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Voorwoord
In deze nieuwsbrief van mei 2016,
staan we stil bij het 30 jarig bestaan
van onze stichting, Papoeajeugd naar
School. Dat doen we door met de
broer van pater Ad van Esch, de oprichter van PJNS, herinneringen op te
halen.
We doen verslag van activiteiten in Nederland en laten u nader kennis maken
met 2 oud-studenten, zij zijn allebei
met steun van PJNS geschoold en
hebben nu een goede baan, zij zijn
studenten van het eerste uur!! Natuur-

lijk geven we weer aandacht aan huidige leerlingen en studenten en doen
we verslag van de geslaagde contactdag in maart 2016 in Tilburg. De voorzitter gaf er een actueel overzicht van
de huidige stand van zaken wat betreft
ons werk. U leest ook een “in memoriam” voor Marianna Sertons, de
vrouw van onze oud-voorzitter Giel
Sertons, die in maart is overleden.
Wij hopen dat u uit deze nieuwsbrief
weer veel inspiratie put om scholing
voor Papoea’s te blijven steunen.

Nieuwsbrief per e-mail in plaats van
per post? We willen in deze Nieuwsbrief peilen of er bij u belangstelling is
om de Nieuwsbrief per e-mail te ontvangen. Het is een eenvoudige manier
om onze kosten te drukken en meer
geld te kunnen besteden aan de jeugd
in Papua. Wij snappen dat het niet
voor al onze lezers een optie is. Degene die dit wil kan een mail sturen naar
m.veeger@xs4all.nl met vermelding
van uw naam, postadres en email.
Marjolijn Veeger

Papoeajeugd naar School bestaat 30 jaar!
30 jaar geleden heeft pater Ad van Esch de stichting PJNS opgericht. Hij was van 1971 tot 1986 in Papua werkzaam als missionaris. In 1986
kwam hij dodelijk ziek naar Nederland, en wetende dat hij niet terug zou kunnen gaan. Zonder afscheid van zijn Papoea’s te kunnen nemen
heeft hij er wel voor gezorgd dat zijn werk onder de Papoea’s voortgezet zou worden door de stichting PJNS op te richten.
Een paar jaar geleden ontdekte ik dat
mijn overbuurman, Wim van Esch, een
broer was van pater Ad van Esch. Wat
is de wereld toch klein! Met hem heb ik
over dit 30 jarig jubileum gesproken en
herinneringen aan zijn broer opgehaald. In een katholiek boerengezin
was het destijds gebruikelijk om boer te
worden, tenzij je er voor koos om buitenshuis te gaan studeren, om religieus
te worden. Dat werd als een eer beschouwd maar was tevens ook kostbaar voor een gemiddeld gezin, met de
nodige opofferingen als gevolg.
In die tijd bestond er een fonds van de
Brabantse Christelijke Boerenbond dat
ook voor het gezin van Esch een belangrijke steun was om de priesterstudie van meerdere zoons mede te bekostigen. De keus die Ad maakte is
duidelijk. Hij was al jong geinspireerd
door enkele familieleden: een oudoom
die broeder MSC was in Papua, een
achterneef die MSC pater was op de
Filippijnen en een tante die kloosterzuster was. Ad werd in 1971 priester
gewijd. Kenmerkend voor hem was dat
deze wijding, en enkele weken later zijn
eerste Mis, niet in de beslotenheid van
het missiehuis plaatsvond maar in de
kerk van zijn woonplaats Enschot. Hij
was een netwerker en wilde dat alle
mensen die hem toen al steunden en
nog zouden gaan steunen met zijn missiewerk, er bij konden zijn. Nu nog zie je
aan de lijst met donateurs van PJNS
dat Tilburg en omgeving de bakermat is
van onze stichting. De eerste missie-
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post van inmiddels pater Ad was Kimaam. Daar startte hij naast zijn missiewerk een ambitieus project om de
mensen uit de modderige binnenlanden te laten verhuizen naar de randen
van het eiland waar het land beter bewerkt kon worden. Een goed idee maar
hij onderschatte de ‘adat’ van de bewoners. Het project ging niet door. Hij was
daarover zeker teleurgesteld, maar na
een verlofperiode in Nederland ging hij
met frisse moed naar Aboge en later
Kepi. Daar heeft hij veel betekend voor
het onderwijs: onderwijzers ondersteund, scholen gebouwd en een internaat opgezet in Kepi. Maar ook winkels
opgericht, kippen en varkens gefokt en
waar nodig medische hulp verleend. Hij

