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Groeten uit Tondo, Manilla! 

Met dit jaarverslag kijken we met dankbaarheid terug 
op 2018! We hebben onze 10e verjaardag zowel in 
Nederland als op de Filippijnen mogen vieren. In 2008 
startte Young Focus op de Filippijnen met twee kleine 
commerciële units als studentencentrum. In 2011 
openden we ons nieuwe centrum met vier 
verdiepingen direct naast ons werkgebied.

In de beginjaren boden we hulp vanuit kleine centra op 
vuilnisbelt Smokey Mountain, waaronder een 
kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal. De 
vuilnisbelt sloot en we openden de permanente 
peuterspeelzaal. In 2017 kregen we een gebouw, dat 
nu ons Catch-UP-centrum is voor schooluitvallers.

Young Focus begrijpt na al deze jaren steeds beter wat 
kinderen en de lokale gemeenschap nodig hebben. 
Zonder twijfel is onderwijs het meest krachtige middel 
gebleken om jonge mensen uit armoede te tillen. Dat 
was vanaf het begin reeds onze visie. Daarom vieren 
we met dit jaarverslag de kleuters die zijn gestart met 
de basisschool. En de schoolverlaters die zijn 
teruggegaan naar school. We vieren de scholieren die 
een studie begonnen zijn en we vieren de geslaagde 
studenten die nu een baan hebben.

Al deze ontwikkelingen zijn het resultaat van 10 jaar 
Young Focus, en dat is een feest waard! En als het 
aan ons ligt: we zijn hier nog lang niet klaar mee! Dank 
u dat u samen met ons dit avontuur aangaat en dank u 
dat u samen met ons gelooft in het onderwijzen van de 
armsten onder de armen.

Namens het Young Focus team, 
Paul van Wijgerden
directeur Young Focus in Manilla

Beste vrienden,

Bij een jubileum is 
het gewoon om terug 
te blikken op de prachtige resultaten uit het 
verleden. En vooruit te blikken: wat van de 
toekomst te verwachten? 

Níet zeker is of een in het verleden behaald 
resultaat voor de toekomst garantie biedt. 

Wél zeker is dat de resultaten van dit 
jubileum de resultaten zijn van onze 
leerlingen. Zéker is dat hun toekomstbeeld 
veranderd is. Zeker zijn hun ontwikkelde 
talenten en zelfvertrouwen. En zeker zijn 
de gerealiseerde dromen. Terwijl ze dat 
eerst vaak voor onmogelijk hielden, kijken 
zij nu terug op hun eigen prachtige 
prestatie: zij hebben dat zelf gedaan!

We zijn ontzettend dankbaar voor iedereen, 
die voor hen deze nieuwe, hoopvolle 
toekomst mogelijk maakt. Iedereen die hen 
maar op een of andere manier heeft 
aangemoedigd! 

De hoofdrol in onze terug- en vooruitblik is 
natuurlijk voor de leerlingen en studenten 
die weer een stap verder zijn gekomen. Zij 
hebben hun talenten verder ontwikkeld, zijn   
geslaagd en kunnen zich richten op een 
leven weg van extreme armoede, voor 
zichzelf, hun familie en de gemeenschap.

Namens het team in Nederland,
Matthijs van Engelen, 
Coördinator Young Focus Nederland
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Beste lezer,

Inhoud



 

Levens veranderen: onze doelen

Kinderen op 
publieke scholen 
inschrijven en 
zorgen voor extra 
educatie, creatieve 
vorming en sociale 
support

Young Focus werkt in een enorm complexe context. We proberen op een holistische manier tegemoet te komen 
aan een wirwar van sociaal-economische noden van onze begunstigenden: kinderen en families die leven in het 
gebied rondom Smokey Mountain, de oude vuilnisdump van Manilla. Duizenden families zijn direct of indirect 
afhankelijk van deze vuilnisindustrie. Baantjes bestaan van uit het naarstig zoeken naar recyclebaar materiaal tot 
het rijden van een fietstaxi. Zowel financieel gebrek als een tekort aan  nderwijskundige en sociale steun zorgen 
ervoor dat kinderen hun schoolopleiding niet afmaken. Ze blijven daarom hangen in de vicieuze armoedecirkel.


Young Focus werkt in drie wijken in het Smokey Mountain-gebied: Permanent Housing, Vitas and Temporary 
Housing. Onze studiecentra staan in deze wijken, dichtbij de zo’n 40.000 inwoners die we willen helpen. Young 
Focus begeleidt en helpt ook enkele gezinnen de wijk Bulacan buiten Manilla waar zij na verplichte verhuizing 
terecht zijn gekomen na de sluiting van Smokey Mountain I. 

