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VOORWOORD VAN DE
COORDINATOREN
Aan de Vrienden van Young Focus en

Groeten uit Manilla!

geïnteresseerden
Mensen die betrokken raken bij Young Focus
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Zonder twijfel was de opening van onze

een bezoek in Manilla graag willen bijdragen aan

nieuwe voorschoolse opvang en studiecentrum op

het project.
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was, die duizenden mensen dakloos maakte. Zij

case-studie die we een jaar lang in presentaties

verloren alles en moesten wachten tot de

herhalen. Nee, iedere week is er weer een nieuw

brandplek was opgeruimd. De snelle reactie van

inspirerend verhaal! Zoals dat van Reydan, een

de NGO’s en sponsors was enorm! Mensen

straatjongen zonder schoolervaring. Hij wordt op

konden hun huisjes opnieuw bouwen met

straat aangesproken en komt bij Youngli terecht,

materialen verschaft door de lokale overheid en

stroomt door naar ALS en gaat nu naar de

een aantal NGO’s, waaronder Young Focus.

middelbare school. En Rose-Ann, eerst zelf Young

In schooljaar 2017-2018 waren er maar liefst

Focus-sponsorleerling, nu studentencoördinator.

432 kinderen tussen de 3 en 4 jaar oud. Aan het

Lees pagina 7 voor meer verhalen.

eind van het schooljaar hadden we het voorrecht

Ieder jaar stromen er meer leerlingen door
naar beroepsopleiding of universiteit. Na afronding

hen in te schrijven op basisscholen in de buurt.
Met in totaal 1342 leerlingen en studenten in al

van hun studie en het vinden van een baan

onze programma’s hebben we het hoogste aantal

houden ze hun geluk niet voor zichzelf. Zij hebben

benificiënten bereikt sinds we zijn gestart in 2008.

extreme armoede achter zich gelaten en nemen

Hun aantal zal zeer waarschijnlijk dalen, vanwege

gezinsleden daarin mee. Door hun ouders een

(door de overheid verplichte) herlocatie van een

beter huis, gezondheidszorg of studiegeld voor hun

groot aantal van de gezinnen.

broer of zus te geven.
Iedere praktische hulp, gift, gebed, kaartje, like
of andere aanmoediging is een steun in de rug

Onderwijs is de sleutel tot ontwikkeling. Veel
dank aan iedereen die helpt om Young Focus
mogelijk te maken voor de kinderen hier in Manilla.

voor deze leerlingen en gezinnen. Dank!
Matthijs van Engelen

Paul van Wijgerden

Coördinator Young Focus Nederland

Coördinator & Founder Young Focus
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OVER YOUNG FOCUS
Sinds 2008 werkt Young Focus onder kinderen en hun familie in het Smokey Mountain-gebied van
Tondo, Manilla. Young Focus gelooft dat onderwijs het krachtigste middel is om armoede aan te pakken.
Daarom biedt Young Focus toegang tot onderwijs en de mogelijkheid voor kinderen om zich te
ontwikkelen op intellectueel, emotioneel en psychologisch gebied. Young Focus wil dat ze hun verborgen
talenten ontwikkelen en helemaal tot bloei komen.
Young Focus hecht aan een holistische benadering wat betreft de ontwikkeling van kinderen en
jongeren. Deze benadering gaat hand in hand met het geloof in de potentie van ieder kind, waarbij het
niet uitmaakt wat hun psychologische, mentale, sociale of academische obstakels zijn. Er zijn
programma’s voor iedere ontwikkelingsfase, te beginnen bij zorg voor baby’s en onderwijs voor kleuters
tot aan hogeschool of universiteit, en zelfs daarna, waarbij we afgestudeerden helpen om een baan te
vinden. Ons werk is zoveel mogelijk geïntegreerd in en verbonden met de lokale gemeenschap.
Op lange termijn investeren in onderwijs is effectief. Young Focus functioneert als katalysator op het
bestaande publieke onderwijssysteem. Zonder eigen school houden we de kosten laag, terwijl onze
impact maximaal is door onze uitgebreide voorschoolse educatie en naschoolse leerprogramma’s als
kinderen eenmaal naar school gaan en moedigen ook creatieve ontwikkeling en persoonlijke groei aan.

