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PJNS beleeft in haar 29e jaar roerige 
tijden zoals u kunt lezen in de voor u 
liggende Nieuwsbrief. We zijn blij dat 
we in deze nieuwsbrief u ook kunnen 
vertellen over een aantal van onze stu-
denten die nog steeds met uw steun 

naar school kunnen.  In Kepi hebben 
we in droge tijden kunnen helpen bij 
het slaan van een waterput. En we ver-
tellen over zusters die jaren in Papua 
werkten en nu in Nederland nog steeds 
de Papoea ’s een warm hart toedragen.  

Als de nieuwsbrief is uitgekomen staat 
hij ook op onze website, zo kunt u ok 
anderen op ons werk attenderen via 
www.pjns.nl

Marjolijn Veeger  

Voorwoord

Onze goede contacten
met kringloopwinkels      
In eerdere Nieuwsbrieven meldden wij 
dat de kringloopwinkels  ”Vraag en 
aanbod” in Wijchen en “Stichting 
KOOK” in Alkmaar regelmatig geld do-
neren voor PJNS. In deze nieuwsbrief 
willen we laten zien welke warme con-
tacten wij daar hebben.

Mevrouw Hannie Bastein is vrijwilliger 
bij de kringloopwinkel in Alkmaar. Zij is 

een vriendin van de schoonzus van 
Mgr. Duivenvoorde, de voormalige 
aartsbisschop van Merauke. Via die 
vriendschap raakte zij betrokken bij de 
Papoea’s. Hierdoor kunnen wij al vele 
jaren een beroep doen op stichting 
KOOK. Dit jaar kunnen  wij met de do-
natie van KOOK ruim 400 schoolunifor-
men voor kinderen in het Kuda Mati 
project betalen (een project van onder-

steuning aan gezinnen in meerdere wij-
ken in en rond Merauke).  Het gaat hier 
om een bedrag van 4000 euro. Dank 
aan alle vrijwilligers van stichting 
KOOK. 

Ook de zusters Annemarie Jorna en 
Marije Yedema hebben een belangrijke 
rol. Deze zusters zitten in de congrega-
tie zusters Franciscanessen van St. Lu-
cia in Wijchen. De kringloopwinkel in 
Wijchen is mede met hulp van deze 
congregatie in 1999 opgericht. Voor de 
jaarlijkse besteding van de inkomsten 
aan een goed doel zijn het deze zusters 
die altijd een project mogen indienen. 
Zuster Annemarie dient steevast een 
project in voor Papua en zuster Marije 
een project in Oost Europa. Waarom 
Papua?

Sinds 1847 zet deze congregatie zich 
in voor het onderwijs in Nederland 
maar ook  op andere  plekken in de we-
reld.
Zo werkte zuster Annemarie tot 1972 
op een internaat op het “vaste land” 
waar kinderen van de Waddeneilanden 
door de weeks verbleven, tot er ook 
voortgezet onderwijs gevolgd kon wor-
den op de eilanden zelf.
In 1972 vertrokken zij en zuster Marije 
naar Jayapura. Zij waren, samen met 
anderen, actief in het onderwijs voor 
vrouwen. Zes groepen vrouwen van ie-
der 20 leerlingen kregen wekelijks les.
Sinds enige jaren zijn er ook zusters 
van dezelfde congregatie actief op 
twee  posten in en rond Merauke. Op 
de lagere school Santo Augustinus in 
Bambu Pemali bijvoorbeeld geven zij 
les. De zusters in Merauke zijn nu Indo-
nesisch en werken zelfstandig.  Ze krij-
gen wel voor het opleiden van zusters 
nog financiële steun uit Nederland.
 
Wij zijn blij, dat mevrouw Hannie Bastein 
en zuster Annemarie  het hart voor de 
jeugd in West Papua laten kloppen.  
 
Rina van Breemen-DuivenvoordeTon van Breemen (PJNS) neemt een cheque in ontvangst uit handen van zuster 

Annemarie Jorna
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Het gaat om de penningmeester Wim 
Jong en de bestuursleden Cliff van Zon 
en Jacques de Steur. Noodzakelijke 
werkzaamheden worden door hen nog 
wel verricht totdat opvolgers zijn ge-
vonden. Het bestuur bestaat daarmee 
nog uit de voorzitter Jan Heijs en de 
secretaris Ton van Breemen.

Jacques de Steur treedt af om privé re-
denen. 
Wim Jong en Cliff van Zon treden af 
omdat er binnen het bestuur in Neder-
land geen overstemming is over het 
oplossen van  huidige problemen met 
de Panitia, ons lokale bestuur in Me-
rauke. 
 