MISSION  
Het mentale, fysieke en sociale verbeteren van zoveel mogelijk 
kansarme kinderen door middel van onderwijs, gezondheidszorg 
en persoonlijke ondersteuning. 

VISION 

Kansarme kinderen en jongeren de mogelijkheid geven om 
zichzelf te ontwikkelen op intellectueel, emotioneel, mentaal en 
spiritueel gebied door middel van educatie en persoonlijke 
training. We willen zien dat jonge mensen hun talenten en 
potentie ontwikkelingen en daardoor de vicieuze cirkel van 
armoede doorbreken. 

Schooluitvallers 
motiveren, 
stimuleren en 
voorbereiden 
zodat ze basis-, 
middelbaar of 
beroepsonder-
wijs kunnen 
afronden

0-4-jarigen een 
stevige basis 
geven om naar 
de basisschool te 
gaan

Kinderen, hun 
gezin en de lokale 
gemeenschap 
waarin Young 
Focus werkt 
sociaal 
ondersteunen

3 421
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Young Focus-programma
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STUDENT EDUCATION PROGRAM (SEP) 
 
• Sponsorship & Persoonlijke 
coaching 
Groep 2 basisonderwijs - 
beroepsopleiding/universiteit 
Vanaf 5 jaar. Young Focus zorgt voor 
schoolgeld, uniformen, boeken en 
schoolmaterialen. Studenten ontvangen 
persoonlijke coaching, bijlessen en workshops 
levensvaardigheid en creatieve vorming.

 
• Catch-UP

Schooluitvallers en straatjongeren 

Youngli, Love2Learn en ALS zijn programma’s 
op verschillende niveaus voor school-‘drop-
outs’, kinderen en jongeren die niet (meer) naar 
school gaan. Dit speciale programma helpt hen 
(weer) instromen in het reguliere onderwijs.


SOCIAL CARE PROGRAM (SCP)  

• Early Childhood Care & 
Development 
Baby’s en kinderen tot 4 jaar 
Child Care is voor baby’s die fysiek en mentaal 
achterlopen. Er ligt grote nadruk op de 
begeleiding en training van de moeder. Child 
Care PLUS is de kleuterschool voor 4-jarigen.


• Family Care & Case Management 
Gezinnen van onze leerlingen 

Sommige gezinnen hebben speciale aandacht 
nodig in onvoorziene noodsituaties. Young 
Focus licht ouders voor over voeding & 
gezondheid, gezinsplanning, hygiëne en 
levensvaardigheid. 


Met Combat Malnutrician bestrijdt Young Focus 
ondervoeding.

Child Care

CC+ (preschool)

Basisschool

Middelbare school

Beroepsopleiding

Love2Learn

ALS

YoUNgLI 16

61

60

82

293

301

157

8

11

64

55

57

283

334

415

10

JAN-APR 2018 (schooljaar 2017/2018)
JUN-DEC 2018 (schooljaar 2018/2019)

Aantal deelnemers in programma

• Dit diagram toont twee specifieke momenten in het jaar: school 
eindigt in april en start weer in juni.


• Van de 35 afgestudeerden van de middelbare school startten 34 
met een beroepsopleiding.


• Veertien studenten studeerden in 2018 af.

• De voorschool werd in aantal verkleind, wat ons tevens de 

gelegenheid gaf het studiecentrum voor de Catch-UP in te richten 
en dat programma uit te breiden.



 

Schooluitvallers hogerop
Veel schooluitvallers gaan a een jaar bij Young Focus succesvol door naar een van de sponsorprogramma’s, ze zoeken het 
hogerop! Deelnemers aan Love2Learn, ALS and YoUNgLI gaan over naar een volgend niveau of naar regulier onderwijs op 
basis- middelbaar of beroepsonderwijs.

In april zijn schooluitvallers doorgestroomd naar…
Basisschool Middelbare school Catch-UP Beroepsopleiding

1 2 3 4 G7 G8 G9 G11 L2L ALS HBO MBO WERK TOT.

Love2Learn 14 1 4 16 2 1 17 3 55
ALS 14 12 2 11 28 64
YoUNgLI 1 2 1 1 6 11
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Bij een grote brand in 2018 werd het huis van Anthony 
Rada’s totaal verwoest. Alles wat zijn gezin na de 
brand overhadden was kleding die ze de dag van de 
brand aan hadden. Anthony liet deze verschrikkelijke 
gebeurtenis echter niet in de weg staan om te blijven 
komen naar de Love2Learn-lessen, het speciale 
inclusieprogramma van Young Focus voor 
schooluitvallers.
 
Zijn moeder, alleenstaand ouder, stelt alles in het werk 
om het Anthony gemakkelijk te maken zodat hij 
dagelijks naar school kan gaan.
Zelf is ze verkoopster bij een winkel in tweedehands 
goederen.