STUDENT EDUCATION PROGRAM (SEP)
Basisschool - hbo/uni
Voor leerlingen en studenten van
5 - 20+ verzorgt Young Focus
schoolgeld, uniformen, boeken en
ander studiemateriaal. Daarnaast
volgen leerlingen bijlessen, ontvangen zij
coaching in onze studiecentra en leren ze life
skills en creatieve vormen.

Catch-UP
Dit ‘inhaalonderwijs’-programma
met aangepaste educatie op
verschillende niveaus: Youngli
voor hangjongeren, Love2Learn
voor schooluitvallers tot 15 jaar, ALS voor
daarna en een nazorgprogramma voor als ze
weer naar school gaan.

SOCIAL CARE PROGRAM (SCP)
Early Childhood Care &
Development
Child Care richt zich op baby’s en
peuters met achterstand in hun
fysieke of geestelijke ontwikkeling (0-2
jaar). Child Care PLUS is onze kleuterschool voor
kinderen van 3-4 jaar oud, met kwaliteitsonderwijs
voorbereiding op de basisschool.

Family Care & Case
Management
Voor gezinnen en studenten verzorgt
Young Focus naar behoefte cursussen
over voeding, gezondheid, hygiëne,
familieplanning en opvoedingsvaardigheden.
Dagelijks verzorgen we 700 maaltijden voor
ondervoede kinderen.
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Catch-UP: special programma voor schooluitvallers
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432 KLEUTERS IN DE KLAS!
De uitbreiding van de kleuterschool Child Care PLUS van 150 kinderen naar 432 kinderen – voor
schooljaar 2017-2018 – heeft de kennis, vaardigheden, waarden en professionele houding van onze
medewerkers versterkt en verdiept.
Begin januari startte het team al met het ontwikkelen van een nieuw curriculum voor het PLUSprogramma. De uitbreiding heeft geleid tot een verdrievoudiging van ons aantal kleuters, medewerkers,
klaslokalen en activiteiten op het gebied van onderwijs en levensvaardigheden.
De uitdaging was om zo’n aanpak te ontwikkelen dat alle kinderen goed onderwijs kregen én te zorgen
dat er in zo’n grote groep geen enkel kind over het hoofd gezien zou worden. Kinderen in de
kleuterschool geeft ons de mogelijkheid niet alleen naar academische ontwikkeling te kijken, maar ook
naar het fysieke, psychologische en sociale aspect en in het bijzonder hun directe omgeving, het gezin.
De klassen van Child Care PLUS werden verdeeld over twee gebouwen: één in het Vitas-gebouw, de
andere klassen in ons nieuwe gebouw Road 10. Onderwijs aan kleuters doordeweeks werd ondersteund
door bijeenkomsten voor ouders (Parent Meetings) met training over gezonde voeding en life skills op
zaterdag. Alle kinderen kregen tevens dagelijks een warme maaltijd.

“IK RAAKTE GEÏNSPIREERD ALS IK…
“…een alleenstaande
moeder zag met een
groot gezin, maar
zonder vaste baan.
Maar ze is sterk en
blijft haar uiterste best
doen om haar
kinderen te voeden.”
– Lerares Lycie

“…een moeder
hoorde hoe
dankbaar ze is om
haar kind te zien
leren schrijven,
tekenen, lezen en
vrienden maken.”
— Lerares Jessica

DIPLOMA-UITREIKING
MAART 2017 - 150 KINDEREN

“…een moeder
hoorde vertellen dat
zij haar best zal doen
om haar zoon in ons
programma te
houden, omdat het
haar hoop geeft voor
haar al 8 kinderen.”
— Lerares Emma