Er is binnen het bestuur in Nederland 
geen verschil van mening over de uit-
gangspunten van het beleid of over de 
wijze van controle op de besteding en 
verantwoording van de gelden.

Vertrek drie bestuursleden PJNS        
Drie leden van het bestuur van PJNS hebben hun bestuurslidmaatschap neergelegd hetgeen 
in de bestuursvergadering van 31-1-2015 is bekrachtigd.

Er is een verschil van mening ontstaan 
over de werkbaarheid van te ontwikke-
len initiatieven om de Panitia haar ta-
ken op de juiste wijze te laten uitvoeren 
en de samenwerking te verbeteren.

De situatie in Merauke:
De samenwerking  tussen de besturen 
in Nederland en Papua liep stroef. Ook 
binnen de Panitia was de samenwer-
king onvoldoende. Tijdens het werkbe-
zoek in Merauke in 2013 is daar uitge-
breid met de Panitia over gesproken. 
Uiteindelijk is het bestuur in Nederland  
vorig jaar op zoek gegaan naar een 
nieuwe voorzitter in Merauke die ver-
bindend en pro-actief kan optreden. 
Dat proces is nog gaande.

De financiële ondersteuning van stu-
denten loopt goed.
Bij de fysieke projecten zoals de aan-
schaf van boeken, de bouw van een 

bibliotheek e.d. was de coördinatie een 
probleem en is er altijd extra inzet van-
uit het bestuur in Nederland, met name 
de penningmeester, nodig geweest om 
ze goed te realiseren en een goede ver-
antwoording mogelijk te maken. De 
Panitia zal op dit punt haar werk moe-
ten verbeteren, en daarover zijn ook 
afspraken gemaakt.

De overgebleven twee bestuursleden 
hebben er vertrouwen in dat via bemid-
deling en het zoeken naar een nieuwe, 
verbindende, voorzitter in Merauke de 
samenwerking weer zal verbeteren.  
Wij blijven ons in zetten voor verbete-
ring van het werk van PJNS, zowel in 
Nederland als in Papua, in het belang 
van het onderwijs voor Papoea’s. Uiter-
aard is PJNS nu op zoek naar nieuwe 
bestuursleden in Nederland.    
 

Het bestuur van PJNS – Nederland,

Jan Heijs (voorzitter)

De bestuurskamer van de Panitia (PJNS) in Merauke
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Jongens van het internaat van de KPG

pen.  Als er nieuwe aanvragen binnen-
komen voor de Akper (Akedemi 
Perawatan = academie voor verpleeg-
kunde) is besloten nog 10 studenten ex-
tra te gaan steunen.

Studenten in dit project zitten bijvoor-
beeld op de universiteit, de KPG (de 
pedagogische academie), de Polytech-
niek (hoger technisch onderwijs), of de 

De leerlingen moeten hiervoor zelf, 
voor aanvang van het schooljaar, een 
formulier invullen. Voor het schooljaar 
2014/2015 gaat het om 142 leerlingen. 

Sinds 2004 is er ook een studiebeurzen 
project voor studenten van de universi-
teit en het hoger beroepsonderwijs, 
project 124. Momenteel worden maxi-
maal 40 leerlingen in dit project gehol-

Studiebeurzen voor leerlingen in ons 
werkgebied

Akper. Voor de KPG geldt, dat de eer-
ste 3 jaar horen bij project 19; de laat-
ste 2 jaren zijn hoger beroepsopleiding 
en horen bij project 124.   

Sinds 1992 loopt het project nr. 19  in Merauke. Hierbij kunnen studenten van de eerste drie jaar van het middelbaar onderwijs in aanmerking 
komen voor een financiële tegemoetkoming bij het betalen van hun studiekosten. 
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Adriana, Amanda en Isodorus
Isodorus Tamarop is geboren in Tam-
bat en is van de stam Mandobo. Hij zit  
op de KPG (pedagogische academie). 
Inmiddels in de tweede klas, waarin hij 
helaas is blijven zitten.  Zijn ouders zijn 
niet in staat om de onkosten voor de 
school te betalen, daarom heeft hij zich 
aangemeld voor het studiebeurzenpro-
ject nr. 19. Hij wil graag onderwijzer 
worden. 

Rina van Breemen-Duivenvoorde        

Isodorus

Amanda Yosefi na Tiniki Inuri is geboren 
op Biak en kan dankzij project 19 haar 
opleiding afmaken. Haar beide ouders 
zijn overleden en nu woont zij bij familie 
in Merauke. Deze familie is niet in staat 
om haar fi nancieel te ondersteunen en 
daarom wordt zij door PJNS geholpen. 
Zij wil later graag bij de politie werken.

