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Voorwoord
Wat brengt deze nieuwsbrief u? Veel acties in Nederland en een artikel van de voorzitter over het grote belang van voortzetting
van ons werk in Papua. En natuurlijk verhalen over Papua want u hebt nog het tweede deel van ons verslag van het werkbezoek 2016 te goed. Ook vertellen we over leerlingen en laten we u kennis maken met een aspirant bestuurslid in Merauke.
Onze penningmeester doet weer verslag van de financiën. Kortom het is weer een boeiende nieuwsbrief !
Even een tipje van de sluier, deze zomer gaan Jan Heijs en ik naar Papua. U hoort later van ons!!
Marjolijn Veeger

Goede resultaten van onze steun aan Papoea’s,
voortzetting van belang.
Onderwijs is een belangrijk
middel om een zelfstandig
leven op te kunnen bouwen en
mee te kunnen denken over
de toekomst van je land. Papua
moderniseert en ontwikkelt zich
razendsnel. In die molen moeten Papoea’s zich niet alleen
handhaven maar ook hun eigen
cultuur zien te behouden. Er
worden bijvoorbeeld buiten hen
om besluiten genomen over
het oerwoud waarin en waarvan ze leven. Grote projecten
in ons werkgebied leiden tot
het kappen van oerwoud ten
behoeve van enorme palmolieplantages en rijstvelden, met te
weinig oog voor de belangen van
de oorspronkelijke bewoners.
Opgeleide Papoea’s kunnen een
belangrijke bijdrage leveren aan
de wijze waarop de vooruitgang
in hun land vorm moet krijgen.
Als zij maatschappelijke posten
gaan bekleden hebben zij meer
invloed op de ontwikkelingen.
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De stelling hiernaast over
het belang van onderwijs is
gerechtvaardigd gezien de
volgende voorbeelden:
- Wij treffen volwassenen die,
dankzij het destijds volgen
van een opleiding aan een
missieschool, een basis hebben
gelegd voor verder onderwijs
- Er is een opleiding voor
dorpsverzorgsters opgericht
(Veeger 1953) om de
gezondheidszorg in het
binnenland op een hoger peil
te brengen. In 2009 spraken
we (klein) dochters van deze

dorpsverzorgsters die nu ook
verpleegkundige zijn.
- Van een, in de zestiger jaren, in
Nederland tot maatschappelijk
werkster opgeleide
Papoeavrouw, hebben (in ieder
geval) drie dochters een goede
baan.
- Jong volwassenen willen als
dank voor de genoten steun van
PJNS nu hun bijdrage leveren
als vrijwilliger bij ons plaatselijk
bestuur in Merauke
- Een Papoeavrouw met een
goede baan overweegt PJNS
financieel te gaan steunen.

Wij worden gesterkt door deze voorbeelden uit heden en verleden: goed
voorbeeld, doet goed volgen!

Imelda Sance is ambtenaar openbare
werken in Merauke. (nieuwsbrief mei
2016)

De laatste jaren zijn we actief in het opsporen van oud-leerlingen en oud-studenten. Dit is lastig omdat de contacten
met ons plaatselijk bestuur, na het behalen van hun diploma, worden gestopt
en ze vaak verhuizen, maar het is het
proberen waard.

Agnita Wonopko uit Waropko is sinds
2005 receptioniste in hotel Asmat in
Merauke en daar de enige die Engels spreekt. Ze werkt er nog steeds.
(nieuwsbrief mei 2008)

We willen hen met elkaar in contact
brengen om als netwerk te gaan functioneren om hun eigen mensen te gaan
steunen.
Over hen schrijven we ook in de nieuwsbrief. Met onderstaande studenten
hebben we inmiddels contact gelegd:
Yustinus Amboktop uit Waropko is onderwijzer in Buti bij Merauke. (nieuwsbrief dec. 2016)
Adolfina Wotos uit Getentiri is ambtenaar personeelszaken in Merauke.
(nieuwsbrief mei 2016)

Alphonsa Tuknip uit Merauke is inmiddels godsdienstlerares in Merauke. (en
onbezoldigd bestuurslid van ons lokale
bestuur)
Sylvia Wotos heeft haar studie afgesloten en werkt op een bedrijf in Muting.
Sastriana Uweng werkt bij het bedrijf
Korindo in Asiki in het district Boven-Digoel. Ze is administratief medewerker
(meer over haar in de volgende nieuwsbrief). Wij blijven zeker doorgaan met
het steunen van kinderen van gezinnen die niet de middelen hebben naar
school te gaan.