Anthony is nu 13 jaar. Hij zat in ons Love2Learn-
programma van 2016 tot 2018. Hij kon niet het alfabet 
opzeggen of maar een woord lezen toen hij zich 
aanmeldde. Tijdens het eerste jaar volgde hij lessen 
Filipino. Na een jaar was hij nog niet klaar voor 
regulier onderwijs, dus bleef hij nog een seizoen bij 
Love2Learn. Nu, na het tweede jaar Love2Learn gaat 
Anthony naar school en doet hij het daar goed. Wij 
blijven hem begeleiden door extra lessen en coaching.

Anthony schuift tegenslag opzij



 

Het programma van Young Focus in Manilla beleefde in 2018 haar 10 verjaardag. Wat een fantastische 
dag hebben we beleefd toen we samen met de studenten ons 10-jarig bestaan vierden! In de morgen 
konden ze een creatieve workshop volgen- muziek, toneel/improvisatie en verven met waterverf. In de 
middag was het Party Time op een van de lokale basketbalvelden, met allemaal optredens en bijdragen 
van lokale artiesten. Vrienden en (internationale) sponsors van Young Focus waren van de partij en ook 
vanuit Nederland waren er gasten om dit jubileumfeest mee te vieren.


En niet alleen op de Filippijnen, ook in Nederland hadden we een speciaal evenement georganiseerd. 
Young Focus Nederland is de geboorteplaats van Young Focus. Het begon allemaal hier in 1992 toen 

we begonnen met het 
sponsoren van kinderen op de 
Filippijnen. In 2008 startte 
Young Focus haar eigen 
project en opende het eerste 
studentencentrum in Manilla 
haar deuren, waar 225 
kinderen een plek vonden in 
ons schoolsponsorprogramma. 
Tien jaar later zijn we gegroeid 
en bieden we hulp aan meer 
dan 1.000 kinderen verdeeld 
over verschillende 
programma's. >

Jubileumjaar 2018
 

Jubileumfeesten in Manilla en Nederland
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Naast ons sponsorschap, dat kinderen in staat stelt om naar school 
te gaan, zijn er speciale programma's ontwikkeld voor 
schooluitvallers. Young Focus reikt uit naar families door het bieden 
van zowel sociale- als gezinsondersteunende activiteiten. 
Daarnaast exploiteren we ook nu een peuterspeelzaal.


Er is zoveel om dankbaar voor te zijn! Samen met onze sponsors in 
Nederland en met de kinderen, staf en vrijwilligers op de Filippijnen.


Jubileumactiviteiten
Een jubileum is een goede aanleiding om wat extra activiteiten te 
organiseren. Voor de achterban die al zo lang en trouw betrokken is 
en voor mensen die nu kennismaken met Young Focus. Een greep 
uit de activiteiten:


• Vloguitwisseling 
Jongeren uit Gouda wisselden vlogs uit met Young Focus-
studenten in Manilla.


• Young Focus-student Rowena schittert in campagne

In het voorjaar werd de campagne KIJK-HELP-BELEEF met 
Rowena gelanceerd. Werd je donateur, dan maakte je kans op een 
(gesponsord) vliegticket naar Manilla om Young Focus zelf te 
beleven en je sponsorleerling te bezoeken.


• Kerstpakkettenactie 
De kerstactie is inmiddels traditie. Doordat de actie zo succesvol 
was, konden we de pakketten zelfs uitbreiden.

Baten 2018 
€172.807

Overig*
€ 9.155

Fondsen & bedrijven
€ 88.858

Sponsoring
€ 74.794 Lasten 2018 

€210.722

Beheer & Administratie
24.483

Werving
€ 24.779

Bewustwording
€ 7.014

Project
€ 154.446

Cijfers 2018 (Young Focus Nederland)

Vind de jaarrekening 2018 op Youngfocus.nl/jaarverslag.

Lessen voor  
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HARVEY SIMODIO
Bachelor Biologie tweedegraads
Universiteit van Manilla
“Young Focus is voor mij de brug geweest om mijn dromen te 
verwezenlijken en mijn doelen te bereiken. Young Focus moedigt  
studenten aan, voorziet hen van extra lesmateriaal en ondersteunt hen 
door extra activiteiten. Hierdoor heb ik me persoonlijk sterk kunnen 
ontwikkelen en kon ik diepe vriendschappen sluiten met medestudenten. 

“In mijn eerste jaar op de universiteit (daarvoor nam Harvey deel aan het Young Focus Sponsorprogramma 
- red.), konden mijn ouders de studieboeken voor 8 vakken niet bekostigen. Voor mij was het duidelijk dat 
ik er hard aan moest trekken om goede cijfers te halen, dus heb ik alle lessen op briefpapier geschreven 
en... ik heb het gehaald!

