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Voorwoord
Een nieuwe Nieuwsbrief, op ander 
papier en in een andere verpakking. 
De voorzitter licht hieronder de re-
den van deze verandering toe. In de-
ze laatste “donkere” maand van 2016 
ontvangt u een nieuwsbrief met een 
verslag uit het zonnige Papua waar 
Ton van Breemen en zijn vrouw in Au-
gustus op werkbezoek zijn geweest. 
Zij waren dit jaar ook in het binnen-

land in Mindiptana. In Merauke ont-
moetten zij o.a. een van de filmster-
ren uit onze documentaire uit 2011. 

De voorzitter schenkt aandacht aan be-
leidsontwikkelingen, het verdwijnen van 
de acceptgirokaart en de start van een 
werkgroep onderwijs. Natuurlijk doen 
we verslag van een aantal activiteiten 
waarmee we weer geld hebben ingeza-

meld voor Papoeakinderen. 
Persoonlijk krijg ik door mijn pensione-
ring de komende tijd meer ruimte om de 
website www.pjns.nl ter hand te nemen. 
We willen het o.a. mogelijk gaan maken 
om door middel van het aanklikken van 
een “knop” direct voor een project te 
kunnen doneren. 

Marjolijn Veeger Q

De Nieuwsbrief in een nieuw jasje 
Ontwikkelingen om ons heen vragen om actie. Niet alleen onze groep van donateurs wordt kleiner, ook daalt de rente op spaar-
rekeningen waar wij ons geld van de eeuwige adoptie op hebben staan. 

Hadden we vroeger jaarlijks ongeveer  
€ 5.000,- aan rente-inkomsten uit eeu-
wige adoptie, nu is dat gedaald tot zo’n 
€ 1.000,-. Elders in dit blad leest u over 
maatregelen en acties om aan nieuwe 
donateurs te komen. Als bestuur heb-
ben we ook kritisch naar onze uitgaven 
gekeken. 
De grootste kostenpost, de helft van 
onze kosten, is onze nieuwsbrief. Heel 
belangrijk voor onze PR en de verant-
woording. Deze kost nu € 5.200,- per 
jaar voor 2 nieuwsbrieven. Deze per 
mail verzenden zou kosten besparen, 
maar op onze oproep in deze heeft 
maar één donateur de wens uitgespro-
ken de nieuwsbrief digitaal te ontvan-
gen.

We hebben inzake het verlagen van de 
kosten voor de nieuwsbrief twee offer-
tes van drukkers naast elkaar gelegd. 
Het bleek mogelijk om per Nieuwsbrief 
zo’n € 1.000,- te bezuinigen met be-
houd van het aantal pagina’s en kwali-
teit. Dat is per jaar € 2.000,-.

Dit is dus een hele goede reden om  
over te stappen naar een andere  
drukker. 
 

De folie waarin de nieuwsbrief verzon-
den wordt is biologisch afbreekbaar en 
gemaakt van suikerriet.   Q

Yustinus Amboktop
Ter gelegenheid van het 25-jarig be-
staan van PJNS is er in 2011 een film 
gemaakt, waarbij 3 studenten worden 
gevolgd, die met financiële steun van 
de stichting hun studie hebben kunnen 
betalen. 

Eén van die studenten is Yustinus Am-
boktop. Tijdens de opnames van de 
film studeerde hij nog aan de KPG (pe-
dagogische academie) in Merauke. 

In de film vertelt hij hoe belangrijk hij het 
vindt, dat de mensen van de verschil-
lende bevolkingsgroepen goed samen-
werken. 

Yustinus komt oorspronkelijk uit War-
opko en zijn ouders wonen nu in Asiki. 
Hij heeft in 2013 zijn studie afgerond en 
staat nu voor de klas in Buti, een kam-
pong tussen Merauke en het strand, 
waar hij Engelse les geeft. 
Hij is nog single en woont in Kelapa Li-
ma. Hij is nog steeds blij, dat hij dankzij 
steun van PJNS nu voor de klas kan 
staan. 