Ook dit jaar weer rond de 1200
kinderen. Die zijn als volgt verdeeld:
Kleuter- en lager onderwijs

700

Voortgezet onderwijs

300

Technische school

160

Studenten (verpleging, onderwijzer,
ambtenaar)
40

In Merauke gaat nu 98% van de 25.805
kinderen naar school, waarvan momenteel 4 tot 5% met steun van PJNS. (cijfers uit 2011, de meest recente.)
Omdat deelname aan het onderwijs in
het binnenland veel lager ligt, 50-60%
heeft onze stichting daar extra op ingezet. De afgelopen drie jaar is het aantal
kinderen in Tanah Merah gegroeid van
20 naar 80. In Mindiptana van 26 naar
42 kinderen, een extra groep van 16
middelbare scholieren.
In 2017 willen we ook het aantal kinderen in Kepi uitbreiden. Dat staat of valt
met het vinden van een goed contactpersoon ter plaatse.
Jan Heijs, voorzitter

Papua anno 2017
De ontwikkelingen in het moderne Papua staan niet stil.
We noemen er enkele: Merauke is inmiddels een stad van 110.000 inwoners,
waar alles te koop is. Heel veel Papoea’s hebben een mobiel. De fase van vaste
telefonie is over geslagen.
Internet maakt dat informatie van overal beschikbaar wordt. Echter, het lokale
net is nog niet zo betrouwbaar en grote bestanden, bv een foto, zijn zonder
extra maatregelen amper te downloaden. In het binnenland hebben huizen vaak
geen of maar enkele uren stroom per dag, waardoor werken op een computer
lastig is. Zonnepanelen zijn dan een uitkomst. (In 13 dorpen rond Wamena wordt
daarmee geëxperimenteerd.)
De kinderen op de lagere school leren sinds enkele jaren Engels en krijgen
ICT les. Dat kost wel extra schoolgeld, reden waarom we het bedrag per kind
per 2015 verhoogd hebben. Tijdens werkbezoeken de laatste drie jaar merken
wij dat jonge kinderen, zelfs op straat, met ons Engels willen praten. Op de
Technische school werkt men met AUTOCAD, een digitaal ontwerpprogramma
voor o.a. architecten.
Studenten aan de school voor verpleegkunde kunnen tegenwoordig een
beurs van de lokale overheid krijgen, behalve voor het eerste jaar. Reden voor ons om vanaf heden alleen eerstejaars
Papoeastudenten te steunen.
De weg van Merauke naar Tanah Merah wordt geasfalteerd waardoor de reistijd al verkort is van twee tot drie dagen, naar
één lange dag. Tussen Merauke en Kumbe zijn in 2015 enorme rijstvelden aangelegd met sloten er tussenin. Een grote
vierbaansweg ontsluit het gebied waar ook een nieuwe stad gepland is.
Deze ontwikkelingen zijn veranderingen in de wereld van de Papoea’s waar ze mee moeten leren omgaan en deel van
uitmaken. Door ons (met onderwijs) gesteunde Papoea’s kunnen hun weg vinden en profiteren van de ontwikkelingen in
hun moderner wordende land.
PJNS zal extra goed opletten dat we alleen aanvullend op (groeiende) overheidsgelden, steun verlenen.
Daarbij komt er meer nadruk op steun in de binnenlanden te liggen i.p.v. alleen in Merauke.
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Werkbezoek (vervolg augustus 2016)
Op maandag 29 augustus bezochten wij samen met Ibu Koti een kelompok (wijk) die mee doet in het Kuda Mati project (project
50). Bij dit project worden arme gezinnen, in 12 wijken rond Merauke, met schoolgaande kinderen financieel ondersteund. Waar
de kinderen nog op de lagere school zitten, krijgen de ouders tijdens een bijeenkomst het geld. Wanneer de kinderen naar het
voortgezet onderwijs gaan, gaat het geld rechtstreeks naar de school.
Bij de wijk Buti waren wat problemen.
Omdat de moeders het geld van de oudere kinderen niet meer in handen kregen, dachten ze dat de panitia (ons bestuur in Merauke) het geld achterhield.
Zij waren erg boos op Ibu Koti. Samen
met Ibu Koti zijn wij naar Buti gegaan,
waar de moeders al op ons stonden te
wachten. Ton heeft samen met Ibu Koti
kunnen uitleggen, dat het geld voor het
voortgezet onderwijs aan de school is
betaald.
De moeders waren gerustgesteld en
bedankten PJNS voor de hulp aan hun
kinderen. Het gaat hier om kleine bedragen per gezin en het project loopt al
tientallen jaren. Tijdens dit werkbezoek
hebben wij veel volwassenen gesproken die vertelden dat de hulp, ooit ontvangen via dit project, het verschil heeft
gemaakt voor hun toekomst.

