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Voorwoord
In deze nieuwsbrief doen we verslag van ons werkbezoek in Merauke en Kepi. Maar we gaan ook wat persoonlijke verhalen 
vertellen, want we waren met 5 familieleden naar het gebied waar onze vader, Loek Veeger, in de vijftiger jaren van de vorige 
eeuw, 7 jaar heeft gewerkt als arts. De reis was voor ons een belevenis! We hebben als PJNS het afgelopen jaar ook in Neder-
land niet stilgezeten en doen verslag van diverse acties waarmee we weer geld hebben verzameld voor de Papoeakinderen. 
Ook kunt u lezen dat er diverse initiatieven, o.a. van Papoea’s zelf, het vermelden waard zijn. 
Ik wens u veel plezier met deze nieuwsbrief en hoop dat we u inspireren rond de feestdagen met velen over dit prachtige land met 
haar mooie bevolking te praten. De Papoea’s verdienen uw en onze aandacht. PJNS wenst u fijne feestdagen en een goed 2018.
 

Marjolijn Veeger   ■

Bezoek aan Merauke en Kepi

Het is Juni 1951. Loek Veeger en Miep 
Strack van Schijndel zijn net een jaar 
getrouwd en Marjolijntje is ruim 2 maan-
den oud. Een geweldig avontuur voor 
de jonge dokter en zijn gezinnetje. Op 
weg naar Merauke, Nieuw-Guinea, in 
die tijd een trip van een week. Ze zou-
den er blijven tot 1958. 

4 jongens zijn geboren in het gezin en 
Loek heeft alle dorpen in de buurt van 
Merauke bezocht. Zorg verleend aan 
de Papoea’s, en onder meer een oplei-
ding opgezet voor jonge Papoea meis-
jes om als verzorgster in de dorpen te 
gaan werken. Kepi, Bian, Jangandoer, 
Kota, Okaba, Agats, Frederick Hendrik 
eiland, Wambi, de kampongs langs de 

Kali Maro. Ik was een van de vier jon-
gens, Loek jr.  

Juli 2016. Ik kreeg een telefoontje van 
Marjolijn. “Heb je zin om met een paar 
mensen naar Merauke terug te gaan. Ik 
ga met Jan (voorzitter PJNS) een aantal 
projecten van PJNS bezoeken in Me-
rauke en als het lukt ook in Kepi.” Het 
was even stil en toen zei ik spontaan,…  
“Ik ga mee.” 
Terug naar mijn roots, mijn kaka, ons 
huis in Merauke, en alle plaatsen be-
zoeken, die aan die tijd herinneren. Ons 
kindermeisje van toen, Adriana, omhel-
zen. Het bed vasthouden waarin ik ben 
geboren in het ziekenhuis. Voelen wat 
mijn ouders gevoeld hebben.

In Juli 2017 reisde ik met mijn zus Trees 
en haar man Wouter naar Papua, om 
Marjolijn en Jan te ontmoeten in Merau-
ke op 20 Juli. Na 49 jaar terug in Me-
rauke. Een emotionele ervaring die me 
echt heeft geraakt. In de voetsporen 
van Marjolijn en Jan hebben we Merau-
ke verkend en hebben we een prachtige 
trip gemaakt rondom Merauke tot in het 
Wasur Nationaal park. 

Na veel gedoe en uiteindelijk de direc-
te hulp van Bisschop Nico Adi, konden 
we ook naar Kepi vliegen. We konden 
overnachten en eten in de parochie 
bij pastor Jhems. We bezochten twee 
projecten van PJNS, ons doel, een 
jongens-  en een meisjesinternaat. 

Bezoek aan meisjes op meisjesinternaat Carolina in Kepi
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Eerst zijn we bij de meisjes gaan kij-
ken. 