“…merk dat kinderen
de maaltijden lekker
vinden! Ik kook ze ook
thuis, omdat het
goedkoper is en
voedzamer.”
– Dhang,
Combat Malnutricion
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OPENING NIEUW GEBOUW

Op 18 november 2017 vierden we de
opening van ons nieuwe centrum. Het
thema van de dag was dankbaarheid,
waardoor we onze dankbaarheid uitten
naar de stichtingen en individuele
sponsoren die dit nieuwe centrum
mogelijk hebben gemaakt.
Het nieuwe gebouw op ‘Road 10’ werd
in 2017 gebruikt voor de voorschoolse
opvang en als studiecentrum voor 80
ALS-studenten. Op zaterdag vinden er
tutorials voor sponsorleerlingen en
training voor ouders plaats.

ALS = ALTERNATIEF LEERSYSTEEM
Via ALS geeft Young Focus aangepast onderwijs aan
schooluitvallers, dus aan jongeren vanaf 15 jaar, die eerder
gestopt zijn met school en op de straten rondom de
vuilnisbelt terecht zijn gekomen. Wanneer deze jongeren dit
programma helemaal doorlopen hebben, kunnen zij een
erkend certificaat behalen, waarmee zij op een openbare
middelbare school kunnen instromen.

In totaal hebben 94 studenten het
programma van ALS voor de basisschool
en middelbare school gevolgd in 2017.
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STUDENTEN VERTELLEN
Margie - Bachelor in bestuurskunde
“Ik werd gesponsord door Young Focus. Ik ben zo blij en gelukkig, omdat ik nooit
had verwacht dat ik dit kon bereiken. Ik heb mezelf verteld dat het prima zou zijn als
ik gewoon alleen mijn middelbare-schooldiploma zou behalen. Maar door deelname
aan het Young Focus-sponsorprogramma kon ik groter gaan dromen, voor mijzelf
en mijn familie. Er was een tijd dat ik het financieel moeilijk had. Als universiteitsstudent, had ik ook nog geld nodig voor vervoer. YF hielp mij hiermee door het ‘Fair
Jewelry’-programma. Ik ben zo blij dat mijn familie zo trots op mij is! Nu zal ik de
echte wereld onder ogen moeten zien: een baan zoeken, etc. Daarom moet ik
sterker worden, omdat alles wat ik doe voor mijn familie is en ik hun armoede wil
beëindigen. Dank aan iedereen die mij bleef liefhebben en steunen, in goede en
slechte tijden. Jullie zijn de reden dat ik in staat was om dit allemaal te bereiken en
dat ik ben wie ik nu ben. Heel erg bedankt Young Focus-familie en mijn lieve
sponsor. Ik hou van jullie allemaal.”

Ivan - Grade 10
“Op een dag was ik door het afval aan het struinen met mijn ouders. Tijdens een
rustmoment zag ik andere kinderen om ons heen, en ik zei tegen mijzelf dat ik mijn
leven niet op deze manier wilde doorbrengen. Dus heb ik hard gewerkt om op
school te blijven, wat er ook gebeurt. En wie had ooit gedacht dat die simpele
gedachte ervoor zou zorgen dat ik kon uitblinken! Ik had nooit verwacht dat ik zo’n
prestatie kon bereiken. Als het mogelijk voor mij is, is het ook voor jou mogelijk!”
Uit Ivans toespraak aan mede-YF-studenten.
Ivan is Young Focus-leerling en ontving op school 8 onderscheidingen:
• Cum laude – Klas Valedictorian (hoogste cijfers van de klas) • Tweede plaats bij
de lokale wetenschapsquiz — Schoolniveau • Tweede plaats bij de milieuquiz –
Afdelingsniveau • Tiende plaats bij de wetenschapsquiz – Afdelingsniveau • Beste
in techniek • NC II geslaagde – Montage en onderhoud van elektronische
producten • Uitmuntendheid in Jeugdleiderschap