omdat veel Papoea’s het hoge inschrijfgeld niet kunnen betalen, kunnen zij
niet naar deze school.
Dankzij een rijke oom, die in Timika
werkt, heeft zij het hoge inschrijfgeld
wel kunnen betalen. Samen met pater
Kees is Ton naar de school gegaan om
te praten over deze kwestie. Dit bedrag
blijkt vastgesteld te zijn voor heel Indonesië, kan daar niets aan veranderd
worden. Wel is het hoofd van de school
bereid om akkoord te gaan met betaling op latere datum (moment van betaling door PJNS). Dit wordt een punt
van overleg voor PJNS Nederland. Het
zijn vooral de Papoeastudenten, die na
afronding van hun opleiding bereid zijn
om in het binnenland te gaan werken.
Daarna een bezoek aan de school Johannes Aerts in Moppa Lama. Een ge-

Ibu Alfonsa met haar klas
Achter deze school is de school waar
Ibu Alfonsa werkt. Zij helpt, geheel vrijwillig uit idealisme voor de jeugd, Ibu
Koti met project 50.
Ton heeft een persoonlijk gesprek met
haar, terwijl Rina de kinderen vragen
stelt over de dieren en de planten in en
rond Merauke.

Overleg met de bisschop

Ton en Ibu Koti geven uitleg
Dinsdag 30 augustus kwam Evifania Imbanop, bij ons langs in de biara
(klooster) om iets te vertellen over de
AKPER, hogere school voor verpleging.
Het was ons in Nederland al opgevallen, dat er minder Papoeastudenten
naar deze opleiding gingen.
Zij kwam ons uitleggen hoe dat komt:
de overheid steunt studenten aan deze
opleiding vanaf het tweede jaar, maar
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sprek met het hoofd van de school die
hoopt dat wij de school kunnen helpen
met computers. De school ziet er goed
uit en er is een goed team van leerkrachten. Wij hebben beloofd om een
aanvraag serieus te bekijken, maar dat
het afhangt of wij een sponsor kunnen
vinden.
Op deze school worden al een aantal
kinderen geholpen via project 50.