 

Adriana Paskalina Kamonggop kan ik 
al meer schooljaren volgen. Zij is gebo-
ren in Merauke. Zij schrijft op haar aan-
vraagformulier van 2013 dat haar ou-
ders boer zijn. Haar ouders zijn niet in 
staat om haar fi nancieel te ondersteu-
nen bij het betalen van haar studie en 
daarom zit zij in het programma van 
project 19. Zij hoopt medewerker bij 
een bank te worden.

Adriana

Amanda

Mijn taak binnen de stichting is onder andere om de projectaanvragen en rapportages te bekijken om te zien of de leerlingen 
nog op school zitten. Ook kijk ik na of de formulieren volledig zijn ingevuld. Ik probeer  zoveel mogelijk de leerlingen te volgen 
en als ze zomaar uit de lijsten verdwijnen vraag ik opheldering aan Christin, onze secretaris in Merauke, die mij via sms 
meestal wel duidelijkheid kan geven. Zo kom ik Clara Kayogan, die met haar verhaal in de vorige nieuwsbrief stond, een half 
jaar later in de rapportage weer tegen. Het gaat goed met haar. Dankzij PJNS kan zij verder gaan met haar studie.

De volgende 3 studenten wil ik in deze nieuwbrief aan u voorstellen. In de komende nieuws-
brieven zal ik verslag doen over door PJNS gesteunde studenten, ook als ze aan het werk zijn.  
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Nieuw bestuurslid PJNS
Na het vertrek van drie bestuursleden in januari van dit jaar hebben we gezocht naar vervanging 

Inmiddels is het bestuur uitgebreid met Antoon Egging, missieprocuur MSC in Nederland. Antoon heeft jarenlang in verschil-
lende delen van Papua gewerkt en kent ons werkgebied  goed. Hij   beheerst ook de Indonesische taal goed. Na zijn werk in 
Papua heeft hij o.a. in Hongarije en Slowakije gewerkt. Op de bestuursvergadering van 28 maart jongstleden is Antoon be-
noemd als bestuurslid van PJNS (zie bijgaande foto, vlnr Jan Heijs, voorzitter en tijdelijk penningmeester, Ton van Breemen, 
secretaris en Antoon Egging, bestuurslid). Antoon Egging zal zich zelf in de volgende nieuwsbrief nader voorstellen.
Wij hopen de komende tijd ons bestuur nog te kunnen uitbreiden, o.a. met een nieuwe   penningmeester. We zijn blij met de 
komst van Antoon Eggink en de ervaring die hij kan inbrengen.                
             
Jan Heijs   

terpomp zijn 25 miljoen rupiah, onge-
veer € 1.750,-. Zowel door het lokale 
bestuur in Merauke als het bestuur in 
Nederland is het project goedgekeurd. 
Op 30 januari 2015 hebben wij een uit-
gebreide verantwoording met originele 
bonnen van uitgaven en foto’s van het 
project ontvangen. 
Zuster Adriana van het internaat 
spreekt haar dank uit en doet verslag: 
“…. gegeven de droogte moest de 
pomp niet 30 meter diep, maar 50 me-
ter diep geslagen worden en moest di-
verse keren geboord worden om de 

Waterpomp internaat Kepi
In oktober 2014 bereikte ons een ver-
zoek van zuster Adriana van het jon-
gensinternaat “Kizito” in Kepi ten noord 
westen van Merauke. (In het verleden 
hebben we dit internaat al eens ge-
steund.) Zij meldde dat de droge peri-
ode al heel lang duurde en dat alle wa-
terputten leeg stonden. Het was 
dringend nodig om een waterpomp te 
slaan omdat de kinderen veel tijd kwijt 
waren met het zoeken naar water. 
Zij heeft een begroting en een aan-
vraag ingediend bij ons lokale bestuur. 
De kosten voor het slaan van een wa-

bron te vinden. In november en de-
cember (2014) heeft dit allemaal plaats 
gevonden. Er is nu een waterbron aan-
geboord waardoor de kinderen van het 
internaat dagelijks water kunnen tap-
pen en gebruiken. Dat is een onder-
steuning van het leerproces omdat de 
kinderen nu geen tijd meer kwijt zijn 
aan het zoeken naar water….”
De huidige foto’s zijn jammer genoeg 
te onduidelijk om op onze site of in de 
nieuwsbrief te gebruiken. Wij proberen 
betere foto’s te krijgen. 
Jan Heijs 

vlnr: Jan Heijs, Ton van Breemen en Antoon Egging.
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Geef een Papoeakind een toekomst!

