studiecentra. 
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Hoe pakt Young Focus armoede aan?
Sponsoren alleen is niet voldoende! 
Dit was de kern van de Young Focus-visie in 2008 en is het nog steeds in 2018: ieder 
kind met een extreem arme achtergrond heeft persoonlijke aandacht en bijles nodig mét 
voldoende faciliteiten om huiswerk te kunnen maken. En dat maakt de Young Focus-
programma's de afgelopen 10 jaar succesvol.

Onderwijs blijkt de effectiefste manier om armoede te bestrijden.  Al 10 jaar stimuleren 
wij deze kinderen naar school te gaan, van kleuterschool tot beroepsonderwijs, door 
sponsoring van schoolgeld en -materialen, studieruimte en coaching. Zo kunnen ze zich 
intellectueel, sociaal en geestelijk ontwikkelen en worden wie ze zijn.

Ook beïnvloeden we de context waarin onze leerlingen naar school gaan. Ouders van 
onze leerlingen ondersteunen we met cursussen en begeleiding in opvoeding en zorg.

• Young Focus op de Filipĳnen is 10 jaar!  
Young Focus wil daarom graag iets komen vertellen in uw kerk of 
gemeente. Eén van onze sprekers, Jacob Kops, was onlangs bij 
de opening van ons nieuwe studiecentrum in Manilla. Founders Paul & Ann van 
Wijgerden zijn in het najaar in Nederland. Neem contact met ons via 
matthijs@youngfocus.nl zodat we afspraak kunnen maken!

Wat biedt Young Focus 
aan uw kerk/gemeente?

Hoe kunt u helpen?

• Vloggen 
De levens van Nederlandse en Filipijnse jongeren verschillen sterk! Door ‘vloggen’   
(bloggen m.b.v. video’s) kunnen ze elkaar ontmoeten en iets over hun leven uitwisselen. 
Het is een creatieve manier om elkaar een blik te geven van hun leven.

• Bid voor onze leerlingen en medewerkers  
De omstandigheden en omgeving waar zij leven en werken is zwaar vervuild,  
overbevolkt met grotere risico’s voor hun lichamelijke en mentale gezondheid. Voor de 
leerlingen is het vaak overleven van dag tot dag. Young Focus-medewerkers worden 
dagelijks geconfronteerd met de overweldigende nood van de kinderen.

• Besteed een collecte aan een Young Focus-programma  
U kunt specifiek een Young Focus-programma ondersteunen dat past bij uw kerk of 
bijvoorbeeld jeugdgroep. Denk aan ons kleuterprogramma Child Care PLUS, leerlingen 
op de basisschool of middelbare school of studenten die een beroepsopleiding volgen. 
Daarnaast zijn er speciale programma’s voor ‘drop-outs’: kinderen en tieners die 
voortijdig met school gestopt zijn. Young Focus helpt hen weer terug te gaan naar 
school. Een collecte van uw kerk of gemeente zorgt ervoor dat meer kinderen  
naar school kunnen.

SPONSORSCHAP & BEGELEIDING => Groep 2 - Beroepsopleiding 

Voor kinderen en studenten van 5-20+ jaar. Young Focus zorgt voor schoolgeld, 
uniformen, boeken en andere schoolmaterialen. Young Focus begeleidt hen in hun 
studie, geeft bijlessen en workshops over sociale levensvaardigheden en 
stimuleert hun creative talenten. Schooljaar 2017/2018: 735 leerlingen.


ONDERWIJS VOOR SCHOOL ‘DROP-OUTS’ => Kinderen en tieners

Young Focus heeft op verschillende niveaus programma’s voor school ‘drop-outs’ 
en zorgt voor aangepaste onderwijs om hen weer terug in een reguliere school te 
krijgen. Schooljaar 2017/2018: 165 leerlingen.


DAGOPVANG EN KLEUTERSCHOOL => Baby’s en kinderen tot 4 jaar oud

Child Care is voor 0-2 jarige baby’s die achter lopen in hun fysieke en mentale 
gezondheid. Er ligt een grote nadruk op de begeleiding en training van de moeder. 
Child Care PLUS is een kleuterschool voor 3-4 jarigen om hen voor te bereiden op 
basisonderwijs. Schooljaar 2017/2018: 432 leerlingen. 

MAATSCHAPPELIJK WERK => Sociale zorg voor leerlingen en gezinnen 
Young Focus werkt met de gezinnen en de studenten die speciale aandacht nodig 
hebben. Daarnaast geven de maatschappelijk werkers training over voeding & 
gezondheid, hygiene, gezinsplanning en sociale levensvaardigheden. Er is ook een 
voedingsprogramma voor kinderen om ondervoeding te bestrijden en te 
voorkomen. Schooljaar 2017/2018: meer dan 1200 gezinnen.
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Young Focus-programma’s Bekijk snel onze YOUNG FOCUS trailer op:
www.youngfocus.nl/kerk
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