We troffen een goed georganiseerd in-
ternaat (Carolina o.l.v. zuster Hubertine) 
aan met een grote groep meisjes van 
verschillende leeftijden. In het begin 
was het de kat uit de boom kijken, for-
meel op een rijtje, handjes geven. Maar 
toen we foto’s gingen maken gingen alle 
remmen los. Wat een spontane, gezelli-
ge en leuke meiden waren dit. En wat 
fantastisch dat PJNS mee kan doen 
om deze meiden een goede toekomst 
te bieden. De dag erop hebben we de 
jongens bezocht. 
De Asrama Putra Kizito. We troffen hier 
een eenvoudig maar ruim onderkomen 
voor een tiental jongens. We mochten 
meegenieten van een warme maaltijd 
met heerlijke gerechten uit Kepi. Van 
de zusters begrepen we dat het moei-
te kost om de groep compleet te hou-
den. Er zijn naast school ook nog vele 
andere verlokkingen voor de jongens 
en de kosten spelen hier zeker ook een 
rol. Gelukkig kan PJNS ook hier een 
helpende hand toesteken. Het is zo be-
langrijk dat de jongens uit de kampongs 
ook een kans krijgen om mee te bou-
wen aan het jonge Papua.
We hebben ook nog de mogelijkheid 
aangegrepen om per boot het dorp Pa-
gai te bezoeken. Het dorp, midden in 
het moerasgebied, leek nog in dezelfde 
staat als in de tijd van mijn vader. Wel 

is er een school waar, als het goed is, 
enkele dagen per week een onderwijzer 
komt. 

De puskesmas (gezondheidscentrum)  
staat helaas leeg dus voor medische 
zorg moeten de dorpelingen naar Kepi. 
PJNS heeft er in 2011 gefilmd: “Ja-
gers-verzamelaars & 4wheel drives in 
Papua”, te zien op de site. We hebben 
Julia (studeert nu in Kepi Techniek en 
ICT)  en Coleta en Agnes, twee meisjes 
van het internaat, meegenomen om in 

het dorp hun ouders te bezoeken. We 
ontmoetten de vader van Julia, Julius. 
Een wijze, oude Papua die erg inspire-
rend is voor zijn dorp en die een waar 
pleidooi hield over het belang van on-
derwijs. 

Een prachtig bezoek aan een land waar 
zo veel mooie mensen wonen. Waar nog 
zoveel te doen is. Waar PJNS de komen-
de jaren nog zo veel kan betekenen. 

Loek Veeger (jr.)  ■

Een groepje van jongensinternaat Kizito in Kepi

Pagai
Deze vrouw draaide al een tijdje om 
ons heen tijdens onze rondleiding in 
Pagai. Zij had wat te vertellen!  Zij 
had ook op het internaat in Kepi  ge-
zeten en noemde direct wel 5 namen 
van zusters uit haar tijd. Ze had er 
een fijne tijd gehad. Ze was blij dat 
er ook nu weer meisjes uit haar dorp 
op internaat Karolina zaten. Ze was 
zeer vereerd, dat ze met Jan op de 
foto mocht en wenste ons veel suc-
ces met ons werk voor de kinderen 
in Papua!
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Kort werkbezoek in Papua zomer 2017

Ook hebben we de kleuterschool in 
Buti, even buiten Merauke aan zee, 
bezocht en foto’s genomen van de 
kookspullen die bekostigd zijn met de 
opbrengst van de actie op de Francis-
cusschool in IJmuiden.
De enthousiaste leidsters geven zo’n 40 
kinderen wekelijks bijvoeding. Een aan-
bod waardoor ze naar school blijven ko-
men en energiek genoeg zijn om te leren.
Kepi ligt 200 km hemelsbreed van 
Merauke, diep in het binnenland. We 
steunen daar een jongens- en meisjes 
internaat. Vanuit Merauke vlogen we 
er met een klein vliegtuigje naar toe 
en later voeren we ook met een boot 
nog dieper de rimboe in naar het dorp-
je Pagai. Over de projecten in Kepi en 
het dorp Pagai laat ik elders in dit blad 
graag mijn zwager aan het woord, zodat 

er ook eens een indruk over ons werk 
gegeven wordt door een relatieve bui-
tenstaander.

Jonge Papoea’s actief
We hebben contacten gelegd met een 
aantal jonge mensen in Merauke. Het 
blijkt dat veel twintigers en dertigers zelf 
actief zijn om de leefomstandigheden 
van de Papoea’s te verbeteren. 
Een van onze leden van het lokaal be-
stuur werkt bij een organisatie, Perkum-
pulan Silva Papua Lestari, die Papoea’s 
in het binnenland steunt om bijvoor-
beeld landbouw te leren ontwikkelen nu 
het oerwoud door ontbossing niet meer 
hun voedselbron is. Hoe zorg je ervoor 
dat je goede oogst op je landje krijgt 
en hoe verkoop je dan een deel van de 

oogst. Hoe plan je je financiën. Scholing 
en werk ineen. Zij hebben ook een club 
vrienden die met elkaar Engels spreekt 
om deze taal te leren en een bredere 
blik op de wereld te krijgen. Zij hebben 
ons geholpen met tolken bij overleggen. 
Want door  onze twintig Indonesische 
lessen kunnen we wel een klein beetje 
Indonesisch, maar vergaderingen zijn 
dan nog wat te hoog gegrepen. In de 
dankbrief van Sastria op pagina 6 leest u 
wat zij in haar dorp Asiki onderneemt om 
kinderen te ondersteunen en vrouwen bij 
elkaar te brengen om te werken aan een 
beter bestaan. 