In de middag naar het weeshuis ABC
(Amam Bekai Chevalier); van veel van
de kinderen zijn de ouders overleden
aan aids of zijn ziek. Kinderen wonen
hier al meerdere jaren, wij kunnen de
vooruitgang van deze kinderen volgen
en nu over hun resultaten praten. De
kinderen bedanken de donateurs van
PJNS.
Om 5 uur gaan we met pater Kees en
Christin naar bisschop Nicolaus Adi. Hij
wil graag horen wat onze bevindingen
zijn van onze binnenlandreis en wil veel
weten over de diverse projecten die wij
bezocht hebben. Pater Kees trad op als
adviseur. Het was een goed overleg.
Ton en Rina van Breemen

Plaatselijk bestuur in Merauke: de Panitia
In 2016 is ons bestuurslid Lea Mekiuw
overleden, zij bleek vanaf haar aantreden bij de Panitia ernstig ziek. PJNS
heeft haar deelneming betuigt aan haar
familie.
Vorig jaar heeft Arwan Heremba
haar werkzaamheden voor PJNS/
Panitia gestopt i.v.m. andere drukke
verplichtingen. Wij danken haar, ook
vanaf deze plek, voor haar inzet.
Zij heeft een opvolgster voorgedragen,
Anna Kaize-Mahuse, en in Augustus
2016 heeft onze secretaris, Ton
van Breemen, in Merauke een

kennismakingsgesprek gehad met
haar. Anna wil graag aan de slag gaan
voor PJNS. Zij is Marind Papoea en
heeft Engels gestudeerd in Surabaya.
Voordat zij haar studie kon afronden is
zij teruggegaan naar Merauke.
Zij heeft nu werk en hoopt volgend
jaar haar studie aan de universiteit
Musamus in Merauke weer te kunnen
oppakken. Zij wil graag meehelpen
aan een betere toekomst voor het
Papoeavolk.
Marjolijn Veeger

Anna Kaize-Mahuse

Geef een Papoeakind een toekomst!
U kunt Papoeakinderen steunen bij hun studie, van kleuterschool tot universiteit, door een bijdrage
te leveren aan de aanschaf van schoolboeken, schoolmiddelen, schooluniform/schoeisel of ter
ondersteuning voor hun verblijf in een internaat als zij uit de binnenlanden komen.
Eenmalig bedrag naar keuze
Voor ¤ 7,50 per maand (¤ 90,00 per jaar) biedt u een kind de kans om de lagere school te volgen
Voor ¤ 15.00 per maand ¤ 180,00 per jaar) biedt u een kind de kans om het voortgezet onderwijs te volgen
Een belastingvrije periodieke schenking van eenzelfde bedrag per jaar, gedurende 5 jaar. De fiscale kant hoeft niet meer
via een notaris geregeld te worden maar gaat nu via het formulier ”periodieke gift in geld” van de belastingdienst
(www.belastingdienst.nl) Op het formulier wordt een RISN nummer gevraagd. Dat is: 810366046
“Eeuwige adoptie” Een schenking van ¤ 3200,00 euro ineens of in 5 jaarlijkse termijnen
van ¤ 640,00. Het bedrag wordt 50 jaar vastgezet in het fonds “Eeuwige adoptie” en
vanuit de rente uit het fonds wordt, nu en in de toekomst, de studie van Papoeakinderen
gesteund. De fiscale kant hoeft niet meer via een notaris geregeld te worden maar gaat nu
via het formulier ”periodieke gift in geld” van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl)
Voor iedere schenking/donatie vragen wij u een ingevuld en ondertekend
aanmeldingsformulier te zenden aan: Mw. K. Buckens, Platanenlaan 36, 3911 PC Rhenen.
U ontvangt dan onze nieuwsbrief.
Rekeningnummers: NL90 RABO 0106 8937 93 en NL04 INGB 0004 6492 55
t.n.v. Stichting Papoeajeugd naar school, Platanenlaan 36, 3911 PC Rhenen
Attentie: wij vragen u een automatische afschrijving zelf te regelen om de kosten voor PJNS
zo laag mogelijk te houden. U kunt het altijd weer stopzetten.