Tijdens ons werkbezoek afgelopen au-
gustus ontmoetten wij Yustinus tijdens 
de festiviteiten van het jubileum van de 
katholieke scholenstichting YPPK. Ook 

zochten wij hem later op terwijl hij voor 
de klas stond. 

Ton van Breemen Q

Yustinus geeft Engelse les aan zijn klas in Buti.

Werkbezoek 2016 
In augustus van dit jaar zijn wij, Ton (secretaris) en Rina van Breemen op werkbezoek geweest voor de stichting PJNS. 

In Jakarta had Ton een overleg met de 
voorzitter van PJNS Merauke, die daar 
op vakantie was.

Op 19 augustus kwamen wij aan in Me-
rauke. Wij werden opgehaald van het 
vliegveld door de penningmeester van 
PJNS Merauke, Christin Setyowati. Er 

was meteen een verzoek om langs een 
internationale lagere school te gaan, die 
graag steun van PJNS zou ontvangen. 
Er volgde een overleg met het hoofd 
van de school en een korte rondleiding. 
Vervolgens gingen wij naar ons logeer-
adres, het klooster van de MSC in Me-
rauke naast pater Kees de Rooy, die 

onze adviseur is in Merauke. In de mid-
dag een overleg met Christin over het 
programma van het werkbezoek. De 
bedoeling was dat wij op de maandag 
naar Mindiptana zouden vliegen, maar 
op zondagavond hoorden wij al, dat de 
vlucht niet door kon gaan, het werd uit-
eindelijk de woensdag 24 augustus.

Hierdoor konden we deelnemen aan de 
viering van het 42 jarige bestaan van 
de katholieke scholenstichting YPPK. 
Op zaterdag de 20e was er een wan-
deltocht van alle schoolkinderen door 
Merauke en op maandag de 22e was 
er op verschillende plaatsen een H.Mis 
met leerlingen en leerkrachten. Wij gin-
gen naar het kerkje in Buti. Tijdens de 
preek vertelde de pastoor, dat er op de 
scholen ook kinderen zitten met een 
ander geloof en dat deze kinderen er 
ook helemaal bij horen. Na de viering 
het aansnijden van een taart en foto’s 
maken bij het monument voor de over-
leden zusters en missionarissen. 

In de middag bezochten we ABBA, het 
weeshuis dat al vele jaren ondersteu-
ning krijgt van PJNS. Er zitten zowel 
jongens als meisjes en Bapak Michaël 
runt het huis samen met zijn twee zus-Bij het monument van Buti.

De reis van Mindiptana naar Tanah Merah.

Het wegvallen van de acceptgiro
Een andere verandering is dat de ver-
trouwde acceptgirokaart per 2017 
wordt afgeschaft.
Reden is dat deze amper nog gebruikt 
wordt. De meeste betalingen gebeuren 
digitaal in plaats van met de acceptgi-
rokaart. Ook bij PJNS hebben we dat 
geconstateerd. Nog maar 10% van de 
donateurs betaalt met de acceptgiro-

kaart.
Ik verzoek deze donateurs om de 
strook onder aan de begeleidende 
brief als een reminder te gebruiken 
voor doneren. Daarop zijn alle gege-
vens te vinden. Andere betaalmetho-
des die wij zouden kunnen regelen, 
brengen voor PJNS extra administra-
tieve lasten en kosten met zich mee.

Nog makkelijker is misschien om zelf 
een periodieke donatie in te stellen in 
uw bank account. Dat kan voor iedere 
periode die u wenst.

Jan Heijs, voorzitter Q
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waar leerlingen worden gesteund via dit 
project.
In de middag bezoeken wij ook nog het 
meisjesinternaat. Er wonen momenteel 
30 meisjes. Er zijn meerdere meisjes, 
die wij ook ontmoet hebben in 2013. De 

meisjes krijgen een goede begeleiding 
en zijn gemotiveerd om hun school af 
te maken. 
Op zaterdag 27 augustus vliegen wij 
weer terug naar Merauke. 
In de volgende nieuwsbrief zullen wij 

nog iets vertellen over het laatste deel 
van ons werkbezoek. 