We hebben overleg gehad met onze be-
stuursleden en later met de bisschop over 
de terugloop van het aantal donateurs in 
Nederland. Op lange termijn, de komen-
de tien jaar, kan ernaar gestreefd worden 
dat de terugloop van donateurs in Neder-
land wordt opgevangen door een groei 
van donateurs in Indonesië. Nu vraagt 
u zich af waarom staat dit onder “Jonge 
Papoea’s actief’? Maar er is bijvoorbeeld 
een jonge Papoea die een kippenfokkerij 
heeft en daarmee goed geld verdient. Hij 
is bereid om het vak aan anderen te leren 
zodat deze ook wat kunnen verdienen en 
hij is bereid uit zijn winst ook onderwijs 
voor Papoea’s te betalen.
Het zal best nog even duren voor het 
zover is, er zullen ook vast tegenslagen 
zijn, maar dit zijn hoopvolle signalen. Het 
is enorm inspirerend dat jonge Papoea’s 
zelf dit soort initiatieven nemen! 

Al met al een gedenkwaardige reis waarin 
goed te zien is dat onze steun helpt en dat 
er toekomstperspectief is voor ons werk.

Jan Heijs, voorzitter  ■De kookspullen in de kleuterschool in Buti om bijvoeding te kunnen maken

Het nieuwe internaat Amam Bekai Chevalier 
in de voormalige Sint Josephschool

In de marge van ons familiebezoek hebben we de kans gegrepen om ook enkele 
werkbezoeken te brengen in Merauke en Kepi. In Merauke hebben we het nieuwe 
gebouw van het internaat Amam Bekai Chevalier bezocht. Jarenlang zaten zij in 
een gebouw dat enkele keren per jaar zo’n 30 centimeter onder water liep. Nu zijn 
zij verhuisd naar een hoger gelegen gebouw in Merauke. Wij steunen dit internaat 
financieel waarmee het de schoolgang voor kinderen realiseert.
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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:

Pasar Molen

Ook dit jaar werd de 
Pasar Molen gehouden, 
een gezellige dagmarkt 
in Utrecht met geuren, 

kleuren en klanken uit de Molukken 
en West-Papua.
Locatie: bij de STER-molen in de 
wijk Lombok. Een goede plaats om 
aandacht te geven aan ons werk in 
Papua. Door omstandigheden kon 
PJNS niet zelf aanwezig zijn maar 
waren we blij dat HAPIN er wel was 
en we in hun stand onze folders 
en Nieuwsbrieven neer mochten 
leggen.
Samen voor Papua!!

Kringloopwinkel
Alkmaar KOOK

Na ons werkbezoek aan 
een hoger voortgezet 
onderwijs school in 

Tanah Merah, waren wij heel 
gemotiveerd om een sponsor te 
vinden voor het sportveld bij de 
school. Ouders en gemeenschap 
hadden al veel bijgedragen aan de 
school, er was geen geld meer om 
het sportveld af te maken. Heel 
dankbaar zijn wij, mede namens 
de vele leerlingen, die gebruik 
maken van dit sportveld, dat 
stichting KOOK dit project heeft 
willen sponsoren. 

AVES

De stichting 
voor basison-

derwijs in Emmeloord 
heeft PJNS een “Veer”, 
een cheque van 1000 
euro uitgereikt voor ons 
goede werk voor basis-
schoolkinderen in Pa-
pua. Onze voormalige 
voorzitter Giel Sertons 
heeft grote indruk achter 
gelaten toen hij in 2007 
op veel scholen van de-
ze stichting prachtig over 
Papua heeft verteld en 
de Nederlandse kinderen 
in de klassen hulde in de 
kleding van Papoeakin-
deren.  

