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Voorwoord
De afgelopen maanden hebben we diverse initiatieven genomen om PJNS te promoten en nieuwe donateurs te vinden, u leest 
in deze nieuwsbrief de diverse resultaten daarvan! Onze secretaris en zijn vrouw, Ton en Rina van Breemen-Duivenvoorde gaan 
op werkbezoek deze zomer om een aantal van onze projecten te bezoeken en met het plaatselijke bestuur te praten. Ook in 
Papua gaan zij op zoek naar donateurs want daar blijken ook mogelijkheden te liggen! Daarvan krijgt u natuurlijk verslag in de 
volgende nieuwsbrief maar daarvóór al op de vernieuwde website.

Geniet u van deze nieuwsbrief!
 

Marjolijn Veeger   ■

Gereedschapskisten Techniek
Van ons plaatselijk bestuur in Merau-
ke en de schoolleiding van de techni-
sche school STM St. Anthonius kre-
gen wij een aanvraag voor een groot 
concreet project. Tot nu toe steunde 
PJNS de leerlingen met een algeme-
ne financiële bijdrage maar zij zouden 
zeer gebaat zijn bij het krijgen van een 
gereedschapskist zodat iedere leerling 
daarover de beschikking heeft tijdens 
de praktijkopleiding. Na afronding van 
de opleiding heeft de leerling dan ei-
gen gereedschap om daarmee aan het 
werk te kunnen komen. Voor dit grote 
project hebben wij de kans gekregen bij 

twee sponsors een aanvraag in te die-
nen. Beide vonden het een sympathiek 
project omdat zowel op school als na 
school de leerlingen er wat aan hebben. 
Het gaat om leerlingen motortechniek 
en elektrotechniek die we in hun eerste 
jaar de gereedschapskist aanbieden. 
Afhankelijk van de donaties kunnen we 
dat meerdere jaren doen. Daarmee kun-
nen we veel Papoeajongeren steunen 
bij een goede vakopleiding en bieden 
we perspectief voor werk. De afdeling 
Rotery Nieuwendam in Amsterdam 
geeft ons, na een presentatie voor de le-
den, de kans een aanvraag te doen aan 

hun internationale commissie.  Werving 
en selectiebureau VOOR, stelt relaties, 
in dit geval Jan Heijs, in de gelegenheid 
een goed doel aan te dragen en mee te 
dingen naar een hiervoor gereserveerd 
bedrag uit de 10% van haar jaaromzet. 

Velen  hebben op ons project gestemd 
maar helaas vielen we net buiten de prij-
zen. We werden 4e van de 27!!! 
Wel hebben we hierdoor enkele nieuwe 
donateurs gekregen. 

De uitslag van de Rotery is nog niet be-
kend.

Kippenfarm
Iedereen die anno 2018 Papua en met 
name Merauke en omstreken be-
zoekt, zal het opvallen dat er zoveel jon-
ge mannen en vrouwen niets om handen 
hebben. Ik loop al langer rond met de 
vraag wat en hoe ik hier iets kan orga-
niseren voor deze jonge mensen. Hoe 
kan ik proberen enkele mensen kleine 
zelfstandige ondernemers te laten wor-
den… Bijvoorbeeld rijstboer, vissenboer 
of  kippenboer. 
 
U mag weten dat ik sinds het jaar 
2016 samen met sommigen van 
mijn collega’s aan het denken ben om 
een soort laagdrempelige landbouw-
school voor Papuakinderen te beginnen 
waar 80 % praktijkonderwijs gegeven 
wordt en 20 % theorie. Op deze school 
zouden de kinderen na ruim een jaar 
vakken over algemene landbouwont-
wikkeling, een eigen richting moeten 
kiezen om verder door te gaan als rijst-
boer, vissenboer of kippenboer.