Harold - BS Hospitality and Management
“Het was geweldig om deel uit te maken van de Young Focus-familie. Zij zijn als
mijn tweede familie. Tijdens mijn studie was dat mijn steun en toeverlaat. Zij
stonden altijd klaar voor mij. Ik heb mijn leiderschapsvaardigheden ontdekt bij
Young Focus. Zowel de tutorials als de life skills en andere workshops hebben mij
geholpen om te worden wie ik nu ben. Maar het allerbelangrijkste bij Young Focus
was de relatie tussen de student en de medewerkers. Als student was het niet
moeilijk voor mij om open te zijn over school en persoonlijke kwesties. De band
tussen de studenten onderling was ook geweldig. Nu ik een Young Professional
ben geworden ben ik overal klaar voor. Ik ben klaar om alles aan te pakken wat
God mij wil geven. Ik wil gewoon dat iedereen trots op mij is. Young Focus, mijn
familie en mijn sponsor, ik ben heel dankbaar voor wat jullie hebben gegeven. Niet
alleen financieel, maar ook de morele steun.”
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BRAND: ALLES KWIJT

Op 18 augustus heeft een grote brand in de wijk

Focus, de lokale overheid en andere NGO’s samen

Temporary Housing meer dan 500 gezinnen dakloos
gemaakt. Zij raakten alles kwijt. Onder hen 104
gezinnen met Young Focus-leerlingen.

bouwmaterialen verschaffen zoals multiplex,
kokosnotenhout en dakbedekking.

Alle gezinnen moesten wekenlang op een (overdekt)

Young Focus-parent leaders hielpen met het snel en
eerlijk distribueren van de materialen. In cijfers: 954

basketbalveld wonen. Uiteindelijk is het verwoeste
gebied opgeruimd en mochten de mensen terug
verhuizen – maar zonder enige middelen om weer
een huisje te bouwen. Na de noodhulp konden Young

platen multiplex, 1.272 houten balken, en 312 kilo
spijkers. Daarnaast hebben we 1.830 nieuwe
schooluniformen, keuken- en opslagmateriaal, rijst en
kleding uitgedeeld.

MOEDERS & VADERS

Een van de fundamenten van het succes van Young
Focus zijn de wekelijkse bijeenkomsten met de
ouders van onze studenten. In 2017 werden alle

speciale leermodule ‘Het huwelijk is geen grap’. De
zorg voor het gezin is vaak een taak
van de moeder,
Throughout
2016 we saw significan
terwijl dat niet de bedoeling is. Onze
medewerkers
growth
– in terms of numbers of bo

ouders sterk aangemoedigd om de bijeenkomsten bij
te wonen. Moeders waren bij voorlichting over
levensvaardigheden zoals voeding, hygiëne,
gezinsplanning en gezondheid. Vaders waren vaak te
druk met hun werk. Alhoewel, vaders hadden een

hebben de vaders geleerd hoe zij,beneficiaries
naast hun
and staff, as well as in
inspanning voor brood op de plank,
goed
theeen
development
of the programs.
voorbeeld aan hun gezin kunnen geven. Hoe kan je
jezelf verder ontwikkelen, zodat je je huwelijk en gezin
By the end of 2016 Young Focus
8
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employed 40 staff members.

STUDENTENACTIVITEITEN

Seminar Spreken in het openbaar

Studentenuitwisseling met Manilla

“Bij de cursus Spreken in het openbaar hebben we
geleerd dat de basisvorm van spreken hetzelfde is
als schrijven. En dat plankenkoorts niet onze
vijand is, maar een verborgen vriend”, zei Edrian,
hogeschoolstudent, na de cursus.
Openbaar spreken is een van de belangrijkste
vormen van communicatie, maar tegelijkertijd ook
de vorm waar mensen het meest voor
terugdeinzen. Bij Young Focus stellen we onze
studenten bloot aan ervaringen, die hen helpen om
in de echte wereld waar ze straks gaan werken
hun communicatieve vaardigheden te verbeteren.