“Het was moeilijk om alle financiële problemen het hoofd te bieden, daarom ben ik zo gezegend dat Young 
Focus me bijstond en me heeft begeleid naar een beter leven. Nu ben ik met hulp van Young Focus 
afgestudeerd en zou ik dolgraag verder willen studeren om mijn Masters te halen in forensische medicijnen 
om forensisch officier te kunnen worden.”

“Ik ben mijn sponsor diepgaand en oprecht dankbaar. Ik ben dit succes aan u verschuldigd en ik beloof u 
dat ik mijn best zal doen een perfect voorbeeld te zijn van succes voor de jeugd in onze gemeenschap.”

Hbo afgestudeerd 
Dit is Harvey

We werken met verplicht zelfstudiemateriaal voor 
alle gesponsorde Young Focus-leerlingen, van 
basisschool tot hbo. Door dit extra lesmateriaal 
verrijken de kinderen hun schoolopleiding en 
versterken we hun zelfvertrouwen. Deze lessen 
zijn meestal op zaterdag, omdat ze door de week 
naar school gaan. 


Voor de maarliefst 127 leerlingen in groep 1 
moesten we dit jaar echter een uitzondering 
maken. We moesten door het grote aantal de 
extra lessen over de week verspreiden. De 
kinderen kregen extra les in Engels, rekenen en  
levensvaardigheden.


Foto links: rekenles. De opdracht is om bij ieder 
woord het juiste cijfer te zoeken. Door op een 
speelse wijze hiermee bezig te zijn leren de 
kinderen terwijl ze plezier hebben.

Lessen voor  
eersteklassers

�8



 

Aprilmaand… Feestmaand!

College

Preschool

Love2Learn ALS

ALL Catch-UP

ALL School sponsorship
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Afstuderen van de universiteit of beroepsopleiding, overgaan naar 
de volgende klas, van de peuterspeelzaal naar de basisschool 
gaan of als schooluitvaller na een jaar keihard studeren opnieuw 
beginnen met school... April is de feestmaand!



 

De 22-jarige zangeres, model en actrice Catriona Gray en haar moeder kwamen in 
mei 2016 voor het eerst bij Young Focus op bezoek. Young Focus werd de focus van 
Catriona's belangenbehartiging toen zij de modellenwereld betrad; ze was 
vastbesloten om deze als een platform te gebruiken om zich uit te spreken over 
zaken, zoals het belang van onderwijs aan de armen van de stad. En sindsdien is 
Catriona het boegbeeld geweest in het promoten van en ophalen van fondsen voor 
Young Focus, zoals bv. tijdens haar concerten op de Filippijnen en daarbuiten.  
Na het winnen van de  Miss World Philippines in 2016, kwam ze internationaal in de 
Top 5 en besloot Catriona mee te doen aan Miss Universe 2018. Tijdens de Miss 
Universe Verkiezing sprak zij zich nog meer uit over haar steun aan Young Focus en 
de kinderen in het Smokey Mountain-gebied. En zo zorgde zij voor positieve 
publiciteit voor Tondo en publiekelijk respect voor de families die daar wonen. 
In december won Catriona de Miss Universe-verkiezing en de media-aandacht die 
reeds was aangewakkerd door al haar belangenbehartiging voor Young Focus 
explodeerde! Constant interviews, televisie-optredens voor de staf en de studenten 
was het gevolg. Het leek wel of iedereen opeens wilde weten wie Young Focus was, 
wat we deden en wat we ervan vonden dat Catriona gewonnen had! Catriona heeft 
ons, zowel Young Focus als de mensen van Tondo, op de kaart gezet op een zeer 
positieve manier! Het leek alsof we als totaal onbekende non-profit zijn veranderd in 
de énige waar iedereen op de Filippijnen over sprak. Voor Young Focus had 2018 zo 
een wonderbaarlijk en knallend einde!

Verschillende atleten van de MMA (Mixed 
Martial Arts) groep ONE Championship komen 
zelf uit gezinnen met een armoede-achtergrond. 
Zij hebben hard gewerkt om een MMA-ster te 
worden. Daarom zijn ze met Young Focus een 
partnerschap aangegaan om een positieve 
invloed te kunnen uitoefenen op de levens van 
kinderen. Tijdens verschillende bezoeken zijn ze 
vriendschappen aangegaan met de studenten 
en hebben MMA-workshops gegeven. Ze 
hebben verteld wat ze zelf hebben meegemaakt. 
Onze Catch-UP-programmamanager vertelt: 
“Catch-UP-studenten kregen de kans om ONE 
Championship-atleten te ontmoeten. Ze 
bemoedigden de studenten door hun 
levensverhaal en hielpen ze hun eigen 
Droombord te maken. Een van de atleten zei: 
‘Het woord onmogelijk is voor luiaards. Als jij je 
dromen wilt bereiken is niets onmogelijk.’ Een 
van de deelnemers zei: ‘We zijn zo blij dat ze, 
ondanks hun drukke schema, de tijd namen voor 
ons. Het was leuk en we hebben veel geleerd. Ik 
heb nu een duidelijk beeld wat ik zelf wil worden 
in de toekomst.’”