Rotery Nieuwendam

Op 18 oktober hebben Marjolijn Veeger en Rina van Breemen bij 
de Rotery Nieuwendam, in Amsterdam Noord, een presentatie 
gehouden over Papua en PJNS. De leden waren onder de indruk 
van ons werk, met name omdat het zo duidelijk is dat onderwijs  

leidt tot een verbetering van de economische positie van studenten. En ze 
juichten toe dat we met een lokaal bestuur werken. We zijn een aanvraag bij 
de Rotery aan het voorbereiden voor ondersteuning aan een prachtig project 
voor leerlingen die naar de Technische school in Merauke willen. Toelating 
tot die school vereist dat leerlingen betalen voor gereedschap en dat is voor 
een groep kinderen niet mogelijk. Door hen een gereedschapspakket aan te 
bieden kunnen ze zowel naar school als daarna met hun eigen gereedschap 
aan het werk.

Uitreiking van “de Veer” door de
heer H. Snelder van AVES

Een bijzondere ontmoeting
In Kepi ontmoetten we in de pastorie Primus Erro die zat te 
wachten op een afspraak met een pastor. We lieten hem foto’s 
uit Merauke zien. Opeens schrok hij enorm en werd emotioneel. 
We zagen een tekening van de bewaker van het monument van 
de missie die we in 2009 in Buti hadden ontmoet, een mooie 
Papoea.  Het bleek zijn broer Mattheus Erro te zijn die 3 jaar ge-
leden was overleden. Dit was heel confronterend voor hem maar 
tegelijkertijd was hij blij hem weer te zien. Natuurlijk hebben we 
ervoor gezorgd dat hij de tekening zal ontvangen.

    Primus Erro in 2017 in Kepi
Matheus Erro in Merauke 
in 2009                                
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Daarnaast werkte mijn vader graag in de volkstuin, een deel van de op-
brengst bracht hij naar de markt en hij paste op 10 koeien van zijn baas. 
Toen ik ouder werd probeerde ik iets bij te verdienen en bracht ook spul-
len naar de markt. Na de lagere school wilde ik naar de SMP Negeri2 
in Merauke (lager voortgezet onderwijs). Nadat ik mij had ingeschreven 
kreeg ik bericht dat ik was toegelaten op voornoemde school. Ik was 
toen 12 jaar. 

Ook de jongere kinderen thuis gingen inmiddels naar school. Toen kreeg 
ik informatie over de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen van de 
stichting Papoeajeugd naar school. Ik heb niet lang geaarzeld en heb 
mij ingeschreven. Ik kreeg Rp. 9.000 per maand en zo kon ik zelf mijn 
schoolgeld betalen. 

Vanaf toen werd ons gezin gesteund via project 50. Na de SMP, ging ik 
naar de SMK (hoger beroepsonderwijs). Nu werd ik geholpen door PJNS 
via project 19. Nadat ik de SMK had afgerond ging ik colleges volgen bij 
de STISIPOL (hogere school voor politieke en sociale wetenschap). Ik 
volgde hier de studierichting administratie. Tot het zesde semester heb ik 
steun ontvangen van PJNS, daarna werd ik ondersteund door het district 
Boven-Digoel. 

Toen ik mijn opleiding had afgerond kreeg ik een baan bij LSM, die werkt 
op het gebied van gezondheidszorg voor moeder en kind in het district 
Boven-Digoel. Na die 6 maanden hoopte ik terug te keren naar Merauke. 
Ik was inmiddels getrouwd en had een dochtertje genaamd: Marha The-
resia Aprilia Metemko. Zij is nu 3 jaar oud. Zij is vernoemd naar Mama 
Theresia Samkakai. Ik heb veel geluk gehad, dat er mensen waren die iets 
over hebben voor een ander zonder daar zelf iets voor terug te verlangen. 

Terwijl ik wachtte op een aanstelling als ambtenaar hielp ik bij een orga-
nisatie die kinderen ondersteunt in hun ontwikkeling als leerkracht. Mijn 
loon was net genoeg voor mijn dagelijkse levensbehoefte. Op 26 februari 
2015 kreeg ik een oproep om te komen werken bij het bedrijf Korindo in 
Asiki. Ik werk daar tot nog toe en mijn loon is Rp. 4.000.000 per maand. 

Ik ben dankbaar dat ik dit allemaal heb mogen meemaken. Ik hoop dat 
andere Papoeakinderen dezelfde kansen zullen krijgen. 