Naam
Voorouderbeeld/foto
Straat/huisnummer

Postcode/Plaats

Datum

Handtekening

Papoea’s geloven dat de geest van een overledene in een voorouderbeeld bij hen blijft en zo kracht en bescherming geeft. Wij
gebruiken dit symbool voor de donateurs die met een “eeuwige adoptie” ook na hun overlijden de Papoea’s blijven steunen
middels de rente van hun schenking.
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Acties in Nederland
Sympatisanten van PJNS vragen regelmatig bij een jubileum, verjaardag of afscheid een donatie voor PJNS. Wij helpen u
graag bij het verzinnen van uw variant. U kunt bijvoorbeeld in de uitnodiging kort iets over onze stichting vertellen en over de
reden waarom u graag een donatie als cadeau ontvangt. Folders, nieuwsbrieven en zelfs een fotopaneel zijn beschikbaar ter
ondersteuning. Hieronder enkele recente praktijkacties:

Collecte Beverwijk

Kaarten Aerdenhout

KBO Alkmaar

Vorig jaar in December
mochten wij delen
in de opbrengst van
de collectes in de kapel in
Lommerlust, een verzorgingstehuis
in Beverwijk.

Via zuster Antonia Marie
Duivenvoorde ontvingen
wij een bijdrage van
de zusters in Aerdenhout, wij
kregen van hen een bedrag uit de
opbrengst van de kaarten, die hier
worden gemaakt.

Kerstcollecte Didam

Kerstmarkt
Landstede Zwolle

De katholieke bond
voor ouderen (KBO) in
Alkmaar had ons een
poosje geleden uitgenodigd voor
een presentatie over Papua en
ons werk met Papoea Jeugd
naar School. Het contact liep via
een van hun leden, een trouwe
donateur van ons, mevrouw
Annie v.d. Togt. 27 Maart was
het zo ver. Marjolijn Veeger heeft
aan de hand van foto’s verteld
over het voormalige Nederlands
Nieuw Guinea, de overgang naar
Papua en het ontstaan en werk
van onze stichting. Ook over de
tijd dat zij als kind er woonde
met haar ouders (vader was
arts in Merauke van ’51-’58) Ze
heeft mevrouw van der Togt
geïnterviewd over haar werk in
het ziekenhuis van Merauke en
als leidster van een internaat voor
meisjes, in de vijftiger jaren. Rina
van Breemen heeft ook haar relatie
met Papua toegelicht, haar oom
was J.Duivenvoorde, bisschop in
Merauke.

Tijdens de Kerstcollecte
van de Diaconie
Protestantse Gemeente
te Didam, werd er ook geld
opgehaald voor onze stichting,
dit dankzij mevrouw Broere; haar
man heeft als militair gewerkt in
Nederlands Nieuw Guinea.

Kringloopwinkel Wijchen
Dankzij zuster
Annemarie Jorna,
zuster Franciscanessen,
ontvingen wij ook weer 1.000 euro
van de kringloopwinkel in Wijchen.

Op 23 December
2016 mocht PJNS, als
goed doel, een stand
inrichten tijdens de Kerstmarkt
van medewerkers van een van de
locaties van Landstede, het ROC
in Zwolle.
Wij kregen de gelegenheid om
tijdens een bijeenkomst ons werk
in Papua toe te lichten en hebben
later aan de stand met diverse
belangstellenden gesproken.
Met de opbrengt van deze actie
kunnen er weer 3 kinderen een
jaar naar school, geweldig!

Dit geld wordt speciaal gebruikt
voor schrijfmaterialen voor de
kinderen van project Kuda Mati.
Via dit project wordt in 12 wijken
rond Merauke steun gegeven aan
arme gezinnen.

PJNS en HAPIN
Op 4 februari was de jaarlijkse Papua Solidariteitsdag in
Amersfoort met het thema “Zingen om te (over)leven”,
op inspirerende wijze ingeleid door Ferry Marisan,
antropoloog uit Jayapura. We hebben genoten van prachtige
muziek en samen met HAPIN een informatiestand gedeeld om
ons werk in Papua onder de aandacht te brengen.
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Na de pauze gaf Rina een
toelichting bij onze film. Onze
toehoorders waren enthousiast en
hebben met gulle hand hun steun
aan de Papoea’s betuigd. Papua
stond die middag weer in het
centrum van de belangstelling!