Ton en Rina van Breemen Q

sen. Alle kinderen helpen mee. Er wo-
nen jongens en meisjes in de leeftijd 
vanaf de lagere school tot en met ho-
ger onderwijs. Tijdens het overleg met 
Bapak Michaël werd er gepraat over de 
hulp van PJNS en de wensen voor de 
toekomst. 

Op dinsdag in de middag een bezoek 
aan het weeshuis Bunda Kasih. Dit is 
een weeshuis waar meisjes wonen in 
de leeftijd van de lagere school tot en 
met het voortgezet onderwijs. De kin-
deren komen voornamelijk uit de kam-
pong Bupul, aan de grens met Papua 
New Guinea. Er zijn daar veel militairen 
(een onveilige situatie voor de meisjes) 
en weinig mogelijkheden voor goed on-
derwijs. 
De meisjes hebben het erg naar hun zin 
in dit weeshuis, waar zuster Wendeline 
als een moeder voor ze is. Diverse kin-
deren wonen er al meerdere jaren. Het 
is fijn om te zien hoe goed het er is. De 
kinderen zijn dankbaar voor de steun 
van PJNS. 
Woensdag 24 augustus vliegen wij met 
een klein vliegtuigje naar Mindiptana. 
Christin gaat als afgevaardigde van 
het bestuur in Merauke met ons mee. 
In 2005 hebben wij ook Mindiptana be-
zocht, waar een groot meisjesinternaat 
is dat geleid wordt door de zusters PRR 
uit Flores. Het is één van onze oudste 
projecten en de aanvragen en versla-
gen zijn altijd tip top in orde. Er wonen 
op dit moment 26 meisjes, 2 op de la-
gere school en 24 op het voortgezet 
onderwijs. In Mindiptana zijn meerdere 
mogelijkheden voor onderwijs. 

Tijdens het overleg met de internaat-
leidster horen wij, dat er ook aandacht 
is voor de meisjes nadat zij het inter-
naat hebben verlaten. De zusters en het 

bisdom betalen voor verdere opleiding, 
bijvoorbeeld in Manado of Makasar. 
Met hulp van pastoor Donatus Wea, 
studeert Fitalia Wielmo nu op de KPG 
(pedagogische academie Merauke). 
Ook horen wij over een paar meisjes, 
die in het internaat gewoond hebben, 
dat die na een goede verpleegopleiding 
nu werken in het ziekenhuis van Min-
diptana en Merauke. 
Dan vertelt de zuster nog iets over haar 
zorg voor het jongensinternaat. In het 
verleden had Mindiptana ook een jon-
gensinternaat. Het gebouw is er nog 
en in goede staat, maar stond leeg. Er 
was niemand meer, die de zorg voor de 
jongens op zich kon of wilde nemen. 
Vroeger werd dit gedaan door broeders 
maar die zijn er steeds minder. Toch zijn 
er jongens die verder in het binnenland 
wonen en toch graag naar school wil-

len. In Mindiptana zijn mogelijkheden 
voor die jongens en een groep van 18 
jongens heeft als het ware het oude in-
ternaat “gekraakt”. De jongens zijn erg 
gemotiveerd om naar school te gaan 
maar hebben geen geld voor eten. Ze 
kloppen dan aan bij de zusters van het 
meisjesinternaat en die geven dan wat 
geld voor eten. Ook zou de hygiëne wel 
wat beter kunnen bij de jongens. De 
jongens zijn druk met school en gaan 
ook graag een potje voetballen op het 
veld voor het internaat. Het verzoek is 
nu van de zuster of PJNS Nederland de 
jongens zou willen helpen, de zusters 
willen wel als verantwoordelijke optre-
den. Natuurlijk zeggen wij dat wij dat 
moeten overleggen met het bestuur in 
Nederland, maar dat wij wel ons best 
zullen doen. Wij hopen van harte dat wij 
een sponsor voor dit project zullen vin-
den. In ieder geval hadden wij wel een 
mooie voetbal voor de jongens mee 
en daar werd meteen gebruik van ge-
maakt. 