Dromen verwezenlijken

Geweldige hulp 
van vrijwilligers
aan onze benifiënten

Medisch en juridisch advies • Ruim tachtig schooluitvallers 
en hun familie ontvingen medische hulp van de Rotary Club of 
Manilla Magic. Daarnaast organiseerden ze een Leptospirosis 
Bewustwordingsseminar (de ziekte van Weil valt o.a. onder 
Leptospirosis). Sommigen ontvingen ook psychosociale hulp 
en juridische bijstand. Clubleden en vrijwillige artsen 
hebben maandelijkse check-ups toegezegd. 

Fondsenwerving door tieners!
Sofia en Sahana maakten pols-bandjes met "Tackle Poverty in 
the Philippines (Bestrijd 
Armoede in de Filippijnen). 
“We hebben ze op 
Instagram gepromoot en 
verkocht aan onze vrienden 
en familie. Na een maand 
hadden we € 400,00 
verdiend voor Young Focus. 
We hopen dat dit zal 
bijdragen aan de zorg en het 
onderwijs aan de kinderen in 
de sloppen van Manilla".
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Miss Universe 2018



 

Door de jaren heen hebben we ons steeds meer 
gerealiseerd hoe belangrijk ouders zijn in het 
leerproces van hun kinderen. Voor alle niveaus van 
onze studenten, van kleuterschool tot hbo, zijn er 
verplichte trainingsessies voor hun ouders, met 
praktische onderwerpen over het runnen van een 
gezin.

Onderwerpen Parent Meetings
Ieder gezin heeft de dagelijkse uitdaging om 
genoeg eten op tafel te hebben. Omgaan met tijd 
en geld is dan ook een regelmatig terugkerend 
thema. Ons Family Care-team en sociaal werkers 
behandelen ook deze onderwerpen:

• Hersenontwikkeling van een kind
• Gezond eten
• Je kind beschermen tegen misbruik
• Succes ondanks armoede
• Hoe manage je je huishouding? Over thuis-, tijd-, 

financieel en stressmanagement
• Het gedrag van je kind begrijpen
• Ben je tevreden met hoe je je kind opvoedt?
• 7P-strategie van ouders
• HIV-bewustzijn
• Realisatie in 2018 en doelen voor 2019
• Belang van onderwijs
• Hoe kan je allebei zoveel mogelijk genieten van je 

(toekomstige) huwelijk? (Gids)
• Belang van familie
• Gezinsplanning

Regelmatig worden de kennis van ouders getest en 
geëvalueerd. Tijdens het terugblikken op hun 
ervaringen moedigen we ouders aan om te blijven 
leren en langzaam te verbeteren.

Uitvallers 
voorkomen
Samenwerking met 
de ouders is ook 
essentieel bij het 
voorkomen dat er 
studenten uitvallen. 
Onze sociaal 
werkers 
reserveerden dit 
jaar twee dagen 
om dit onderwerp 
met ouders te 
bespreken.

Een van  staf licht 
toe: “Het doel van 
de besprekingen was bewustzijn te creëren en beter 
te begrijpen wat de mogelijke oorzaken en effecten 
zijn van schooluitval. Met hulp van de verschillende 
activiteiten die we faciliteerden, konden ouders 
deze oorzaken en effecten identificeren.”

Rapportage
In 2018 werkten onze sociaal werkers hun strategie 
en plannen uit om problemen op te lossen die met 
name tegenkomen bij omgaan met armoede. In 
2018 waren er 199 cases onder studenten en 
families, alsvolgt verdeeld:

• Studieproblemen / schooluitval 16,33%
• Financieel   4,08%
• Gezondheid 22,45%
• Gedrag 24,49%
• Overtreding van de wet 32,65%

Ouders betrekken 
en onderwijzen

Rose is een van de voormalige ALS-studenten. ALS (Alternatief 
Leersysteem) geeft tieners die zijn uitgevallen een tweede kans om hun 
middelbare school af te ronden.  Rose was met de middelbare school  
(niveau G9) vanwege een gebrek aan motivatie en verkeerde vrienden.

Na een jaar deelname aan ALS is Rose nu een Grade 11-leerling en volgt 
ze de technische/beroepsleerweg aan een van de lokale middelbare 
scholen. Het is niet gemakkelijk voor Rose, maar ondanks dat heeft ze 
besloten vol te houden. Volgende schooljaar gaat ze over naar Grade 12!