Omdat het opstarten van deze poly-
technische landbouwschool nogal wat 
met zich mee brengt ben ik in juni 2017 
met acht jonge volwassenen begonnen 
kippenhokken te bouwen van 5 bij 7 
meter. Ik ben wel zeker van hun goede 
motivatie. De eerste investeringen kwa-
men van de MSC.
In elk hok kunnen dan 400 kuikens ge-
mest worden.  Na een kleine 4 weken 
zijn de gemeste kippen klaar om ver-
kocht te worden aan een handelaar 
tegen een prijs van zo’n 2 euro per 
stuk.  Als ze 400 kippen gemest hebben 

kan de kippenboer 400 x 2 euro krijgen 
is rond de 800 euro. Van dat geld inves-
teert de kippenboer zo’n 600 euro om 
de zakken kippenvoer te betalen en 400 
nieuwe eendagskuikens. Het kippen-
voer bestel ik per container 30 ton uit 
Surabaya; en de eendagskuikens vlieg 
ik per doos 100 stuks, in vanuit Jayapu-
ra, vroeger Hollandia. Dat wil zeggen dat 
de kippenboer(in) ongeveer 200 euro 
overhoud en dat is voor een Papua veel 
geld, ongeveer 3 miljoen rupiah. Ik heb 
nu met mijn kippen boeren (vrouwen en 
mannen), al 8 eigen bedrijfjes lopen. Ik 
heb hen ook geleerd zelf te slachten en 
de kippen als vrieskip te verkopen. Dan 
krijgen ze wat meer geld per kip en dan 
wordt hun inkomen per maand al meer 
als 3 miljoen rupiah.

Dit project loopt nu ruim een jaar en is 
succesvol. Sanserina, kippen boerin (zie 
foto), is nu al met de 13e ronde bezig. 
Nu na een jaar gaan mijn kleine onder-
nemers vragen om steun om er nog een 
kippenhok bij te bouwen…opdat ze per 
maand 2 x 200 euro kunnen verdienen.  
Ik heb met hen besproken dat ze van 
dat meer-geld moeten gaan sparen om 
een mooi stenen huis te kunnen bou-
wen zoals ook de niet Papua’s bouwen. 

Dat willen ze wel…en daar kunnen wij 
ook wel begeleiding bij geven.

Kees de Rooij, 
missionaris MSC Merauke ■

Kippenboerin Sanserina

Kippenboerin Juliana KippenboerJacob

Gereedschapskist MotortechniekGereedschapskist Elektra

Projecten in Papua
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Acties in Nederland  

Aangemeld voor 
“Erica op reis”.

Begin van het jaar 
werden we getipt dat het 
programma “Erica op 
reis” weer gaat beginnen. 

Een optie die ter sprake kwam 
was een bezoek aan Papua. Wij 
hebben direct contact gezocht 
met de redactie om ons aan te 
melden als kenners van het land. 
Natuurlijk hebben wij ook de 
nodige contacten die mogelijk van 
belang kunnen zijn. Wij wachten 
hun reactie af.

Stand Papua 
solidariteitsdag  

 
Op 3 februari hebben 
wij weer samen met 
HAPIN onze opwachting 

gemaakt in Amersfoort op de 
Papua solidariteitsdag. Het thema 
dit jaar was: “PAPUA EN DE 
PACIFIC, Culturele verbondenheid 
en solidariteit”. Er zijn 3 
interessante lezingen gehouden 
over de toenadering tot andere 
Melanesische eilanden. Merel 
Hubatka, Evan Sabander, Joop 
Roemajauw en Elisa Sekenyap 
fleurden de dag op met hun 
muzikale activiteiten. Er is een 
verslag van de dag beschikbaar 
via ons secretariaat. Naast de 
vele leuke contacten op die 
dag hebben we voor € 270,00 
verkocht aan de stand, een mooi 
resultaat! 

Jan Heijs

Kringloopwinkel 
Wijchen

Deze trouwe donateur 
heeft ons ook dit jaar 
weer een cheque van 
€ 1000,00 geschonken 

voor de aanschaf van boeken en 
schriften. 
Een belangrijke opsteker voor de 
Papoeajeugd.

Een sportveld voor Tanah Merah

In 2016 bezochten wij een middelbare school in Tanah Merah. Een 
mooie nieuwe school gebouwd met geld van de overheid. De ge-
meenschap samen met de ouders hadden gezorgd voor een com-
puterlokaal en er waren nu ook nog plannen voor de aanleg van een 

sportveld, maar het geld was op. Aan ons werd gevraagd of PJNS dit project 
zou kunnen steunen. Terug in Nederland hebben wij gezocht naar een sponsor 
en gelukkig gevonden. De kringloopwinkel KOOK in Alkmaar wilde dit project 
wel financieren. Inmiddels is het sportveld aangelegd en als wij dit jaar weer op 
werkbezoek gaan, hopen wij het ook te kunnen zien. 