 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 kunnen volgen 

  Een belastingvrije periodieke schenking van eenzelfde bedrag per jaar, gedurende 5 jaar  De fi scale 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)

 “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 fi scale 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: 
Jan Heijs, Laing’s Nekstraat 64, 1092 GZ Amsterdam. U ontvangt dan onze nieuwsbrief.
Rekeningnummers: NL90 RABO 0106 8937 93 en NL04 INGB 0004 6492 55 t.n.v. Stichting Papoeajeugd naar school, Laing’s 
Nekstraat 64, 1092 GZ Amsterdam

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.

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 steu-
nen middels de rente van hun schenking.

Naam ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Straat/Huisnummer .......................................................................................................................................................................................................................................................

Postcode/Plaats ................................................................................................................................................................................................................................................................

Datum .................................................................................................................................................................. Handtekening
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Colofon
De nieuwsbrief voor donateurs en 
vrienden van de Stichting “Papoea-
jeugd naar school” verschijnt 2x per 
jaar

Foto voorpagina:
kinderen op een kleuterschool in Tanah 
Merah  

Redactie:
Marjolijn Veeger, 020-6658050

Opmaak en druk:
Drukkerij de Globe in Amersfoort

Het bestuur van de Stichting 
“Papoeajeugd naar school” bestaat 
uit de volgende leden (vrijwilligers):

Jan Heijs, voorzitter
PR en acties; tel. 020 6658050

Ton van Breemen, secretaris 
tel. 0251-221921

Antoon Eggink, lid

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

Rekeningnummer: 
NL90 RABO 0106 8937 93 en NL04 
INGB 0004 6492 55 t.n.v. Stichting
Papoeajeugd naar school. Laing’s
Nekstraat 64, 1092 GZ Amsterdam

Voor de tweede helft van het schooljaar 2014-2015 worden 1173 kinderen ondersteund bij 
het betalen van schoolgeld, uniformen e.d. 

We zijn er in geslaagd om twintig kinderen extra te ondersteunen in Tanah Merah, 
honderden kilometers diep het binnenland  in, waar de deelname aan onderwijs 50 
tot 60% van het aantal kinderen is. De rapportages over de eerste helft van het 
schooljaar waren voor vrijwel alle projecten aanleiding om deze ook in de tweede 
helft van het schooljaar te steunen. Het gaat dan om schoolgeld voor kinderen van 
de volgende scholen en internaten  (MRK = Merauke):

Van de Penningmeester

Tot slot zijn er twee projecten afgewezen. Een school waarvan de ouders het 
(hoge) schoolgeld best zelf kunnen betalen. Op onze vragen hierover bij de 
eerste aanvraag kwam geen antwoord. Een school waarvan de verantwoording 
onvoldoende was.              

Jan Heijs, tijdelijk penningmeester.

1.  Kuda Mati, lager onderwijs (MRK)    €  5.604,- / 157 ki.
2.  Middelbare scholen (MRK)   €  3.021,- / 143 ki.
3.  Technische school St. Antonius (MRK)   €  5.553,- / 145 ki.
4.  Internaat St. Anna, Mindiptana   €  1.587,- / 41 ki.
5.   Kleuterschool Maria Dolorosa, (MRK)  €  1.008,- / 79 ki.
6.  Internaat ABBA, (MRK)   €  1.263,- / 29 ki.
7.  Universiteit/kadervorming (MRK)   €  1.702,- / 40 stud.
8.  Internaat Amam Bekai Chevalier (MRK)  €     634,- / 16 ki.
9.  Internaat Karolina, Kepi   €  1.251,- / 30 ki.
10. St. Franciscus, Tanah Merah    €     711,- / 48 ki.  
11. Don Bosco,  Tanah Merah   €     140,- / 20 ki.
12. Kleuterschool St. Lucia,    €     170,- /   1 leerkracht

Verder zijn de volgende fysieke projecten ondersteund:

13. Boeken kinderen Kuda Mati  (MRK)  € 1.000,-
14. Uniformen kinderen Kuda Mati  (MRK)  € 4.166,-
15. Boeken kinderen Tanah Merah   € 500,-
16. Boeken kinderen Mindiptana   € 500,-
17. Waterput jongensinternaat Kizito, Kepi  € 1.750,-

Totaal   € 29.903,-

100.000 rupiah is ongeveer 7,20 euro.

Clerodendrum paniculatum 

8