Rose gaat weer naar school!
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“In een drukke week in februari 2018 bezocht ik Young 
Focus en verzorgde lessen over gezonde gebitten en 
voerde een tandcontrole uit bij alle kinderen in de 
peuterschool en sommige kinderen van de basisschool 
en middelbare school (in totaal meer dan 400 
kinderen),” vertelt Allyson Shepherd. Zij is specialist in 
kindtandheelkunde aan de Manchester University NHS 
Foundation Trust in Engeland. 

“We gaven les over gezonde gebitten aan de staf van 
Child Care PLUS en we gaven instructie aan ouders en 
de kinderen zelf. Tijdens de lessen benadrukten we dat 
het belangrijk is om minder suikerhoudend voedsel en 
dranken te nuttigen, vooral tussen de maaltijden door, 
om tandbederf te voorkomen. Tweemaal per dag 2 
minuten lang tandenpoetsen met fluoridehoudende 
tandpasta. Alle kinderen kregen een nieuwe 
tandenborstel en er werd voorgedaan hoe je je tanden 
poetst. De kinderen in de peuterschool poetsen nu elke 
dag hun tanden met fluoridehoudende tandpasta 
tijdens een les in de preschool.

“Tandbederf is 
een belangrijk 
probleem voor 
deze kinderen 
en veroorzaakt 
vaak pijn en 
infecties. Een 
aantal oudere 
kinderen die een 
in het 
programma van 
Young Focus 
heeft bederf in 
hun volwassen 
tanden en 
hadden kiespijn 
gehad of tanden 
laten trekken. 

Toegang tot tandartszorg is erg beperkt; daarom is voor 
de toekomst preventie de sleutel. Meer dan 95% van 
tandbederf is te voorkomen door minder suiker in te 
nemen en door tweemaal daags tanden te poetsen met 
fluoridehoudende tandpasta.

“Een goede gezondheid van het gebit wordt gepromoot 
door Young Focus. Er wordt gezond voedsel verzorgd 
voor de kinderen en de kinderen in de peuterschool 
poetsen dagelijks hun tanden.

“De toekomst: ik heb tandartsen ontmoet die werken op 
de Faculteit van Gemeenschapstandheelkunde aan de 
Universiteit van de Filippijnen, Manilla. Ze zochten een 
nieuw sociaal project voor studenten en bezochten 
Young Focus later die week. Ze hebben goede hoop 
dat Young Focus geschikt is voor een 
preventieprogramma. Hopelijk wordt de gezondheid 
van de gebitten van deze prachtige kinderen en hun 
families in de loop van de tijd steeds beter.”

Resultaten gebitsonderzoek bij Child Care PLUS

• Aantal onderzochte kinderen 322
• Leeftijden 2 – 6 jaar
• Gevorderd tandbederf in hun melktanden 96%
• Gemiddeld aantal tanden met bederf 13/20
• Zichtbare infectie (tandabces) bij tandbederf 

(ruim 30% 2 of meer abcessen) 64%
• Tand- en kiespijn 43%

Schonere mond, gezonder gebit
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Merel van Schaaijk reisde naar 
Manilla om Young Focus-
leerlingen te leren knippen. 

Merel: “Ik heb altijd al 
vrijwilligerswerk willen doen in 
het buitenland. Nieuwe mensen 
en culturen leren kennen, maar 
ook wat aan de mensen daar 
wat kunnen meegeven. Ik heb 
zelf de Kappersacademie 
gedaan en werkte inmiddels 
twee jaar in een kapsalon. Het 
kappersvak komt wereldwijd van 
pas dus het was alleen maar 
logisch toen mijn vader het idee 
gaf om dat daadwerkelijk te 
gaan doen. 

Helemaal thuisvoelen
“Wat ik heb ervaren en kunnen 
doen is meer dan wat ik had 
verwacht! Ik moet eerlijk zijn. Ik 
was bloednerveus om te gaan. 
Maar toen ik in Manilla bij Young 
Focus was gearriveerd, voelde 
ik me helemaal thuis. De 
mensen in de sloppen hebben 
niets en weinig kennis en dus 
heb je al gauw veel te bieden. Ik 
gaf drie keer in de week les in 
het kappersvak. De klas bestond 
uit 16 mensen: moeders uit de 
sloppenwijk, studenten en zelfs 
docenten, die de knipkunsten 
wilden leren, deden mee. 
Iedereen was erg enthousiast en 
leerde snel. Ik trok samen op 
met Rianne Klooster, die in 
dezelfde tijd vrijwilliger was. Het 

was ook gaaf om iedere student 
een diploma te kunnen uitreiken 
na voltooiing van de lessen. 
Daarbij kreeg iedere student een 
complete kappersuitrusting 
waarvoor ik in Nederland 
sponsoring had geregeld. Zo 
kon iedereen direct aan de slag 
en wat geld bijverdienen. 

