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Voorwoord
In dit nummer van onze nieuwsbrief
doen we verslag van het werkbezoek
dat oktober j.l. heeft plaatsgevonden;
het vorige was in 2013. Onze voorzitter
Jan Heijs is samen met bestuurslid pater Antoon Egging 2 weken in Merauke
geweest. Zij hebben verschillende
nieuwe ontwikkelingen te melden. We

informeren u ook weer over studerende
Papoeajongeren. Twee nieuwe bestuursleden stellen zichzelf aan u voor
en we gaan een contactdag houden in
het voorjaar van 2016. We nodigen u
daarvoor uit en zeker ook familieleden,
vrienden en kennissen zodat nog meer
mensen ons werk leren kennen en ons

gaan steunen. Mede namens het bestuur wens ik u fijne Kerstdagen en een
gelukkig 2016!
Marjolijn Veeger

Verslag werkbezoek PJNS aan Merauke
Van 19 tot 29 oktober jl. hebben 2 bestuursleden, Jan Heijs en pater Anton Egging, ons tweejaarlijkse werkbezoek gebracht aan Papua.
De heren startten in Merauke met een
afspraak met de penningmeester van
de Panitia, Christin Setyowati, om een
programma voor het werkbezoek te
maken. Na 1,5 uur bellen en plannen
waren de belangrijkste activiteiten ingeroosterd, inclusief het vervoer. Klasse! De eerste vier dagen, van de tien,
zaten meteen vol. De belangrijkste
doelen van het werkbezoek waren het
benoemen van een nieuwe voorzitter
van de Panitia en het bezoeken van

projecten die een aanvraag hebben gedaan voor steun van PJNS.
Nieuwe voorzitter
Mgr. Adi, de bisschop van Merauke,
heeft een voordracht gedaan in de persoon van pastor Sukis, een ondernemende pater die nu overste is op het
MSC klooster met veel contacten in het
binnenland. Na gesprekken met hem
over zijn taken en positieve aanbevelingen van de leden van de Panitia is in de

bestuursvergadering aan het eind van
het werkbezoek pastor Sukis voor 2 jaar
benoemd. Tevens worden, door positieve ervaringen, de benoemingen van
Alfonsa en Arwan verlengd. We zijn
weer compleet!
Op bijgaande foto de aanwezige bestuursleden met Jan Heijs (Lea Mekiuw
was in Jakarta)

De Panitia: vlnr Christin, pastor Sukis, ibu Koti, Alfonsa, Arwan en Marten (en Jan Heijs)
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Projecten
De delegatie, die diverse bezoeken heeft gebracht aan scholen en internaten, bestond steeds
uit Jan, Antoon en Christin maar ook diverse bestuursleden sloten zich spontaan aan.

Merah laat zien hoe goed dat werkt!!
Het is ook belangrijk dat pastor Sukis
dit oppakt om de penningmeester,
Christin, even uit de wind te houden,
op haar wordt veel druk uitgeoefend de
aanvraag toch goed te keuren.
Internaat ABBA
De laatste fase van de verbouwing van
internaat ABBA is voltooid. We hebben
nu goede foto’s waarop te zien is dat
de vloeren in de keuken en slaapkamers mooi zijn betegeld. De internaatleider, Michael Pure, merkt dat hij veel
nieuwe aanvragen krijgt van meisjes
die hij nu niet kan plaatsen. Hij is aan
het nadenken over uitbreiding van het
internaat voor die groep. We zullen te
zijner tijd meer van hem horen over de
gewenste uitbreiding en wachten een
aanvraag af. We geven wel aan dat we
voor zo’n groot project nieuwe donateurs moeten gaan zoeken.