De volgende dag gaan wij achter op 
motoren naar Tanah Merah, waar wij 
een goed scholenproject hebben. In 
2013 kwam pastor Jhems met het ver-
zoek om leerlingen te steunen op twee 
lagere scholen. Er werd gestart met een 
klein aantal, 2 keer 20 leerlingen, om te 
kijken hoe het gaat. Het project loopt 
heel goed en inmiddels is het aantal 
leerlingen, dat wordt gesteund door 
PJNS verhoogt. Ook is de hulp nu niet 
alleen aan lagere schoolleerlingen maar 
ook voor het voortgezet onderwijs. Er 
is nu een aanvraag voor in het totaal 99 
leerlingen op 4 verschillende scholen. 
De verslaglegging is goed en de aan-
vragen zijn compleet. De volgende dag 
brengen wij een bezoek aan de scholen 

De jongens voor het internaatsgebouw in Mindiptana

Kinderen Bunda Kasih en zuster Wendeline.

Van de voorzitter
We zijn weer aan het einde van het jaar dus het moment om over het volgende jaar na te denken. Hebben we in 2016 
veel aan onze interne organisatie moeten werken, in 2017 komen we weer toe aan het ons beter extern profileren 
en meer donateurs werven voor PJNS.

De belangrijkste plannen voor 2017 vloeien logisch 
voort uit de voorbereidingen in 2016.

Om meer donateurs te krijgen gaan we:
• Een in 2016 ontwikkeld digitaal lespakket voor 

kleuters en lagere school wordt in 2016 en 
2017 uitgeprobeerd op de Franciscusschool in 
IJmuiden. Onze ervaringen hiermee gaan we ook 
delen met HAPIN.

• Een techniek om digitaal te doneren via onze site 
is door HAPIN ontwikkeld. Zij delen dat met ons. 
Een plan om per project op onze site te kunnen 
doneren is voorbereid en wordt uitgevoerd.

• Actie voeren ten bate van een fysiek project, liefst 
met extra steun van Wilde Ganzen.

In Papua:
• Meer kinderen in Papua bereiken in de buiten-

gebieden Boven Digoel en Mappi omdat daar de 
deelname aan onderwijs maar 50-60% is.

• Betere afstemming van de steun van PJNS op 
datgene wat de overheid al doet.

• Steun van minimaal een fysiek project in Papua.

Rest mij nog om namens het bestuur de vrijwilligers 
te bedanken voor hun inzet en de donateurs voor hun 
giften. Prettige feestdagen en een goed 2017! Q

Pastor Jhems en de kinderen die gesteund worden in het project in Tanah Merah.
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Acties in Nederland  Cadeautip: PJNS  

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 onder-
steuning. Hierbij twee voorbeelden uit de actuele praktijk:

Naast zijn werk als voorzitter van PJNS 
is Jan Heijs interimmanager en orga-
nisatie-adviseur. De laatste jaren heeft 
hij een langdurige opdracht gehad bij 
Boog in Rotterdam, een stichting met 
gezondheidscentra en enkele apo-
theken. Omdat PJNS in Merauke ook 
studenten van de Verpleegkunde oplei-
ding ondersteunt heeft hij in deze veelal 
medische setting hier nogal eens over 
gesproken. Een opleiding tot verpleeg-
kundige is voor een Papoea een garan-
tie voor werk en voor de ontwikkeling 
van de gezondheidszorg, met name in 
de binnenlanden, van groot belang. In 
juni 2016 was zijn opdracht beëindigd 

en nam hij daar afscheid. In het bericht 
aan de organisatie over zijn vertrek 
heeft hij het volgende geschreven:

PJNS zorgt dat Papoea’s opgeleid 
kunnen worden en een baan kunnen 
vinden in plaats van te leven van het 
oerwoud hetgeen steeds minder kan. 
Mijn schoonvader was in de vijftiger ja-
ren gouvernementsarts in Nederlands 
Nieuw Guinea en heeft in Merauke 
dorpsverzorgsters opgeleid. Meisjes uit 
het oerwoud, die na de opleiding terug 
gingen naar hun eigen dorp om er de 
hygiënische en sociale toestanden te 
verbeteren, met name gericht op de 

zorg voor moeder en kind. Nu komen 
we dochters van de dorpsverzorgsters 
tegen die verpleegkundige zijn. Een 
ontwikkeling, ingezet in de jaren ’50, 
heeft zo zijn vervolg. Papoea’s vinden 
zo voor zichzelf, hun omgeving en hun 
kinderen een zelfstandig bestaan.