In april kwamen voor de derde keer vier studenten
uit Manilla naar het Christelijke College
Groevenbeek in Ermelo voor een
studentenuitwisseling, geheel gesponsord door
Groevenbeek. Zij bezochten verschillende steden
in Nederland en leerden de Nederlandse cultuur
kennen (pannekoeken, karnemelk!), bezochten de
gezinnen van de Nederlandse studenten die in
Manilla geweest zijn en presenteerden zichzelf op
basis- en middelbare scholen. Opnieuw was dit
bezoek een enorme boost voor hun zelfvertrouwen
en gaf het nieuwe motivatie om af te studeren.

PostCare

Workshops fotografie

PostCare richt zich op studenten die extra
persoonlijke aandacht nodig hebben en geeft
tutorials voor studenten uit Catch-UP-progamma’s,
die vaak een schooluitvalachtergrond hebben. Zij
hebben een van de Catch-UP-programma’s
gevolgd en zijn nu terug in het reguliere onderwijs.
Door de extra tutorials en aandacht is de kans
aanzienlijk groter dat ze school met succes kunnen
afronden.
Young Focus biedt ook tutorials aan voor kinderen
met een gehoorbeperking. Een van de docenten
met een specialisatie in gebarentaal volgt en
begeleidt de studenten.

Het gebruik van een professionele camera en
verschillende creatieve technieken stonden centraal
bij verschillende workshops fotografie.
Een student vertelt:
“Ik was al verliefd geworden op fotografie, omdat ik
het leuk vind om selfies en natuurfoto’s te maken.
Tijdens een workshop heb ik geleerd dat je niet alleen
maar foto’s maakt, maar ook kijkt naar wat de juiste
hoek is, camera-instellingen, perspectief, focus, de
manier van opnemen en om hiermee creatief te
spelen. Ik heb hierdoor meer waardering gekregen
voor mijn omgeving en let nu op details, waardoor ik
de schoonheid in alles kan zien”.
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CONTEXT
Duizenden families dragen direct of indirect
bij aan de vuilnisindustrie. Banen lopen
uiteen van afval sorteren tot het vervoeren
van herbruikbare materialen met fietstaxi’s.
Het gemiddelde gezinsinkomen voor dit
soort werk is $5 dollar per dag.
Financiële beperkingen, onkunde en het
gebrek aan educatieve en sociale
ondersteuning zorgen ervoor dat veel
kinderen niet naar school gaan of
afstuderen met als gevolg dat zij niet uit de
vicieuze cirkel van armoede kunnen breken.
Naast de kraakpanden aan de rand van de
rivier en de weg, werkt Young Focus in drie
wijken: Permanent Housing, Temporary
Housing en Vitas, met een totale populatie
van ongeveer 40.000 mensen.

SINDS DE ORIGINELE VUILSTORTPLAATSEN ZIJN GESLOTEN, DUMPEN DE VUILNISWAGENS HUN VRACHT NU IN
BINNENVAARTSCHEPEN. HIER KUNNEN MENSEN ZOEKEN NAAR WAARDEVOL AFVAL VOOR RECYCLING.

HERPLAATSING
Wij zijn in 2017 gestart met de voorbereidingen voor de herplaatsing van ongeveer 8.000 mensen van de wijk
Temporary Housing die naar verwachting in 2018 gaat plaatsvinden. Waarschijnlijk zullen ongeveer 250 van onze
studenten met hun gezin verplicht moeten verhuizen naar buiten Manilla. Er zijn vaker herplaatsingen geweest, zoals
onderstaand overzicht weergeeft. Het grootste probleem in de nieuwe wijk is werkgelegenheid.

Sloop van honderden
krotten op de nieuwe
stortplaats bekend als
‘Smokey Mountain 2’. De
meeste bewoners werden
buiten de stad herplaatst;
anderen vonden
huisvesting in het gebied.

Sluiting van Manilla’s
beruchte
vuilnisdump
‘Smokey Mountain’.
Mensen werden
verhuisd naar de
speciaal gebouwde
wijk ‘Temporary
Housing’.