Sinds ik in Asiki woon, zie ik dat niet alle Papoeakinderen dezelfde zorg 
en kansen krijgen, ook al wonen zij in de buurt van het bedrijf Korindo. Ik 
heb hier nu een organisatie opgebouwd met de naam “Kelompok belajar 
anak” waarbij de kinderen ondersteuning krijgen. Ook werk ik samen met 
enige bevriende Papoeavrouwen in een groep genaamd “Kartini Digoel 
Asiki”. Ons doel is om met inheemse vrouwen uit het gebied rond Asiki de 
economische situatie van het gezin te verbeteren. 

Deze organisatie werkt met verschillende doelen:
 Het onderhouden van een volkstuin door de leden van de gemeenschap. 
Een coöperatie voor de verkoop van voedingsmiddelen en het verlenen 
van leningen aan de leden van de gemeenschap. 
Oefening in het maken van lokaal voedsel dat lang houdbaar is.
Activiteit betreffende dansen, zowel modern als traditioneel. 
Handwerken. 

Beperkingen en belemmeringen:
 Een tekort aan kapitaal, zolang wij op kracht van de gemeenschap draai-
en. 
 Landbouwgrond is nog te weinig beschikbaar en de kennis van de be-
planting is minimaal 

Mijn wens is dat PJNS altijd een trouwe donateur zal zijn om samen met 
ons positieve en opbouwende activiteiten te ontwikkelen. 

Hoogachtend, Sastria Yohana ■
Vertaling: Rina van Breemen - Duivenvoorde

Aan de donateurs
van de stichting

Papoeajeugd 
naar school

Via deze brief wil ik laten weten 
hoe mijn leven verlopenis tot nu toe, 

mede door de hulp van PJNS.

Mijn naam is Sastria. 
Ik ben geboren op 11-1-1989, ik ben 

van de Mandobostam. 

Mijn familie was niet in staat voor 
mijn opleiding te betalen. Mijn 

moeder is overleden toen ik 9 jaar 
oud was en ik woonde met mijn 
broers en zusjes bij mijn vader. 

Mijn vader werkte bij de afdeling 
tuinbouw van het district Merauke. 

Dankzij zijn salaris konden wij in ons 
levensonderhoud voorzien.

Met deze brief wil Sastria Yohana Gandirop de 
donateurs  bedanken.
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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 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.

Florentina Kanami, tolk Benedictus en Marjolijn Veeger

Gesprekje met  
Florentina
Ze wordt Tina genoemd en woont in het 
internaat in Kepi. We proberen in het 
Engels te praten, want dat leert ze op 
school maar ze vindt het een moeilijke 
taal.  Onze tolk, Benedictus, die Engel-
se leraar is, helpt een handje. Ze is 15 
jaar en volgt de SMP Johannes, Paulus 
II. Haar ouders wonen in Jamuy, een 
dorp ver buiten Kepi. Ze komt uit een 
groot gezin met 5 broertjes en 3 zusjes. 
Ze woont al een aantal jaren heel fijn op 
het internaat bij zuster Hubertine. Ze wil 
graag Science of Nature gaan studeren, 
natuurkunde? Biologie? Op een school 

die IPA heet. Zoals bij meer meisjes moet 
ik de antwoorden op mijn vragen er een 
beetje uittrekken, want het is best eng 
om met een Nederlandse dame zomaar 

te babbelen. Ze is dan ook blij als ik af-
rond en zij weer naar haar vrolijke vrien-
dinnen kan.

Marjolijn Veeger ■
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Van de penningmeester
Sinds vorig jaar beraden we ons 
op ons financiële ondersteu-
ningsbeleid voor de kinderen in 
Papua. We zien dat de overheid 
in Indonesië langzaamaan be-
ter zelf in staat is om onderwijs 
in haar land te faciliteren. Vorig 
jaar meldden we al dat dit in de 
stedelijke gebieden voorzichtig 
zichtbaar wordt. In het binnen-
land nog niet, dus daar blijft uw 
steun hard voor nodig. 

In Nederland hebben we te ma-
ken met een langzame terug-
gang in zowel het aantal dona-
teurs als het totale donatiebe-
drag wat we elk jaar ontvangen. 
Voor ons is dat reden om een 
solide meerjarenbeleid te ont-
wikkelen voor onze ondersteu-
ning. Dat betekent bijvoorbeeld 
dat we goed letten op financiële 
steun die de overheid in Indone-
sië zelf kan geven. Als dat voor 
een school of een gebied het 
geval is, bouwen wij de steun 
uit Nederland langzaam af. Dat 
maakt het beter mogelijk om te blijven ondersteunen, daar waar de Indonesische 
overheid nog geen middelen ter beschikking stelt. 