En dat sprak aan want dit afscheid 
heeft bij elkaar € 1.135,- opgeleverd 
en weer hebben een vijftigtal mensen 
kennis gemaakt met PJNS middels de 
beschikbare folder. Alle gevers hebben 
een nieuwsbrief als dank ontvangen. Of 
dit nieuwe vaste donateurs heeft opge-
leverd moet nog blijken.    Q

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, schooluni-
form/schoeisel of ter ondersteuning voor hun verblijf in een internaat als zij uit de bin-
nenlanden komen. 

P� Eenmalig bedrag naar keuze
P� Voor € 7,50 per maand (€ 90,00 per jaar) biedt u een kind de kans om de lagere school te volgen
P� Voor € 15.00 per maand € 180,00 per jaar) biedt u een kind de kans om het voortgezet onderwijs te volgen
P� 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) 

P� “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 aanmeldingsformu-
lier 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.

Marjolijn Veeger:
“Gedurende mijn werkzame leven heb ik met collega’s nu en dan 
gesproken over mijn eerste levensjaren in Nederlands Nieuw Gui-
nea, van 1951 tot 1958. Zij wisten ook van mijn huidige activiteiten 
voor de stichting Papoeajeugd naar School. Toen in het kader van 
mijn naderende afscheid, i.v.m. met mijn pensioengerechtigde 
leeftijd, de vraag kwam met welk cadeau ze mij blij konden maken, 
was dat snel duidelijk: een donatie aan PJNS. Om mij persoonlijk 
te bedanken heb ik ook een aantal Indonesische lessen gekregen, 
die komen heel goed van pas omdat we in 2017 weer naar Papua 
gaan.
Voor op de receptie ter gelegenheid van mijn afscheid, heb ik fol-
ders aangeboden en een kartonnen doos versierd waar collega’s 
hun goede gaven in konden deponeren. Naar aanleiding hiervan 
hebben Jan en ik veel over ons werk kunnen vertellen en heb ik 
270 euro ingezameld. Hiermee kunnen weer drie kinderen de ge-
hele lagere school doorlopen, een prima resultaat.”  Q

Bij het ter perse gaan van de nieuwsbrief bereikte ons het verdrietige 
bericht dat ons voormalig bestuurslid, Jacques de Steur is overleden. Hij 
heeft als marinier van mei 1959 tot en met augustus 1960 “gediend” in 
Nieuw Guinea. Hij heeft het Papoeavolk in zijn hart gesloten en heeft zich 
later op allerlei manieren voor hen ingezet. Als blijk van zijn grote ver-
bondenheid met de Papoea’s lag, naar zijn eigen wens, de vlag van Papua 
tijdens de uitvaart op zijn kist.

IN MEMORIAM

HAPIN en PJNS 
samen op Pasar 
Molen in Utrecht
Op Zaterdag 2 Juli werd de Pasar 
Molen in de wijk Lombok in Utrecht 
georganiseerd. 
Een jaarlijkse markt met activiteiten 
uit de cultuur van de Molukken en 
West-Papoea. PJNS, HAPIN en Pa-
pua Cultureel Erfgoed (PACE) heb-
ben er samen een stand gedeeld en 
informatie verstrekt.   Q