De overheid bouwt een
nieuwe wijk ‘Permanent
Housing’ voor honderden
gezinnen uit ‘Temporary
Housing’. De tijdelijke
huizen worden echter snel
gekraakt door mensen van
buiten Manilla, met de
hoop op een betere
toekomst in de stad.

2002

Verwacht: definitieve
sluiting van ‘Temporary
Housing’ en
herplaatsing van
mensen naar wijken
buiten Manilla. Dit
zal een enorme
impact hebben op
het ‘Smokey
Mountain’-gebied.
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Tondo Creations streeft ernaar om de creatieve intelligentie en de artistieke ontwikkeling van Young
Focus-studenten uit te breiden en te ontwikkelen. Voorbeelden van creatieve workshops zijn ukelele
spelen, tekenen & schilderen, dansen & podiumkunsten en koken.
Een populair onderdeel is de tekenworkshop,
gericht op het aanleren van het tekenen van
basisfiguren, tekentechnieken en visuele
concepten. In het schooljaar 2017-2018 namen
studenten van klas 4 basisschool tot en met
universiteitsstudenten deel, de meesten
beginners.
Onze Tondo Creations-coördinator vertelt: “Het is
natuurlijk makkelijker om oudere kinderen de
concepten en theorieën achter kunst te leren. De
jongere kinderen raken eerder afgeleid, maar ik
weet nu welke activiteiten en lessen geschikt zijn
voor specifieke leeftijdsgroepen.”
Salve vertelde over haar ervaring: “Ik vond het
heel leuk om een tekenworkshop te volgen. Ik
heb heel veel geleerd! We zijn eenvoudig

begonnen en
leerden daarna
moeilijker
technieken. Ik
heb niet alleen
geleerd om een
goede vrije
tekening te
maken, maar
ook technieken
hoe je schaduw
kunt tekenen met
verschillende potloden. Of hoe je een gezicht in
3D kunt weergeven. Ik voel me voldaan dat ik dit
nu beheers. Het is me zelfs gelukt om door
kleuren te mengen een nieuwe kleur te creëren.
Ik stond versteld van hoe simpel mengen zoveel
verschillende kleuren kan creëren.”

SOCIAAL WERK
Dit jaar heeft Young Focus een sociaal werkteam
opgezet met 4 maatschappelijk werkers. Met hun
hulp waren wij in staat om dieper in te gaan op
de sociale problemen waar de kinderen en hun
gezinnen mee worden geconfronteerd. Er is
gelukkig ook steeds meer aandacht voor

kinderbescherming in de Filipijnen, iets dat al een
lange tijd deel is van ons beleid. Naast
casemanagement gaf het team ook training en
onderwijs aan ouders. De zorg aan slachtoffers
van de brand was een flinke, ongeplande
uitdaging met hartverwarmende resultaten.

IK RAAKTE GEÏNSPIREERD ALS IK…
”…het moeilijke
leven van een
jonge vrouw zie.
Mijn perspectief
op mijn problemen
verandert en het
doet mij realiseren
dat ik dankbaar
behoor te zijn voor
mijn leven.”
— Cedie

“…voormalige
lijmsnuivers nu
naar school zie
gaan! Er is nog
steeds hoop is om
de toekomst te
verbeteren. Young
Focus heeft mijn
kijk op het leven
veranderd.”
– Ryan

“…de echte verhalen
hoor van de slachtoffers van de brand.
Zij gingen niet bij
pakken neerzitten,
maar bouwden hun
leven weer op. We
hebben Liefde nodig
om onze geliefden
gelukkig te maken.”
— Ariane