Pater Ad van Esch in Kepi

had voor zijn vertrek de tropencursus
gedaan in het Tropeninstituut dus was
hij van alle markten thuis.
In 1986 heeft hij in Nederland nog zijn
15 jarig priesterfeest gevierd en Papoeajeugd naar School opgericht. Nu,
30 jaar later, zijn we verheugd om zijn
werk nog steeds voort te kunnen zetten
en uit te breiden. Onderwijs blijft, zoals
pater Ad van Esch zo goed heeft ingeschat, voor de jeugd van Papua nog
steeds van het grootste belang om zich
te ontwikkelen en Papua op de kaart te
laten staan. Wij zijn blij dit trotse en blijmoedige volk via PJNS te steunen.
Met dank aan Wim van Esch,
Marjolijn Veeger

Verslag Contactdag Papoeajeugd naar school
Op zaterdag 12 maart hebben we onze contactdag met donateurs en vrienden van PJNS gehouden. De dag had een bijzonder tintje omdat de
stichting in april 30 jaar bestaat.
Onze gasten waren het er over eens:
het was een gezellige en informatieve
bijeenkomst. Men vond het erg leuk om
oude bekenden weer te ontmoeten en
verhalen te delen. Het was interessant
om over de nieuwste ontwikkelingen
van het werk van de stichting met elkaar
in gesprek te gaan.

bijdrage te gunnen. In Papua wordt
steeds meer door de gemeente geld
beschikbaar gesteld aan Papoeastudenten. Om die reden houden wij goed
in de gaten wie die steun ontvangen en
of er nog steun van ons nodig is. Cristin,
onze penningmeester let daar goed op.

Onze gasten
Jan Heijs schetste de actuele ontwikkelingen. In 2012 steunden we 1166 kinderen met een budget van 37.000 euro. In
2016 steunen we 1260 kinderen met
een budget van 51.000 euro. In 2015 is
het kindertal uitgebreid met 60 kinderen
uit Tanah Merah. Met name de binnenlanden hebben onze aandacht nodig
want daar gaat maar 50% van de jeugd
naar school. We gaan ook in Kepi onze
contacten verstevigen om die reden.
Waar we in 1995 nog 1500 nieuwsbrieven verzonden zijn we in 2015 gezakt
naar 900. Dat hangt nauw samen met
de daling van het aantal donateurs. Op
dit moment hebben we ongeveer 270
vaste donateurs. Het aantal donateurs
dat zelf nog in Papua woonde of werkte
wordt steeds kleiner. Met de huidige,
dalende, trend kunnen we nog 5 tot 7
jaar steun verlenen. Dat geeft ons de
opdracht donateurs te vinden die op
basis van andere drijfveren ons willen
steunen. We hebben de laatste 2 jaar, 3
bedrijven gevonden die projecten gesteund hebben. De ervaring leert dat
men graag resultaten wil zien van de
bijdrage in de vorm van een foto van
een fysiek project (bouw, boeken, watertank enz.). Die projecten liggen niet
voor het oprapen dus moeten wij een
vorm vinden om het ook interessant te
laten zijn om studenten te steunen. Dat
kan bijvoorbeeld door op de site studenten zich te laten presenteren en de
lezer de kans te geven die student een

Zij checkt de aanvragen a.d.h.v. een lijst
van de gemeente. Jan vertelde over 2
studentes, Adolphina en Imelda, die al
vanaf hun eerste schooljaren steun van
PJNS ontvingen en nu beide een goede
baan hebben bij de gemeente. Weliswaar nog als aspirant ambtenaar maar
met het vooruitzicht volwaardig medewerker te worden. Over hen schrijven
we elders in deze nieuwbrief. Ton van
Breemen nam u in een prachtig reisverslag mee op ons werkbezoek naar Merauke en Tanah Merah in 2013. Jan
deed verslag van het werkbezoek 2015.
Samen met pater Antoon Eggink bezocht hij Merauke en omgeving.
Martine Balvers-van Breemen hield een
inspirerend verhaal over het werken