Werkbezoek aan Kumbe
Internaat Kumbe
Naar Kumbe, ten westen van Merauke,
ging de vroege, warme reis in zelfs twee
auto’s. Het was een goede dag om elkaar wat informeel te leren kennen.
Kumbe stond op de werklijst omdat het
er 2 jaar geleden niet goed uitzag,
slecht gebouw, weinig kinderen en
geen heldere financiën. We zagen ook
dat de aanvragen vaak niet goed werden ingevuld waardoor Nederland ze
afwees. Daar aangekomen constateerden we dat er veel ten goede veranderd
is na het aantreden van pastoor Alberto
en de nieuwe internaatleider, Michael
Reku. Het internaat was heropgebouwd
naast de pastorie, midden in het dorp.
Er zitten 20 kinderen uit de omliggende
binnenlanden op. Het land waar het
oude internaat op stond is gekocht
door de kerk en men gaat er een landbouwproject starten. Dat biedt scholingsmogelijkheden voor de kinderen en
voeding voor het internaat. Dit initiatief
is van de nieuwe pastoor die de landbouwhogeschool gedaan heeft. Er
stonden veel kleine plantjes, uit zaden
gekweekt, op de veranda van de pasto-

rie en er was een gemotoriseerde ploeg.
De kinderen kwamen net terug van
school. Wij hebben een goede indruk
gekregen. Ook de financiën waren weer
op orde dus wordt in de vergadering de
aanvraag voor de kinderen van het internaat voor de tweede helft van dit
schooljaar ter goedkeuring voorgelegd
aan het Nederlandse bestuur. Tot slot
van deze dag hebben we met z’n allen
geluncht.
Jongensinternaat Kizito
De aanvraag voor het project Kizito in
Kepi is afgewezen. Kepi ligt in het binnenland en heeft een regiofunctie. Bij
de laatste aanvraag ontbraken de formulieren van de kinderen en dat is een
belangrijke voorwaarde om te kunnen
beoordelen of steun noodzakelijk is. Op
de formulieren wordt namelijk informatie gegeven over de (thuis)situatie van
de kinderen. Pastor Sukis onderschrijft
het belang om meer kinderen uit het
binnenland te steunen en hij zegde toe
op zoek te gaan naar een contactpersoon in Kepi. De ervaring met pastor
Jhems als contactpersoon in Tanah

Internaten Theresia en Bunda Kasih
Beide meisjesinternaten worden geleid
door de zusters die wonen in het aangrenzende zusterhuis.
Bij internaat Santa Theresia zijn we
gaan kijken naar de computers van
PJNS. Die staan in een aparte beschermde ruimte en worden dankbaar
gebruikt voor het maken van huiswerk.
Hun pand is opgeknapt met hulp van
de Pemda (gemeentelijke overheid).
In het naastgelegen internaat Bunda
Kasih is elektriciteit aangelegd en is
voor ieder kind een bed beschikbaar
met steun uit Nederland. De afspraken
uit 2013 zijn hiermee gerealiseerd. Bij
vertrek werden we uitvoerig bedankt
en weer enthousiast toegezongen door
de meisjes van zuster Wendeline.

De nieuwe tegelvloer van ABBA
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Vervolg van Projecten
Kleuterschool Buti
Een nieuwe aanvraag kwam van een
kleuterschool met 2 klaslokalen in Buti,
bij Merauke aan het strand. De aanvraag betreft bijvoeding voor 80 kindjes, 2 keer per week. De aanvraag was
in Nederland in principe goedgekeurd
maar we wilden eerst gaan kijken voor
we hem definitief zouden goedkeuren
omdat het een ambitieus project is. We
troffen een vrolijk schooltje aan met
vrolijk buitenspelmateriaal. De kinderen
die er komen zijn Papoea’s en enkelen
van Celebes. Ze zijn vaak ondervoed
dus is bijvoeding belangrijk en daar
komt bij dat voeding ook een motivatie
is om naar school te komen. Je kunt er
niet vroeg genoeg aan wennen. Een
zuster staat aan het hoofd en er zijn 3
leerkrachten. Het ziet er prima uit. We
hebben afgesproken dat ze een aanvraag indienen voor een brander en
een grote pan en dat we halfjaarlijks
een rapportage met foto’s van hun activiteiten verwachten.
Omdat we in de buurt waren zijn we
ook bij kleuterschool Maria Dolorosa

even binnen gelopen. Het bijvoedingsproject loopt heel goed.