We proberen tegelijkertijd onze eigen uitgaven ten behoeve van de stichting zo be-
perkt mogelijk te houden. Misschien bent u benieuwd wat we eigenlijk gemiddeld 
per jaar uitgeven aan kosten voor de stichting en hoeveel inkomsten we hebben? 
Onderstaand vindt u daar een overzicht en toelichting van. Meer details kunt u na-
tuurlijk in onze jaarrekening terugvinden. 
 
Onze inkomsten waren in 2016 € 33.856. Dat is minder dan in 2015. Dat heeft 
vooral te maken met het teruglopen van donaties. Acties die we jaarlijks doen en 
subsidieaanvragen die we indienen leverden in 2016 minder op dan in 2015.

De grootste uitgave post is onze Nieuwsbrief die twee keer per jaar uitkomt. We zijn 
in 2017 op een andere drukker over gegaan, waardoor de druk- en verzendkosten 
lager uit zullen vallen.
Project- en actiekosten betreffen beurzen waar we naar toe gaan en de landelijke 
contactdag. De verzekering betreft een reisverzekering voor de bestuursleden die 
Papua bezoeken. 
U ziet dat op de post ‘werkbezoek Merauke’ geen kosten geboekt staan. Dat is niet 
omdat we er niet waren, maar omdat we als bestuur deze kosten voor het (twee) 
jaarlijks bezoek niet ten laste van de stichting brengen.
Jaarlijks geven we rond een halve ton aan onderwijs ondersteuning, in 2016 was 
dat € 56.510. U zult opmerken dat dit meer is dan we aan donaties ontvangen. Dat 
klopt.
Het restant bedrag boven de jaarlijkse donaties komt uit onze ‘bestemmingsre-
serve’. Dat is geld wat we apart gezet hebben en gebruiken als we niet voldoende 
donatie-geld hebben, zodat we toch de ondersteuning kunnen blijven geven en de 
kosten van de stichting kunnen voldoen. Vorig jaar hebben we € 30.867 van onze 
bestemmingsreserve gebruikt, in 2015 was dit € 16.192.

De volgende keer krijgt u weer een overzicht van de projecten die we ondersteunen 
en de aantallen kinderen. Want dat zijn er, dankzij uw steun, nog steeds heel veel. 
Al onze donateurs: heel hartelijk dank daarvoor!

Karin Buckens, penningmeester ■

Colofon 
De nieuwsbrief voor donateurs 

en vrienden van de Stichting

“Papoeajeugd naar school” 

verschijnt 2x per jaar

Foto voorpagina: Dit kleutertje uit Kepi is 

hard aan het oefenen om te leren tellen.

Redactie 
Marjolijn Veeger, 020-6658050

Opmaak en druk:
De Bunschoter B.V. 

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

Jan Heijs, voorzitter

tel. 020-66 58 050

Ton van Breemen, secretaris 

tel. 0251-22 19 21

Karin Buckens, penningmeester

tel. 06-22 80 93 99

Antoon Egging, lid

tel. 013-463 35 55 

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

Omschrijving 2015 2016

realisatie realisatie
Inkomsten
Donaties	in	één	kalenderjaar 34.681 22.692
Eeuwige	adoptie 930 930
Acties/fysieke	projecten 6.250 4.589
meerjarige	donaties/schenkingen 3.135 3.600
eenmalige	legaten	e.a.	schenkingen	
Opbrengsten	beleggingen 780 780
rente	vrij	vermogen
Diverse	inkomsten 455 1.265
Totaal	inkomsten 46.231 33.856

Kosten
Drukwerk	nieuwsbrief 3.659 3.796
Verzendkosten	nieuwsbrief 1.606 1.029
Project-	en	actiekosten 0 806
Accountant/boekhoudkosten 2.339 2.219
Verzekeringen 84 84
Contributies 51 102
Bestuurs-	en	vergaderkosten 0 177
Werkbezoek	Merauke 0 0
Contactdag	donateurs 0 0
Diversen:

bank/girokosten 188
Totaal	kosten 7.927 8.213

Doelstelling	stichting
Doelstelling	beurzen 54.496 56.510
Totaal	doelstelling 54.496 56.510

Totaal	kosten	+	besteding	doelstelling 62.423 64.723

Resultaat:	inkomsten	-/-	totale	kosten -16.192 -30.867
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