met onze leskist op school. Ze maakt
kinderen heel nieuwsgierig door met
een koffer de klas in te komen die..…
van een onbekende blijkt te zijn! Daarmee begint de zoektocht naar die ander, een Papoea! Zij ontwikkelt een
totaal lespakket waarmee in diverse
lessen, aardrijkskunde, rekenen, taal
enz. een link gemaakt kan worden met
Papua. Je zou bijna weer naar school
terug willen!
Als speciale gasten verwelkomden wij
Elma van den Nouland en Adrie van
Kralingen van de Elizabethfoundation.
Deze stichting wil o.a. een bijdrage leveren aan het bevorderen van goed
onderwijs en goede gezondheidszorg,
met name in die gebieden waar armoede en oorlog mensen tot prooi
maken van mensenhandel. Zij hebben
contact gelegd met ons omdat ze op
zoek zijn naar projecten, ook in Papua.
In het voorjaar gaan ze naar Merauke
en zullen daar ontvangen worden door
pater Kees de Rooy. Wij hebben hen
geattendeerd op ons project Bunda
Kasih, een internaat voor meisjes uit
de grensstreek met Papua New Guinee. Die meisjes zijn in Merauke omdat
hun onderwijs daar gevaar loopt door
de aanwezigheid van soldaten die jonge meisjes belagen. Al met al een zeer
geslaagde contactdag waar het bestuur weer inspiratie heeft opgedaan
om enthousiast verder te gaan!
Jan Heijs

Jan Heijs schetste de actuele ontwikkelingen.
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Activiteiten in Nederland
Regiodag Quiltersgilde
Op zaterdag 7 november 2015 heb ik Rina van Breemen geholpen met het inrichten van een stand tijdens de Regiodag van het Quiltersgilde in Landsmeer, vlak
bij Amsterdam. Zij heeft daar in haar stand lapjes stof verkocht met Papua motieven afkomstig uit Merauke. Bovendien heeft zij uitleg gegeven over ons werk voor
de Papoeajeugd in Merauke en enkele DVD's verkocht.
Reünie Mariniers Nederlands Nieuw Guinea
Op woensdag 16 maart ben ik samen met mijn schoonvader C. Duivenvoorde
(broer van Mgr. J. Duivenvoorde MSC) naar de Van Ghent kazerne in Rotterdam
getogen. Daar was de reünie van veteranen en wel van oud mariniers van de
landingsvaartuigen, die gediend hebben in Nederlands Nieuw Guinea. Na de
opening door de voorzitter mocht ik de aanwezigen toespreken en heb ik kort
onze steun aan de Papoeajeugd in ons werkgebied uitgelegd. Natuurlijk hadden
we ook een tafel ingericht met Nieuwsbrieven, folders en DVD's, waarvan we er 4
verkocht hebben. Er zijn heel wat folders en wat Nieuwsbrieven meegenomen. Al
met al een nuttig besteedde ochtend.

Regiodag Quiltersgilde
standig bestuur opgericht in Jayapura.
Het waterleidingbedrijf Drente: heeft 3
projecten lopen in Merauke, Sorong,
en op Biak om watervoorziening te
verbeteren en mensen daarvoor op te
leiden.
PATO (Papua Agricultural and Training
Organisation) heeft eeen project om
de cacaoteelt te verbeteren.
Aan de stand vertelden wij over onze
leskisten die volgend schooljaar beschikbaar zijn. Voor een school was
dit de aanleiding om een project over
Papua te overwegen. Een andere bezoeker heeft na een discussie aan
onze stand aan de organisatie voorgesteld om het volgend jaar “onderwijs
in Papua” als thema te kiezen.