Werkgroep scholing met Papua 
Organisaties in Nederland
Onlangs was er een eerste overleg met een paar organisaties uit Nederland die 
actief zijn op het gebied van scholing in Papua: PJNS, HAPIN (steun aan leerlingen/
studenten), Remote scholing project (meertalige onderwijsmethode), SMA Gabung 
(renovatie school in Jayapura), Papoea Solidariteits Werkgroep (volgt ontwikkelin-
gen, ook onderwijs). 
Twee medewerkers van Porte HAPIN uit Jayapura waren toevallig in Nederland en 
ook aanwezig. Het was een oriënterend gesprek waarin we elkaar hebben uitge-
legd waar we mee bezig zijn en hoe we tegen de onderwijssituatie in Papua aan 
kijken. Er is behoefte om informatie uit te wisselen over de actuele ontwikkelingen 
in het onderwijs in Papua om aanvullend te kunnen werken op hetgeen de overheid 
doet. Met dat doel gaan we nog een keer bij elkaar komen.    Q
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Van de penningmeester 

Ook dit jaar kunnen we met uw donaties weer veel kinderen ondersteunen met de 
kosten voor onderwijs. In de eerste helft van het schooljaar 2016-2017 bieden we 
aan 1244 kinderen een bijdrage voor het betalen van schoolgeld, uniformen e.d

We geven meer kinderen in het binnenland financiële steun, geheel conform ons 
beleid. We deden dit al in Tanah Merah en Kepi. Na ons werkbezoek dit jaar, is 
daar een jongensinternaat met 16 jongens bijgekomen, in Mindiptana. Voornoemde 
plaatsen liggen honderden kilometers diep het binnenland in. Daar volgen zo’n 50 
tot 60% van de kinderen onderwijs.

School      Bedrag  Kinderen 
1. Beasiswa Merauke (Project 19, SMA) € 2.900  145 
2. Kuda Mati Merauke (SD + SMP)  € 4.344   462
3. Technische school St. Antonius Merauke € 5.220  145 
4. Internaat St. Anna, Mindiptana  € 1.064  26 
5. Jongensinternaat Don Bosko, Mindiptana € 672   16
6. Kleuterschool Maria Dolorosa, Merauka € 804  67 
7. Internaat ABBA, Merauke *   € 1.411  36
8. Universiteit/kadervorming Merauke  € 1.320  33 
9. Internaat Amam Bekai Chevalier, Merauke € 748   21
10. Bunda Kasih, meisjesinternaat Merauke € 864  32
11. Meisjesinternaat Karolina, Kepi * € 1.788  48 
12. Jongensinternaat Kezito, Kepi  € 700  19
13. Meisjesinternaat, Tanah Merah  € 1.076  29
14. St. Fransiskus X, SD, Tanah Merah   € 126  20 
15. Don Bosco, SD, Tanah Merah  € 119   19
16. St. Fransiskus, SMP, Tanah Merah  € 588   28 
17. St. Joseph (SMP, SMA) Tanah Merah € 600   30
18. Kleuterschool Theresia, Buti   € 456   38
19. Kookspullen tbv kleuterschool Buti  € 620
20. Internaat Paulus Nafi, Kumbe  € 1.000   30

Totaal      € 26.420 1.244 

De twee internaten met een sterretje hebben nog geen volledige aanvraag inge-
diend. Volgens de regels die we hanteren, betekent dit dat zij nog niet de volledi-
ge vergoeding toegekend gekregen hebben. Zodra we de ontbrekende gegevens 
ontvangen wordt het restant bedrag ook uitbetaald.

Door de actie met ons gemoderniseerde lespakket op de kleuterschool St. Fran-
ciscus in IJmuiden kunnen we de kookspullen laten aanschaffen door de kleuter-
school in Buti, waardoor de school bijvoeding voor de kleuters zelf kan bereiden.

Afkortingen: 
SD is lagere school, SMP is onderbouw middelbare school, SMA is bovenbouw 
middelbare school.

Karin Buckens, penningmeester.
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Het bestuur van de Stichting 
“Papoeajeugd naar school” 
bestaat uit de volgende leden 
(vrijwilligers):

Jan Heijs, voorzitter

tel. 020 6658050

Ton van Breemen, secretaris 

tel.0251-221921

Karin Buckens, penningmeester

tel. 06 22 80 93 99

Antoon Eggink, 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

De dame in het paars heeft de mandjes gemaakt voor verkoop in Buti.