Zoveel betekend
Het lesgeven en de studenten 
gaf me veel energie. Ook merkte 
ik dat ik meer zelfvertrouwen 
kreeg door wat ik kon doen en 
betekenen. Paul en Ann en het 
Young Focus-team hielpen me 
'every step of the way'. Ik ben 
dan ook dankbaar voor hun 
openheid, kennis en liefde die 
ze mij hebben meegeven.”
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Kappen in Manilla

Ricaella is een van onze sponsorleerlingen in de zesde van 
de basisschool. Hier staat ze op de foto met haar trotse 
Young Focus-coördinator, na het winnen van 2 medailles, 
voor de 100 meter en 200 meter sprint. Sinds deze foto 
heeft Ricaella er een derde prijs bij gewonnen, voor 
verspringen. Inmiddels traint ze voor de NCR (National 
Capital Region) competitie!

Haar coördinator is blij en verrast met deze medailles: “Als 
leerling vertegenwoordigde ik ook mijn school in sport, in 
het volleybalteam. Strijden tegen studenten van andere 
scholen is leuk, maar ook moeilijk. Wij haalden het NCR-
niveau toen niet. Het doorzettingsvermogen van Ricaella 
om haar droom te realiseren, inspireert mij ook om 
kinderen als Ricaella nog meer aan te moedigen.”

Ricaella is razendsnel!



 

Young Unlimited is een van de 
programma’s van Young Focus 
voor jongeren die hun interesse 
in educatie hebben verloren. Als 
schooluitvallers raken velen 
verslaafd aan lijm snuiven en 
hebben ze de hoop om ooit een 
opleiding afmaken opgegeven.

Een manier om hun passie voor 
educatie weer aan te wakkeren 
is het aanbieden van activiteiten 
met betrekking tot  levens-
vaardigheden, om ze te helpen 
hun talenten te ontdekken en te 
ontwikkelen. We zijn ook 
begonnen hen te leren ukelele 

te spelen – en deze tieners 
kinderen zijn er wég van! Young 
Focus nodigde ons uit om te 
spelen bij verschillende 
evenementen: een enorme 
boost voor het zelfvertrouwen 
van deze kinderen! 

We hebben ook opgetreden voor 
de studenten van de 
International School van Manilla 
op een benefietconcert van onze 
partner Rotaract Club Manilla 
ten bate van de aanschaf van 
bordspellen, knutselmateriaal en 
boeken.

De ukelele-lessen zijn een 
blijver! Dit muziekinstrument 
helpt hen hun aandacht af te 
leiden van hun slechte 
gewoontes en te richten op een 
nieuwe hobby. Het helpt ze zelfs 
in zichzelf te geloven: dat het 
nooit te laat is om hun talenten 
te ontdekken!

Ik ben erg dankbaar dat ik gesponsord ben en voor de kans die ik kreeg 
van Young Focus. Van tevoren dacht ik dat Young Focus alleen helpt 
met de financiën, maar toen ik naar de activiteiten begon te gaan 
realiseerde ik me dat ik dat mis had. Young Focus helpt ons als 
studenten die onze opleiding willen afmaken echt door ook het 
zelfvertrouwen van studenten te stimuleren – door ons aan te moedigen 
deel te nemen aan verschillende activiteiten. Ik was eerst heel verlegen. 
Ik deed niet mee aan schoolactiviteiten, omdat ik het zelfvertrouwen er 
niet voor had. Maar vanwege de activiteiten van Young Focus begon ik 
mee te doen in de klas met onze presentaties en rapportages. De 
bijlessen van Young Focus elke zaterdag hielpen me ook om meer 
kennis op te doen en om te oefenen met spreken en schrijven in het 

Engels. De studentcoördinatoren van Young Focus speelden een grote rol, ze waren een soort oudere broers 
en zussen die ons steeds bleven aanmoedigen om met onze studie bezig te zijn, wat er ook gebeurde. Ze 
maakten tijd om naar ons en onze zorgen te luisteren, niet alleen bij studiegerelateerde zaken, maar ook naar 
andere problemen.

Ik ga meteen na mijn afstuderen op zoek naar een baan. Ik wil graag zo snel mogelijk een baan hebben zodat 
ik mijn familie kan helpen en iets terug kan doen na alle offers die ze hebben gebracht en de steun die ze me 
hebben gegeven. Ik wil ook de opleiding Stenografie gaan volgen.