Kleuterschool in Buti
Tanah Merah
Wij, Jan en Antoon, logeerden deze periode in het MSC klooster, waar pater
Kees de Rooij woont, de laatste Nederlandse missionaris in zuid Papua. Dit is
een ideale plaats om contacten op te
doen, omdat veel reizigers uit het binnenland vaak een dag Merauke aandoen voor ze verder reizen. Zo troffen
we daar pastor Jhems die onderweg
was naar Tanah Merah. We hebben
hem bedankt voor de wijze waarop hij
in het binnenland 68 kinderen weet te

ondersteunen. Het zijn vooral kinderen
uit de 4e en 5e klas van de lagere
school. De ervaring leert namelijk dat
als ze die klassen eenmaal hebben
doorlopen ze de 6e ook nog wel volgen.
In dat aantal van 68 zitten ook kinderen
van SMP Xaverius (primair middelbaaronderwijs). Pastor Jhems heeft een
nieuwe aanvraag ingediend voor 29
kinderen van de SMA St Joseph in
Tanah Merah, het hoger middelbaar onderwijs). Dit is een nieuwe groep in
Tanah Merah die we graag willen steunen want daarmee kunnen ook Papoeastudenten in het binnenland hoger
opgeleid worden.

Pastor Jhems uit Tanah Merah

Bestuursvergadering
Panitia
In de bestuursvergadering in Merauke
hebben we besproken dat scholen en
internaten ook steun krijgen van de
overheid, de Pemda. De leden van de
Panitia weten niet precies hoe het zit
met die geldstroom en dat is wel van
groot belang omdat ons geld bij de juiste leerlingen terecht moet komen. Wat
we tot nu toe zien is dat op de Pemdaleerlingenlijsten, die wij in Nederland
ontvingen, geen namen staan van kinderen of studenten die wij steunen.
Christin, de penningmeester, is hier in
de praktijk al zeer alert op. Zij vraagt
vanaf dit schooljaar of kinderen geld
van de Pemda krijgen en als dat zo is
ontvangen ze geen ondersteuning van
PJNS. De gelden die de Pemda aan internaten beloofde te betalen komen
niet overeen met de berichten die wij
van internaatleiding kregen. Onze internaten die het betreft zijn Amam Bekai Chevalier en Paulus Nafi in Kumbe.
In het kader van dit financiële agendapunt vertellen we dat we ons moeten
beraden op de financiën in de nabije
toekomst. Door het teruglopende aan-
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tal donateurs geven wij nu meer geld uit
dan er binnen komt. Die steun houden
we op de huidige manier nog 5 tot 7
jaar vol. In dit licht is het heel belangrijk
te weten wat het beleid is van de Pemda. Wij zullen prioriteiten moeten gaan
stellen dus aansluiten op de situatie in
Papua. Daar schrikken de Panitialeden
behoorlijk van. Een van de dingen die
men in ieder geval belangrijk vindt is
dat ieder kind dat steun krijgt zijn/haar
school moet kunnen afmaken. PJNS
Nederland zegt toe zo veel mogelijk te
doen om nieuwe donateurs te vinden.
Pastor Sukis zal de komende tijd als
voorzitter een en ander in kaart brengen. Dat is zoals eerder genoemd een
onderzoek doen naar Pemda steun
voor leerlingen en internaten en ook het
inventariseren van de organisatiekosten
van de Panitia. Hij gaat ook uitzoeken
of er dubbelingen zijn qua kinderen inzake steun van PJNS en het Merauke
MSC fonds voor beurzen. Een voorstel
van Arwan om fysieke projecten (ver)
bouw te laten uitvoeren door werklui
van het bisdom (wat tot betere kwaliteit
leidt) wordt door pastor Sukis uitge

zocht. Arwan zal met pastor Sukis uitzoeken wat de verplichte schoolbijdragen zijn per schooltype zodat we
kunnen beoordelen of de lasten voor
het naar school gaan, stijgen en of/hoe
PJNS daarop kan reageren. Arwan gaat
ook de schoolresultaten over de jaren
heen inventariseren waardoor we inzicht krijgen in eindresultaten. Ze zal
regelmatig verslag doen over een (afgestudeerde) student.
Ter afsluiting van het werkbezoek hebben we een uitgebreid verslag gemaakt
en kijken we terug op een bijzondere
tijd. Met 35 graden, geen regen, koude
douches, papeda (sagopap) eten, verse
papaja’ s en mango’s, een privebezoekje aan Trees Esi, een voormalig bestuurslid van PJNS en aan de vroegere
pastorie van pater Antoon Egging. Hij
heeft honderden handjes geschud omdat iedereen hem herkende! Over 2 jaar
komen we weer!!
Jan Heijs en Antoon Egging.