Nieuwe leskoffers
Ik ben Martine van Breemen, de dochter van Ton en Rina van Breemen.
In 1996 ben ik als tiener mee geweest naar Merauke waar toen onze oudoom bisschop Duivenvoorde nog werkzaam was. We hebben daar verschillende scholen
bezocht en contact gemaakt met de kinderen in Papua.

Brief aan PJNS Nederland

Hoogachtend,
Mijn naam is Fransiskus Asisi
Yulio Richard Baweng.
Ik ben geboren op
3 oktober 1994 en ik woon
in Merauke. Met deze
brief wil ik heel veel dank
uitspreken voor de hulp die
ik heb ontvangen bij het
volgen van mijn opleiding.

Inmiddels ben ik werkzaam op een basisschool en geef ik al enkele jaren les
in een kleutergroep. Vorig jaar heb ik
nieuwe leskoffers ontwikkeld voor de
stichting Papoea Jeugd naar School.
De leskoffers bestaan uit een lessenpakket en een reiskoffer met materialen.
Hiermee worden op verschillende vakgebieden lessen aangeboden, verdeeld
in drie kernactiviteiten en 10 keuzeactiviteiten. Hierdoor kan de leskoffer ingezet worden als project voor een aantal
weken maar is hij ook geschikt om er
een beperkt aantal lessen uit te geven.
Er zijn meerdere koffers samengesteld.
Informatie over de beschikbaarheid van
de koffers via secretariaat PJNS: 0251221921.
Het doel van deze koffer is kinderen laten kennismaken met kinderen aan de
andere kant van de wereld. Leren van
hun rituelen, gebruiken en dagelijkse
leven.
Belangrijk tijdens de lessen is de betrokkenheid van de leerlingen. Hun
belangstelling wordt gewekt door de
koffer en de materialen in de koffer.
Kinderen vinden het leuk om hun eigen
leefomgeving te vergelijken met die van
andere kinderen.
Ik ben begonnen met leskoffers voor
de onderbouw van het basisonderwijs, de kleuters, mijn vakgebied op
dit moment. In oktober 2016 mochten
de vijf kleutergroepen van de Franciscusschool in IJmuiden het project voor
stichting Papoea Jeugd naar School

gelijktijdig uitproberen. In de kleuterklas
kwam de juf na de vakantie in de klas
met een vreemde koffer, een verkeerde
koffer, die zij per ongeluk had meegenomen van Schiphol.
Gelukkig vonden zij in de koffer verschillende interessante materialen en
de naam van de eigenaresse van de
koffer, Rina van Breemen. De kinderen
konden contact opnemen met haar.
Zij is in de klas op bezoek geweest en
heeft veel verteld over de materialen in
de koffer en haar reis naar Papua.
Aan de hand van de koffer zijn er op de
Franciscusschool verschillende lessen
gegeven en is er met succes geld ingezameld voor een project van de Stichting Papoea Jeugd naar School:
De Stichting heeft een aanvraag gehad
van een kleuterschool in Buti, een dorpje aan de zuidkust van Papua. Omdat
de ouders van de kinderen daar niet
veel geld hebben voor eten krijgen de
kinderen op school een lunch. Om zelf
een verse en gezonde lunch te kunnen
verzorgen vroeg de kleuterschool keukengerei en deden ze een aanvraag
om voedingsmiddelen aan te kunnen
schaffen.
Inmiddels ben ik bezig om ook leskoffers te ontwikkelen voor de middenbouw en bovenbouw van het basisonderwijs en zijn er ook gesprekken
gepland over leskoffers voor het Voortgezet onderwijs en het Beroepsonderwijs. Daar later meer over.