De stand van PJNS op de veteranendag 2016 in den Haag.
Papua Solidariteitsdag.
Op 6 februari hebben Jan Heijs en
Marjolijn Veeger een stand ingericht
tijdens de Papua Solidariteitsdag in
Amersfoort. De dag stond in het teken
van een ‘Menswaardig Samenleven in
Papoea’ met informatie over de rol van
de kerk en andere organisaties in de
samenleving van Papua. Dominee
Abraham Ungirwalu uit Wamena heeft
verteld over verschillende diaconale
projecten in de Baliemvallei.
Norman Voss van het West Papua Netzwerk in Duitsland heeft gesproken
over de huidige situatie op het gebied
van mensenrechten (zie het rapport
van de International Coalition for Papua over de mensenrechten in Papua
2015).
In de gespreksgroepen werd aandacht
besteed aan de internationale ontwik-
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kelingen en aan het werk van 3 verschillende hulporganisaties.
Hapin: heeft ter versterking een zelf-

Met deze activiteiten dragen wij eraan
bij om (ons werk in) Papua steeds breder onder de aandacht te brengen!
Ton van Breemen (secretaris).

De stand van PJNS op de Papoeasolidariteitsdag 2016 in Amersfoort.

PJNS oud-studenten aan het werk in Merauke
Tijdens het werkbezoek in oktober 2015 heeft Jan Heijs samen met pater Kees de Rooy gesprekken gevoerd met 2 dames die met jarenlange steun van PJNS nu aan het werk zijn. De Panitia gaat meer jonge mensen opzoeken om hun vertaal te vertellen
Adolphina Wotos
is een sprankelende, slimme, jonge vrouw van 26 jaar van de Mandobo stam. Haar vader werkte op de houtfabriek in Getentiri en zij heeft de lagere school in Asiki doorlopen. Daarna is ze met haar moeder naar Merauke gekomen en heeft daar
de middelbare school en de universiteit gevolgd, alles met steun van PJNS.
We ontmoeten haar voor de derde keer. De eerste keer voor het maken van de film
over ons werk in 2011 waarin ze vertelt over haar studie en idealen (de film staat op
onze website www.pjns.nl). In 2013 ontmoetten we haar toen ze aan de universiteit
in Merauke studeerde op de Sisipol; studenten worden er opgeleid om in de politiek en bij de overheid te werken. Naast haar studie werkte ze parttime bij de Gemeente Merauke om in haar levensonderhoud te kunnen voorzien.
Nu is ze in 2015 afgestudeerd en werkt ze full time bij de Gemeente Merauke op de
afdeling personeelszaken. Haar wens is om officieel ambtenaar te worden en zo als
Papoea gelijkwaardig mee te draaien. Ze werkt nu nog tegen een startsalaris dat
bij het niveau van een pas afgestuurde student van de SMA (bovenbouw Middelbare school) hoort, net iets meer dan 100 euro per maand. Ze heeft al vier keer een
test gedaan om voor een normaal ambtenarensalaris te werken, dat ligt tussen de
200 en 300 euro per maand. Ze is slim genoeg maar dat is niet het enige criterium
om te slagen. Toegelaten worden tot een ambtenaarenbaan wordt in eerste instantie door het aantal open plaatsen, maar ook door politieke- of persoonlijke voorkeur bepaald. Voor Papoea’s is het lastiger om ambtenaar te worden dan voor Indonesiërs. Men moet vaak 6 tot 7 keer de test doen. Bij de laatste tests zijn wel veel
Papoea’s ambtenaar geworden dus het kan lukken! Door het doen van extra projecten kan ze extra geld verdienen. Adolphina heeft zulke projecten gedaan, o.a. is
ze naar Jayapura gegaan om een aantal gemeentelijke zaken bij het provinciebestuur af te handelen. Van het extra geld heeft ze een stukje grond in Merauke gekocht om er later een huis te bouwen. Dan is ze niet afhankelijk van een huur, die
vaak hoog is, zo’n 50 euro per maand. Dat zou nu haar halve salaris zijn. Adolphina
is een goed voorbeeld dat onze steun aan arme Papoea’s daadwerkelijk werkt.