Kennismaking met Karin Buckens
penningmeester PJNS
Toen Jan Heijs vertelde dat de stichting Papoea Jeugd naar School een nieuwe penningmeester zocht, hoefde ik niet lang na te denken.

Een paar jaar geleden bezocht ik Papua New Guinee en heb daar gezien
hoe belangrijk onderwijs aan kinderen is. Het is de investering in een
bestendige toekomst en opbouw van
het land. Daar werk ik graag, zij het
indirect, aan mee.
Ik ben in het dagelijks leven werkzaam in de gezondheidszorg als consultant en interim manager. Daar heb
ik in de loop van de jaren zeer veel
verschillende organisaties gezien, ieder met eigen cultuur, eigen problematiek, eigen oplossingen. Ik heb er

van geleerd dat je met een oplossing
altijd heel dicht bij de organisatie
moet blijven, er is geen 'one size fits
all'. Dat is ook voor Papua zo. Met
haar werkwijze, sluit PJNS heel dicht
aan bij de lokale cultuur en gewoonten in het land. Dat maakt het boeiend en verrijkend werk.
Ik zie er naar uit een aantal van u te
ontmoeten bij de landelijke contactdag volgend jaar!
Karin Buckens

Interview met Pater Antoon Egging
Hoewel nog maar kort bestuurslid was pater Antoon al direct voor ons op pad! Hij reist veel omdat hij als Missieprocuur de contactpersoon
is voor alle MSC paters in de wereld.

Deze reis was bijzonder voor hem omdat hij 12 jaar in Papua heeft gewoond
en gewerkt. Hij spreekt de taal en kent
het land en het volk goed, beide van
grote waarde tijdens ons werkbezoek.
In 1982 begon hij in Mindiptana als
pastor in een parochie in het Mandobo
gebied. Naast zijn pastorale werk in
Wakeriop trok hij rond naar 8 omliggende dorpen. Hij geeft aan dat hij ondanks de moeilijke omstandigheden
(veel lopen in een bergachtige omgeving en politieke onrust) “stug doorging” ; de mensen rekenden op hem,
zij waren een bindende factor in dit
diepe binnenland. Ze hadden vaak
medicijnen bij zich en zetten zich in
voor onderwijs.
Hierna werkte hij op zuid Kimaam, als
pastor maar ook als decaan. Kimaam
was moeilijk vanwege de modderige
wegen, moeilijk begaanbaar tijdens al
zijn tournee’s. Hij had hier meer met
het onderwijs te maken o.a omdat de
salarissen van de onderwijzers via de

missie kwamen, waardoor er meer
zicht was op de gang van zaken. Hij
was nauw betrokken bij de werkplaats
van de missie in Bengkel waar hout
werd verwerkt en waar machines waren.
Als laatste zat hij in Merauke als pastoor in de nieuwe kerk van de parochie
Kelapa Lima, tot 1996. Zijn parochie
omvatte ook nog 5 nederzettingen,
amper dorpjes te noemen, aan de kali
Maro. Het was in Kelapa Lima waar hij
tijdens het werkbezoek nog steeds
werd herkend en aangesproken door
vooral de oudere bewoners. Het was
voor hem weer “thuiskomen” In
Kelapa Lima heeft hij goed samengewerkt met broeder Pancratius, een
van de broeders van Voorhout die
vanuit de oude kerk aan de andere
kant van de wijk werkte. Iedere vrijdag
om 4 uur was er een gezellige ontmoeting waar menig bezoeker bij is
aangesloten. De laatste jaren in Merauke was pater Antoon ook vicaris