Toch wil ik mij ook
verontschuldigen, dat ik
mijn studie niet geheel heb
afgemaakt. Ik heb mijn
studie afgebroken zodat ik
mij kon inschrijven om bij de
politie te gaan werken. Toch
wil ik alle donateurs danken
het doen van mijn opleiding.
Fransiskus Asisi YR Baweng

Martine van Breemen
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Van de penningmeester
Voor de tweede helft van het schooljaar 2016-2017 worden 1230 kinderen ondersteund bij het betalen van schoolgeld, uniformen e.d. Alle scholen en internaten
hebben goede verslagen ingeleverd over het eerste half jaar (MRK = Merauke):

Colofon
De nieuwsbrief voor donateurs
en vrienden van de Stichting
“Papoeajeugd naar school”
verschijnt 2x per jaar
Foto voorpagina: Leerlingen van de SMA
(bovenbouw middelbare school)
Santo Yoseph in Tanah Merah.
Redactie
Marjolijn Veeger, 020-6658050
Opmaak en druk:
Drukkerij De Bunschoter B.V.
in Bunschoten
Het bestuur van de Stichting
“Papoeajeugd naar school”
bestaat uit de volgende leden
(vrijwilligers):

Jong geleerd, oud gedaan!
Merauke (SMA)

€

3.152,-

145 ki.

Kuda Mati Merauke (SD + SMP)

€

4.721,-

462 ki.

Technische school St. Antonius MRK)

€

5.673,-

145 ki.

Internaat St. Anna, Mindiptana

€

1.156,-

26 ki.

Kleuterschool Maria dolorosa, MRK

€

873,-

67 ki.

Internaat ABBA, Merauke

€

1.223,-

27 ki.

Universiteit/kadervorming Merauke

€

1.434,-

33 stud.

Internaat Amam Bekai Chevalier (MRK)

€

813,-

21 ki.

Bunda Kasi, meisjesinternaat (MRK)

€

939,-

32 ki.

Meisjesinternaat Karolina, Kepi

€

1.821,-

43 ki.

Jongensinternaat Kiziti, Kepi

€

760,-

19 ki.

Meisjesinternaat Tanah Merah

€

1.169,-

29 ki.

St. Franciscus X, LO, Tanah Merah

€

130,-

20 ki.

Don Bosco, LO, Tanah Merah

€

123,-

19 ki.

Xaverius (middelbaar), Tanah Merah

€

608,-

28 ki.

St. Joseph (SMA), Tanah Merah

€

652,-

30 ki.

Kleuterschool Theresia, Buti

€

495,-

38 ki.

Internaat Paulus Nafi, Kumbe

€

942,-

30 ki.

Internaat Don Bosco, Mindiptana

€

730,-

16 ki.

Totaal

€

27.322,-

1.230 ki.

De internaten die voor het eerste half jaar geen volledige aanvraag ingediend
hebben, terwijl zij dat jaren goed gedaan hebben, hebben dat alsnog gedaan en
het hele jaar vergoed gekregen.
In de tweede helft van het jaar zijn geen fysieke projecten ondersteund.
Wel zijn voor drie projecten (computers, sportveld, lesmateriaal) momenteel
aanvragen bij diverse organisaties ingediend.
Afkortingen:
SD is lagere school,
SMP is onderbouw middelbare school,
SMA is bovenbouw middelbare school.
Karin Buckens, penningmeester.
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Jan Heijs, voorzitter
tel. 020 6658050
Ton van Breemen, secretaris
tel.0251-221921
Karin Buckens, penningmeester
tel. 06 22 80 93 99
Antoon Egging, lid
tel. 010-4144577
De werkzaamheden van het
bestuur worden ondersteund door
een groep vrijwillige medewerkers.
Secretariaat:
Munnikenweg 54.
1947 EV Beverwijk
Website: www.pjns.nl
E-mail: info@pjns.nl
Rekeningnummers:
NL90 RABO 0106 8937 93 en
NL04 INGB 0004 6492 55.
t.n.v. Stichting Papoeajeugd naar school.
Platanenlaan 36, 3911 PC Rhenen
ANBI status:
RISN nummer: 810366046
Millenniumdoel 2

