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Beste donateurs,

2018 ligt zo goed als achter ons. Wat ons betreft, was het een geslaagd jaar. We hebben, dankzij uw steun, 
weer veel studenten kunnen helpen een studie te beginnen, voort te zetten of af te ronden. Voor mij, 
als deelnemer in het Badeloch Fonds, zijn het begin en het eind van zo’n studie het leukst. Bij het begin, 
wanneer een contactpersoon ons een aanvraag voor sponsoring stuurt, krijg je een kijkje in het leven van 
iemand aan de andere kant van de wereld. Iemand vol dromen en ambities, maar zonder de financiën om 
die dromen werkelijkheid te kunnen laten worden. Het is geweldig om zo iemand met geld van het Bade-
loch Fonds nieuwe kansen te kunnen bieden. Een minder leuk, maar onontkoombaar onderdeel is natuur-
lijk het moeten afwijzen van aanvragen waar we niet genoeg geld voor hebben. Soms vragen we iemand 
om het een jaar later nog eens te proberen, in de hoop dat we dan meer te besteden hebben. En soms 
lukt het dan alsnog! Het eind van een studie, wanneer je hoort dat iemand is geslaagd en soms zelfs al een 
baan heeft gevonden, is ook erg leuk. En daarom wil ik deze brief graag gebruiken om u daarin te laten 
delen.

Carolina en Dermi, die in de Dominicaanse Republiek studeerden, zijn 
allebei afgestudeerd! Over hen schreef ik al eerder een berichtje in de 
nieuwsbrief. Carolina studeerde voor onderwijzeres, een studie van vier 
jaar, waarbij ze ook stage moest lopen. Ze woonde met haar ouders en 
zes broers en zussen in een klein huisje met twee kamers. Haar ouders 
zijn analfabeet, en als brommertaxi-chauffeur verdiende haar vader niet 
genoeg om haar te kunnen laten studeren. Ze is nu Cum Laude afgestu-
deerd, en werkt als lerares op een basisschool in Santa Rosa. 

Dominicaanse Republiek

Dermi studeerde verpleegkunde. 
Toen ze haar studie begon, woonde 
ze met haar man en zoontje in een 
klein huisje in Santa Rosa, een slop-
penwijk van Bani. Haar man werkte 
in een kapperszaak maar daarvan 
konden ze maar net rondkomen. 
Nu is Dermi Magna Cum Laude 
afgestudeerd. Tijdens haar studie 
heeft ze nog een zoontje gekregen. 
Op de foto staat ze vol trots, met 
haar gezin. Ze werkt nu als verpleegkundige, en ze schreef: “Je kunt 
je niet voorstellen hoe dankbaar ik ben voor alles wat u voor mij hebt 
gedaan om mij te helpen met mijn studie. Precies zoals Jezus zegt in 
de Bijbel, wat je voor de minste van mijn broeders hebt gedaan, heb je 
voor Mij gedaan.”

Carolina

Dermi en haar gezin
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In 2011 ontvingen we een aanvraag voor sponsoring 
namens Jeril uit de Filippijnen. Hij was 16 jaar en zat 
toen in de tweede klas van de middelbare school. Hij 
vroeg hulp om de laatste 2 jaar te kunnen bekosti-
gen. Zijn moeder was huisvrouw en zorgde voor zijn 
jongere broertjes en zusjes. Zijn vader was taxibe-
stuurder op een driewielige motortaxi, maar de in-
komsten daarvan waren niet genoeg om Jeril naar 
school te kunnen blijven sturen. Daarom verdiende 
Jeril bij met de verkoop van kranten en banana que 
(een soort gebakken banaan, je vindt het recept als 
je op YouTube zoekt op ‘filipino banana que’). In zijn 
motivatiebrief schreef hij dat hij na de middelbare 
school graag een praktische opleiding wilde doen, 
en kok wilde worden. Hij wilde zijn eigen restaurant 
beginnen, en daarmee zijn familie financieel kunnen 
helpen.
Deze aanvraag konden we gelukkig honoreren en in 
2013 sloot hij de middelbare school met erg goede 
cijfers af. 

Filippijnen

Nieuwe website

Hoewel het nog niet helemaal zover is, wil ik u graag laten weten dat we hard bezig zijn met het vernieuwen 
van onze website! We hopen dat de nieuwe site nog voor het eind van het jaar online zal gaan. Op de nieuwe 
site zullen we vaker korte berichtjes over studenten kunnen plaatsen, zodat we u beter op de hoogte kun-
nen houden dan nu. Ook zal er een mogelijkheid zijn om direct via de site te kunnen doneren. Het adres zal 
gewoon hetzelfde blijven (www.badelochfonds.nl), dus houd de site in de gaten!

Tot slot wil ik u, namens de deelnemers en het bestuur van het Badeloch Fonds en de studenten die dankzij 
u studeren, gezegende feestdagen en een gezond en gelukkig Nieuwjaar wensen.

Hartelijke groeten,

Wimma Jalal-Kanis
(deelnemer in het Badeloch Fonds)

Fragment van Jerils eerste aanvraagformulier

Toen ontvingen we een nieuwe aanvraag van Jeril. Daarin schreef hij dat zijn vader inmiddels was overleden. 
Ze leefden van zijn krappe pensioentje, maar dat was bij lange na niet genoeg om een vervolgstudie te kun-
nen betalen. Hij wilde, in tegenstelling tot wat hij twee jaar eerder schreef, de ingenieursopleiding civiele 
techniek doen, zodat hij daarmee een goede baan kon vinden en zijn familie kon helpen. Deze opleiding 
kostte slechts €410,- per jaar, en gezien zijn goede resultaten op de middelbare school, hebben we besloten 
hem ook voor deze opleiding te sponsoren. We ontvingen regelmatig goede cijferlijsten van hem en dit jaar 
is hij afgestudeerd! Hij wacht nog op zijn diploma en eindcijfers (in sommige landen kan dat vrij lang duren). 
Dankzij zijn doorzettingsvermogen en uw steun heeft hij zijn studie kunnen afronden en ziet zijn toekomst er 
nu heel anders uit! Met een diploma civiele techniek zal het voor hem niet moeilijk zijn om een goede baan 
te kunnen vinden. We hopen binnenkort van hem te horen of dat is gelukt. 

Dit zijn de succesverhalen waar we het allemaal voor doen! Voor Jeril was het onmogelijk om de middelbare 
school af te maken, laat staan om een vervolgstudie te doen. Maar dankzij uw hulp is dat toch gelukt! We 
hopen dat u ook in 2019 weer wilt meehelpen om dit voor meer talentvolle jongeren mogelijk te maken.