“…mezelf in de
schoenen verplaats
van de mensen in
nood. Zij herinneren
me eraan om in de
moeilijkste situatie
steeds uit te kijken
naar het beste
resultaat. Zij blijven
‘dankjewel’ zeggen en
mijn hart smelt.”
— Nadeth
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CATCH-UP: RUIM BAAN VOOR
SCHOOLUITVALLERS
In 2008 startte Young Focus met sponsoring, coaching en bijlesgeven aan onze ruim 200 studenten.
Eerder in dit jaarverslag staat een kort overzicht van de ontwikkeling van Young Focus tot schooljaar
2017-2018. Daarin is te zien dat de ruimte voor schooluitvallers ieder jaar is toegenomen, overigens
náást ons sponsorprogramma voor ‘reguliere’ leerlingen en studenten. Alle programma’s voor
schooluitvallers vallen samen onder de noemer Catch-UP en zijn er in vier verschillende benaderingen.
PostCare - Alle schooluitvallers die via
Love2Learn, ALS en YoUNgLI teruggaan naar
school, krijgen nog steeds begeleiding vanuit
Young Focus om de slagingskans te vergroten. Zij
zijn het immers niet (meer) gewend om naar
school te gaan. In deze overgangsfase
ondersteunt Young Focus hen met het PostCareprogramma. Studenten krijgen in dit programma
extra coaching door tutorials in kleine groepjes en
school-/huisbezoeken om schoolverlating te
verminderen en om te checken of zij gewend zijn
aan de formele schoolomgeving.
Eén van onze PostCare-studenten, nu in Grade
10: “Ik vond het begin moeilijk omdat ik nog

flink geactualiseerd. Het klasse-thema van de
leerlingen die in april afstudeerden was:
‘metamorfose: uitgedaagd en veranderd’, het
proces dat alle Love2Learn-kinderen ondergaan.
Youngli - Door de jaren heen hebben we gemerkt
dat er ook veel oudere kinderen en tieners
voortijdig school verlaten. Pas recentelijk werd het
mogelijk om voor deze groepen nieuwe
programma’s op te zetten. In 2015 zijn we
begonnen met Youngli voor straattieners.
Sommigen snuiven lijm, anderen hebben geen
schoolervaring of hebben de basisschool niet
afgemaakt. Ze werkten op de vuilnisbelt en hun
situatie raakte ons: ook deze tieners zijn nog
steeds jong en hebben zoveel potentie! De staf
van YoUNgLI (Young Unlimited) probeert hun
passie voor onderwijs te laten ontkiemen.
ALS - In schooljaar 2017-2018 zijn we begonnen
met het nieuwe programma ALS (Alternatief
LeerSysteem). Dit is specifiek voor
schooluitvallers met de potentie om de basis- of
middelbare school in één jaar te kunnen
voltooien. Dit snelstudieprogramma is door de
overheid ontwikkeld en Young Focus biedt het
aan in Tondo met gecertificeerde docenten.

AANTAL CATCH-UP-LEERLINGEN:

Love2Learn - In 2010 startten wij op de
voormalige vuilnisbelt met ons Love2Learnprogramma voor schooluitvallers tot 15 jaar.
Sindsdien zijn velen van hen doorgestroomd naar
een reguliere basisschool. Wanneer kinderen
aanvullende coaching of onderwijs nodig hadden,
bleven zij nog een jaar bij Love2Learn voordat zij
zich aanmeldden voor een openbare school.
Na zeven jaar hebben we het programma in 2017

niemand kende bij Young Focus. Maar mijn
coördinatoren moedigden mij aan waardoor ik
mijn best kon doen als student op school. Ik ben
ook dankbaar voor de maaltijden die ik iedere dag
ontving, zodat ik me beter kon concentreren!”

192
YoUNgLI organiseert regelmatig events voor life
skill- en communicatietraining, zoals op de Wawa
Dam in Montalbano.
En in 2017 is YoUNgLI ook gestart met
ukelelelessen! Samen spelen en optreden heeft
een grote invloed gehad op de ontwikkeling van
de groep en op de individuele talenten.
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YOUNG FOCUS NEDERLAND
Coördinatie
Een belangrijke ontwikkeling in 2017 was het
aanstellen van een coördinator om de organisatie
effectiever te maken in het behalen van haar
doelen:
1. financiering van het project in Manilla,
2. bewustwording,
3. werven van vrijwilligers,
4. relatiebeheer.