Ik wil graag mijn sponsor bedanken voor alle hulp die ze me hebben gegeven. Zonder mijn sponsor zou het 
niet mogelijk zijn om af te studeren. Ik ben echt dankbaar en ik voel me gezegend dat ik deel mag zijn van 
jullie sponsorprogramma. Nogmaals, bedankt voor de kans om mijn droom na te jagen en mijn studie af te 
maken. Moge God jullie blijven leiden, zegen en jullie gebruiken om andere mensen te helpen.

Afgestudeerd: Ontmoet Neliza
NELIZA MANADONG
BS in Bedrijfsadministratie
Polytechnische Universiteit van de Filippijnen
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Paolo maakte deel uit van het Young Unlimited-programma (YoUNgLI: een 
speciaal programma voor oudere schooluitvallers). Hij is de vijfde zoon van 
zeven kinderen. Paolo stopte met school toen hij in Grade 3 zat (9 jaar 
oud), omdat zijn ouders het niet konden betalen om al hun kinderen naar 
school te sturen. Zijn korte lengte en zijn huid maakten hem een doelwit 
voor pesters. In 2017, inmiddels 13 jaar, kwam hij bij het YoUNgLI-
programma. Hij toonde meteen interesse in studeren. Hij stroomde door 
naar de Love2Learn-klas, omdat hij zo enthousiast en gemotiveerd was om 
te leren.  Nu is hij terug in Grade 3, boekt vooruitgang en woont ’s morgens 
bijlessen bij in het Young Focus Student Center. Hij blijft ook zijn gezin 
ondersteunen, vooral door afval te verzamelen.

Paolo gaat weer naar school

Voor leerlingen in het examenjaar van de middelbare school (Grade 12) zijn de maanden na het eerste 
semester het voorbereidingsseizoen voor hun aanstaande beroepsopleiding. Om hen te helpen 
organiseerden de collegestudenten ook dit jaar een Carrière-oriëntatie en Carrièremarkt.

Het was een programma met twee onderdelen: voor de carrière-oriëntatie spraken ze over het belang van 
zelfkennis bij het beslissen welke vakken je gaat volgen. Bij het tweede deel bezochten de scholieren de 
verschillende standjes die de collegestudenten hadden voorbereid. De scholieren genoten er van om hun 
opties te ontdekken. De collegestudenten waren ook erg enthousiast bij het presenteren van hun vakken. 
Het was erg bemoedigend om te zien hoe de studenten samen leerden en elkaar hielpen.

Kies je een vak, dan kies je een carrière

Mei 2018: High school & College graduates

�15



` Een van de gemeenschappen waar we werken heet 
Vitas Katuparan. Er wonen ongeveer 8.000 mensen. 
De meesten hebben slecht betaald werk, zijn werkloos 
of leven van het verzamelen en recyclen van afval. 
Sommigen wonen in krotten langs de rivier of naast 
oude betonnen gebouwen van vijf verdiepingen hoog. 
Sommige hutjes hangen zelfs onder een brug; op de 
weg erboven rijdt 24 uur per dag verkeer (vooral zware 
vrachtwagens van en naar de naburige haven) dat dus 
letterlijk over hun ‘dak’ rijdt… 

In 2014 is Young Focus een peuterschool gestart met 
een capaciteit van 150 middenin deze gemeenschap. 
Dit is de voorbereiding op het kleuteronderwijs (vanaf 5 
jaar) op de publieke school. Ondanks het gebrek aan 
kennis bij ouders over het belang van peuteronderwijs 
is de opkomst hoog: meer dan 90% komt dagelijks 
naar school. Niet alleen kinderen krijgen les. Moeders 
ontvangen wekelijks voorlichting van onze sociaal 
werkers over onder andere gezondheidszorg, voeding, 
hygiëne en gezinsplanning. Ook bij de ouders is de 
opkomst hoog: meer dan 80%.

Onze peuterschool maakt gebruik van een 
progressieve onderwijsstijl. Dit is anders dan in veel 
andere peuterscholen in de Filippijnen: scholen volgen 
vaak traditionele lesmethoden waarin de kinderen niet 
actief meedoen. Young Focus prioriteert de 
ontwikkeling van het kind door interactie en 
persoonlijke benadering. Beoordeling van de 
voortgang van elk kind is essentieel.

Met een capaciteit van 150 kinderen kunnen we iedere 
peuter in de Vitas-gemeenschap bereiken! Zo hebben 
we een grote impact op zowel de jonge kinderen van 
deze gemeenschap als hun ouders.

Iedere kleuter naar school

Nederland Stichting Young Focus

Antwoordnummer 174, 1300 VC Almere

E-mail service@youngfocus.nl; 06 1203 2511
Website www.youngfocus.nl
Facebook www.facebook.com/youngfocus.nl
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Met dank aan Mathilene Goedhart-Spalburg en Marieke Guijt voor de vertaling.