Adolphina Wotos

Imelda Sance
is een rustige jongedame van de Mandobo stam die fanatiek van voetbal houdt. Ze is in 2015 afgestudeerd aan de openbare technische school en werkt momenteel bij de afdeling openbare werken van de Gemeente Merauke. Zij is ook nog
geen ambtenaar en verdient hetzelfde als Adolphina.
Via het doen van projecten heeft ze ook af en toe wat extra’s verdiend. Daarbij
moet je denken aan het voorbereiden, uitvoeren en controleren van het asfalteren van wegen, het uitbaggeren van sloten en het aanleggen van afwateringsbuizen.
Zij is geboren in Merauke en heeft er de lagere, middelbare en technische school
doorlopen met steun van PJNS. Het is haar wens om volledig ambtenaar te worden tegen een volledig salaris van zo’n 200 tot 300 euro per maand.
Zou ze met dat inkomen een beurs voor school voor haar kinderen aanvragen
dan zou ze die niet krijgen omdat iemand die ambtenaar is, genoeg verdient om
het schoolgeld zelf te kunnen betalen.
Maar zover is het nog lang niet want ze heeft nog geen vriend die bij haar past.
Ze is fanatiek fan van Ajax, Amsterdam. We kregen in 2013 na ons contact met
haar zelfs een cadeautje mee voor haar favoriete voetballer van Ajax: Ricardo van
Rijn. Dat hebben we toen bij het Ajaxstadion afgegeven. Verder vindt ze Gregory
van der Wiel een goede voetballer.
Imelda is het bewijs dat de steun van PJNS voor het opleiden van Papoea’s van
groot persoonlijk belang is . Ze kan nu op eigen kracht haar leven vorm geven.
Imelda Sance
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Wij volgen Yunita Aung
Studente uit vorige nieuwsbrief
Allereerst wil ik terugkomen op een
student uit de vorige nieuwsbrief. Het
gaat om Yunita Aung.

Yunita Aung

In de aanvraag voor het schooljaar
2015-2016 kom ik haar naam weer tegen en ook bij de rapportage over het
eerste halfjaar. Hierbij is haar rapport
bijgevoegd. Zij doet de opleiding: Indonesische taal en literatuur. Vakken als
etnografie van Papua, geschiedenis
van de literatuur, vaardigheid in spreken, lezen en grammatica van het Bahasa, horen bij haar vakkenpakket. Zo
ook computer basiskennis.
Ze blinkt volgens haar rapport uit in
Morfologi Bahasa Indonesia, de leer
van woordstructuur en de woordvorming. Petje af.
Het is fijn om te zien, dat leerlingen hun
studie voortzetten en ook afmaken.

Schoolrapport Yunita Aung

Project 50, het Kuda Mati project
Bij project 50, het Kuda Mati project,
worden gezinnen geholpen in 12 arme
wijken in en rond Merauke. Het gaat
hier om ca 300 gezinnen. De gezinnen
hebben kinderen die naar de lagere
school gaan, verder zijn er een aantal
die naar het Primair voortgezet onderwijs gaan.
Tijdens het werkbezoek van 2013 zijn
wij met Ibu Koti, (projectleider) op pad

gegaan om een aantal wijken te bezoeken. Bij de Leprozerie ontmoetten
we ook Mgr. Adi. Hij was heel geïnteresseerd hoe het er aan toe ging bij
zo'n bijeenkomst. Hier waren boze
moeders, die niet begrepen waarom
de gezinnen pas geholpen werden als
de kinderen naar de derde klas gingen
en waarom niet meteen vanaf klas 1?
Samen met Mgr. Adi hebben wij kun-

Mgr. Adi op de Leprozerie in discussie met verontwaardigde moeders.
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nen uitleggen wat hier de reden van is:
de bijkomende kosten voor de kinderen van de eerste 2 klassen zijn lager
dan voor oudere kinderen. Ook is de
achterliggende gedachte dat de ouders zelf in die eerste jaren voor hun
kinderen moeten zorgen.
Rina van Breemen

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.