Financiën
In 2017 heeft Young Focus Nederland
circa 50% hogere baten geboekt in
vergelijking tot 2016. Dit is -naast
bijdragen aan noodhulp na de brand
in Tondo in september- het resultaat
van het wegwerken van
achterstanden uit eerdere jaren. We
zijn zeer dankbaar voor alle donateurs
die bereid waren mee te werken.
Daarnaast kwamen er prachtige extra
giften binnen van onder andere Henk
van der Vegt (foto links) vanwege zijn
afscheid bij Intracare en Eline van den
Boogaard (foto rechts) die voor Young Focus
meeliep met de Dam-tot-Damloop. Ook de
traditionele kerstpakkettenactie had een
recordopbrengst, waardoor we de gezinnen van al
onze sponsorleerlingen een kerstpakket konden
schenken!
Sponsoring
€ 64.147

Contact
Contact met en service aan de achterban van
Young Focus is verbeterd door de instelling van
een Servicedesk, regelmatige nieuwsbulletins en
een geïllustreerd Nederlandstalig jaarverslag. Ook
Family Care
is op communicatief vlak flink geïnvesteerd in
€ 3.150
online aanwezigheid, nieuw foldermateriaal voor
verschillende doelgroepen en te sponsoren
ChildCare (PLUS)
€ 4.715
deelprojecten door bedrijven. Vrijwilligers zijn
opnieuw nauwer betrokken bij de activiteiten.
Catch-UP

Algemene giften
€ 36.644

Baten*
€ 162.405

Overig & Noodhulp
€ 53.749

€ 8.000

Studentenuitwisseling
Voor nu was het ook de laatste keer dat Filipijnse
studenten Nederland bezochten in samenwerking
met Christelijke College Groevenbeek. We zijn
nog steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden
voor studentenuitwisseling!

Noodhulp
€ 20.000
Fondsenwerving
€ 7.460

Lasten
€ 162.405

Sponsoring & programma's**
€ 127.236

Vooruitblik
In het najaar zijn voorbereidingen getroffen voor
intensievere fondsenwerving in 2018. Dit willen
we in de breedte aanpakken bij zowel
particulieren als bedrijven en fondsen. Tot slot is
de verplichte ANBI-informatie volledig
beschikbaar gemaakt op één plaats en zijn
voorbereidingen getroffen voor de invoering van
de nieuwe privacywet AVG.

Beheer & Administratie
€ 5.657
Overige lasten
€ 3.050

* Alleen de weergave van donaties van particulieren, fondsen,
bedrijven en collectes.
** Inclusief een reservering van € 10.975 voor langlopende
verplichtingen.
De volledige financiële verslaglegging vindt u in de
jaarrekening 2017 op Youngfocus.nl/jaarverslag.

13

Namens al onze leerlingen en gezinnen:
bedankt voor het mogelijk maken van alle activiteiten en programma’s in 2017!
Iedereen die dit jaar bij heeft gedragen aan ons project heeft ons aangemoedigd ons
te blijven inzetten voor deze kinderen. Zij hebben dit jaar opnieuw een grote stap
kunnen zetten op weg naar het vervullen van hun dromen én onze wens dat zij op een
dag volwassen en verantwoordelijke leden zijn van de Filipijnse maatschappij, waarin
zij hun competenties en leiderschap bijdragen.

Naam en contactgegevens

Stichting Young Focus
Zandzuigerstraat 65 1333MX Almere
service@youngfocus.nl
06 1203 2511

Online

Youngfocus.nl
facebook.com/youngfocus.nl

Bankgegegevens

NL22 TRIO 0784 7338 13

KvK

41036005

ANBI

RSIN 801530088

Huidig bestuur

Netty Visser (voorzitter), Anne Tensen (secretaris),
Erwin Hietland (penningmeester), Holger Liesendahl (lid)