generaal (rechterhand en vervanger )
van Monseigneur Duivenvoorde.
Op de vraag of hij mee wilde werken in
het bestuur van PJNS was zijn antwoord direct “Ja”. Wij zijn blij met al
zijn kennis, ervaring en humor!
Marjolijn Veeger
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Projekt 124
Aanvraagformulieren van de projecten 124 en 96. In dit artikel wil ik iets vertellen over de jonge mensen, die via project 124 kunnen studeren. Dit project is voor jongeren, die na het primair middelbaar onderwijs (SMP 3 jaar) verder willen leren op een beroepsopleiding (SMA).
Hier worden 3 studenten belicht die voor het schooljaar 2015/2016 bij ons een aanvraag voor steun hebben gedaan.
De Akper (akedemi perawatan), de hogere verpleegopleiding, valt onder dit project. Voor het leerjaar 2015/2016 is een aanvraag ingediend
voor 14 studenten. Wij streven naar meer aanvragen voor deze opleiding, maar gelukkig geeft de overheid ook financiële ondersteuning.
Een van hen is Albertus Komoyap, hij zit in het tweede semester van de Akper. Omdat zijn beide ouders zijn overleden woont
hij bij zijn opa. Hij is enig kind. Hij schrijft op zijn aanvraagformulier, dat hij hulp van PJNS vraagt om zijn studie te bekostigen.
Zijn ideaal is om na het voltooien van zijn studie als verpleger aan de slag te gaan.

De Musamus valt eveneens onder project 124. Op deze “open universiteit” zijn
meerdere beroepsopleidingen te volgen, onder andere de lerarenopleiding waar
Yunita studeert. Yunita Maria Magdalena Aung is geboren in Muting en woont in
Merauke bij haar oma. Haar beide ouders zijn overleden. Zij is 20 jaar en studeert
aan de Musamus. Haar ideaal is om leerkracht te worden.

Yunita Maria

Kaitanus Anoweng

Tegenover de Middelbare technische school is de oude schuur van de broeders
van Voorhout omgebouwd tot een school voor technisch beroepsonderwijs voor
jong volwassenen: Politeknik Yasanto. Deze verbouwing is in 2005 voltooid met
geld van PJNS. Inmiddels hebben hier veel jong volwassenen een vak geleerd.
Voor het komende schooljaar is er voor deze school 1 aanvraag. Kaitanus Anoweng heeft voor het aankomende schooljaar als enige een aanvraag ingediend bij
PJNS om zijn studie aan de Politeknik te bekostigen. Hij is 33 jaar en woont op
zichzelf. Zijn beide ouders zijn overleden. Hij wil graag na zijn opleiding als leerkracht aan de slag.

Projekt 96
Bij het nakijken van de ingediende aanvragen en de bijbehorende leerlingaanvraagformulieren kwam ik het volgende tegen.
Eén van onze oudste projecten is het meisjesinternaat in Mindiptana. De zusters PRR uit Flores verzetten hier veel werk. De
aanvragen zijn altijd keurig ingevuld en op tijd maar bij het nakijken kwam ik tot de ontdekking dat de meisjes niet invullen wat
zij in de toekomst hopen te bereiken en daar zijn wij in Nederland nou net benieuwd naar. Onze voorzitter Jan Heijs en bestuurslid pater Antoon Egging hebben een brief meegenomen voor de zusters, waarin wij vragen om bij het invullen van de
formulieren toch iets te schrijven over wat de meisjes in de toekomst hopen te bereiken. In één van de volgende nieuwsbrieven zal ik iets over hen schrijven.
Rina van Breemen-Duivenvoorde
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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 kunnen 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)
“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:
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
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 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
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.
Contactdag Papoeajeugd naar school
Wij zijn blij u weer te kunnen uitnodigen voor een contactdag voor donateurs, vrijwilligers en het bestuur van Papoeajeugd
naar school. Uw familieleden, vrienden, buren of belangstellenden zijn van harte welkom. Papua verdient het om in de schijnwerpers te staan. Waar gaan we het over hebben?
--Er zijn veel mensen zoekende als het gaat om het steunen van een goed doel. Komt mijn geld echt wel goed terecht? Onze
voorzitter zal de transparante werkwijze van PJNS toelichten.
--Er is veel gebeurd de laatste tijd: bestuurswijzigingen in zowel Nederland als Papua; uitbreiding van onze steun aan binnenlandse kinderen inTanah Merah en Kumbe en nieuwe plannen voor Kepi.
--We zullen u veel foto’s laten zien van werkbezoeken van 2013 en 2015
--Hoe vergaat het de jonge mensen die onze steun hebben gehad? We stellen er een paar aan u voor.
--In mei 2016 bestaat PJNS 30 jaar en dat vieren we met u al op de contactdag .
--En natuurlijk kijken we naar de toekomst. Welke ambities willen we waarmaken? Hoe staat het met onze middelen?
We komen bijeen op de bekende locatie in Tilburg bij Boerke Mutsaers. Op zaterdag 12 maart. U bent vanaf 10.30 uur van
harte welkom op de koffie. Het programma, inclusief lunch (eigen bijdrage 15 euro) is van 11 – 15.00 uur, met een gezellige
uitloop tot 16.00 uur. Wilt u melden als u komt. Dat kan eventueel (in de avond) telefonisch bij de secretaris Ton van Breemen:
0251-221921 of voorzitter Jan Heijs : 020-6658050 of via onze email: info@pjns.nl. U kunt ook onderstaand strookje opsturen
naar de secretaris.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dhr/Mw Naam