In Memoriam Marianna Sertons
Donderdag 3 maart is Marianna Sertons geheel onverwacht overleden. Zij was de vrouw van onze oud-voorzitter Giel
Sertons. Op 2 september 1960 werden zij als leken uitgezonden naar de RK Missie in Merauke, in het voormalige Nederlands Nieuw Guinea. Samen hebben zij daar een aantal jaren gewerkt in het lager onderwijs.
Eerst in Merauke, waar Giel direct een baan kreeg en voor Marianna was er na korte tijd ook werk. Ze was als bevoegd onderwijzeres voor haar school van groot belang. De latere overplaatsing naar Kepi, via Tanah Merah en Bade was een spannende tocht met hun zoontje van 5 weken. Ook daar hebben ze samen op school gewerkt en woonden ze in een ”luxe hut”.
In juni 1962 moest Marianna Papua verlaten, met de kinderen. Giel mocht pas per oktober 1962 vertrekken. Zij zijn later samen ook terug geweest naar Kepi. In Nederland hebben zij zich enorm ingezet voor de Papoea’s. Giel is vanaf 1994 bestuurslid en van 1998 tot 22 september 2012, voorzitter geweest van Papoeajeugd naar school en in die jaren stond Marianna altijd
achter hem. Giel was altijd druk en aan het werk en zij was zijn steun en toeverlaat.
Wij wensen Giel veel sterkte en blijven ons Marianna herinneren als een dappere, lieve vrouw.
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Van de Penningmeester

Colofon

Voor de tweede helft van het schooljaar 2015-2016 worden 1281 kinderen ondersteund bij
het betalen van schoolgeld, uniformen e.d. Dat zijn er weer 36 meer dan in de eerste helft van
het schooljaar.

De nieuwsbrief voor donateurs en
vrienden van de Stichting “Papoeajeugd naar school” verschijnt 2x per
jaar

Het internaat in Kumbe blijkt bij het werkbezoek weer goed te functioneren waardoor we besloten hebben dit hele schooljaar te ondersteunen.
Per dit schooljaar waren we er in geslaagd om naast 40 lagere school kinderen nog
28 kinderen van de SMP extra te ondersteunen in Tanah Merah. In de tweede helft
van dit schooljaar zijn daar nog 28 kinderen van de SMA/SMP ST. Yoseph bij gekomen. Tanah Merah ligt honderden kilometers diep het binnenland in, waar de deelname aan onderwijs slechts 50 tot 60% van het aantal kinderen is.
Tot slot is er een kleuterschool (met bijvoeding) bij gekomen in Buti (bij Merauke).
Van alle projecten waren de halfjaarsverslagen in orde, dus blijven we de volgende
scholen/kinderen steunen. (MRK = Merauke):
1. Kuda Mati Merauke (SMA)
2. Kuda Mati Merauke (SD + SMP)
3. Technische school St. Antonius MRK)
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. Bunda Kasih, meisjesinternaat MRK
11. St. Franciscus, (sd) Tanah Merah
12. Don Bosco, (sd) Tanah Merah
13. Xaverius (smp) Tanah Merah
14. St. Yoseph (SMP, SMA)Tanah Merah
15. Kleuterschool Theresia, Buti
16. Internaat Paulus Nafi, Kumbe
Totaal

€ 3.019,- / 154 ki.
€ 4.854,- / 544 ki.
€ 5.294,- / 150 ki.
€ 847,- / 20 ki.
€ 717,- / 61 ki.
€ 1.411,- / 36 ki.
€ 1.333,- / 34 stud.
€ 623,- / 17 ki.
€ 1.666,- / 45 ki.
€ 623,- / 23 ki
€ 230,- / 20 ki.
€ 230,- / 20 ki.
€ 323,- / 28 ki.
€ 568,- / 29 ki.
€ 941,- / 80 ki.
€ 2.509,- / 20 ki.
€ 25,188- / 1.281 ki.

(Afkortingen: SD is lagere school; SMP is onderbouw middelbare school; SMA is
bovenbouw middelbare school) Er zijn geen fysieke projecten ondersteund.
Per 2017 gaat de acceptgiro verdwijnen. We zullen met een alternatief komen.

Foto voorpagina:
Dit is een tekening van de voormalige
bewaker van het monument “100 jaar
katholieke kerk”: Mathias Ero. Hij
kwam in 2012 met pastor Jacob, van
Kepi mee naar Buti en woonde op de
pastorie naast het monument. Hij is nu
terug naar Kepi en leeft daar.
De tekening is gemaakt door Pim Veeger (pveeger@concepts.nl).
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

Jan Heijs, tijdelijk penningmeester.
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

Ibu Koti en Christin geven het halfjaarlijkse geld aan de ouders in Buti.
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