Woonplaats

tel.nr.

Email

aantal personen

.................................. ................................... ........................ ............................................................. .....
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Van de Penningmeester
Voor de eerste helft van het schooljaar 2015-2016 worden 1245 kinderen ondersteund bij het
betalen van schoolgeld, uniformen, schoolmiddelen e.d. Dat zijn er zo’n 70 meer dan vorig
schooljaar.
We zijn er wederom in geslaagd om in Tanah Merah naast 40 lagere school kinderen
nog 28 kinderen van de SMP extra te ondersteunen. Ook in Kepi is het aantal kinderen van 30 naar 48 gegroeid. Beide plaatsen liggen honderden kilometers diep het
binnenland in, waar de deelname aan onderwijs 50 tot 60% van het aantal kinderen
is. Tot slot is er een kleuterschool (bijvoeding) bij gekomen in Buti.
Het gaat om kinderen van de volgende scholen en internaten:
1. Middelbare scholen Merauke (sma)
2. Kuda Mati Merauke (sd + smp)
3. Technische school St. Antonius Merauke
4. Internaat St. Anna, Mindiptana
5. Kleuterschool Maria Dolorosa Merauke
6. Internaat ABBA, Merauke
7. Universiteit/kadervorming Merauke
8. Internaat Amam Bekai Chevalier Merauke
9. Meisjesinternaat Karolina, Kepi
10. St. Franciscus, (sd) Tanah Merah
11. Don Bosco, (sd) Tanah Merah
12. Xaverius (smp) Tanah Merah
13. Kleuterschool Theresia, Buti

€ 3.019,€ 4.854,€ 5.294,€ 847,€ 717,€ 1.411,€ 1.333,€ 623,€ 1.788,€ 117,€ 550,€ 548,€ 941,-

/ 154 ki.
/ 544 ki.
/ 150 ki.
/ 20 ki.
/ 61 ki.
/ 36 ki.
/ 34 stud.
/ 17 ki.
/ 48 ki.
/ 20 ki.
/ 20 ki.
/ 28 ki.
/ 80 ki.

Totaal

€ 24.086,- / 1.245 ki.

(afkortingen: SD is lagere school; SMP is primair middelbaar onderwijs; SMA is
hoger middelbaar onderwijs)
Er zijn in deze periode geen fysieke projecten ondersteund. Eén project is afgewezen, het jongens internaat in Kepi, omdat er geen leerlingformulieren waren
ingeleverd. Een project, het internaat in Kumbe, is aangehouden omdat de verantwoording onvoldoende was. Of ze voor het tweede half jaar voor steun in
aanmerking komen wilden we pas besluiten na het werkbezoek. (zie artikel
werkbezoek in deze nieuwsbrief).
Jan Heijs, tijdelijk penningmeester.

Suikerappel, in het Indonesisch
Srikaya en in het latijn Annona
squamosa, een plant uit dezelfde
familie als de Zuurzak.
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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
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

Ibu Koti (links), Marten (4e van rechts) en Arwan (fotograaf) brengen geld naar de
wijk Lepro voor de eerste helft van het schooljaar.
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