Ton en Rina van Breemen

Gereedschap project

Met de start van het schooljaar 2018-2019 gaan wij eerstejaars leer-
lingen van de technische school in Merauke, STM St. Anthonius, een 
gereedschapskist aanbieden voor de praktijklessen op school en 
voor daarna. Tot nu toe steunden we met een algemene financiële 

bijdrage Op pagina 3 leest u meer over dit project. 

Samenwerking met basisschool 

Laterna Magica, een basisschool 
in Amsterdam IJburg heeft, 
na onze presentatie, PJNS 
uitgekozen als te ondersteunen 

Goed Doel vanaf heden tot september 
2019. De eerste bespreking heeft inmiddels 
plaatsgevonden en er zijn leuke ideeën. 
De school heeft bijvoorbeeld een “Take 
away” service. Kinderen koken op school 
en verkopen die maaltijden aan ouders. Door een klein bedrag op de 
gebruikelijke prijs te zetten steunen zij PJNS.  Verder denken we aan: 
lesgeven over Papua a.d.h.v. ons digitale lesprogramma, een sponsorloop 
voor een project in Papua, leerkrachten vragen de waarde van hun 
kerstpakket om te zetten in een donatie, contact met een school in Merauke 
enz. Wij informeren u over de voortgang via de website en de volgende 
nieuwsbrieven. De school zal bruisen van Papua!!

Marjolijn Veeger

Aanvragen en verslagen van leerlingen
Bij het nakijken van de formulieren voor aanvraag van studiefinanciering en versla-
gen, kom je van alles tegen. Namens de weeshuizen en internaten zit er altijd een 
bedankwoordje bij aan de donateurs, maar de kinderen schrijven ook over het hoe 
en waarom zij hopen op hulp van PJNS Nederland. Hieronder 2 korte stukjes over 
kinderen waar wij ons samen met de donateurs voor inzetten. 

Nieuw in het weeshuis ABBA woont Veronika Kaize. Zij is 13 jaar. 
Haar ouders zijn overleden. Zoals de meeste kinderen in dit huis is 
Veronika van de Marindstam. Zij zit op het primair voortgezet on-
derwijs. Haar toekomstdroom is om later onderwijzeres te worden. 
Dit las ik in de aanvraag van ABBA. Later is er ook een verslag ge-
komen van dit weeshuis en natuurlijk heb ik gekeken hoe het met 
Veronika gaat. Van de school is een rapport bijgevoegd. Daar staat 
niet alleen in hoe het met de verschillende vakken gaat, maar ook 

hoe haar houding in de klas is. Zij is beleefd en maakt een gelukkige indruk. Zij is nog 
wel wat verlegen en nog niet zo gedisciplineerd. Zij is wel actief in het samenwerken 
in een groep. Zij was het afgelopen schooljaar niet afwezig door ziekte, wel één keer 
in overleg en vier keer zonder duidelijke reden. Vakken die gegeven worden zijn o.a.: 
godsdienstles, Engels, Indonesisch, wiskunde, biologie en in de Indonesische staat-
sideologie (Pancacila). Als wij in juli in Merauke zijn, hopen wij nader kennis te maken 
met Veronika.

Rina van Breemen ■

Sherilla N. Kuma-
halemi is geboren 
in Bomakia, dit is 
in het binnenland. 
Haar ouders wo-
nen nog in haar 
geboortedorp.  

Sherilla woont bij een familielid in 
Merauke en kan zo naar de SMA, 
hogere school voor voortgezet on-
derwijs. Zij zit in het eerste semes-
ter en wil graag onderwijzeres wor-
den. Haar ouders zijn niet in staat 
om haar studie te betalen en met 
het geld dat zij van PJNS krijgt be-
taalt zij haar schoolgeld. Zij maakt 
gebruik van project 19, dit is een 
project voor studiefinanciering voor 
leerlingen van het lager en hoger 
voortgezet onderwijs. Eén keer per 
jaar moeten deze leerlingen zelf met 
een formulier hulp vragen. 

Wat is PJNS nog hard nodig

Op mijn eerste vraag of hij veel ver-
anderingen had ontdekt in Merau-
ke sinds 2016, zijn laatste bezoek, 
brandde hij los. Hij was vanwege zijn 
leeftijd, 84, niet zoveel op pad ge-
weest maar de mensen wisten hem 
wel te vinden in het klooster. “Wat 
is PJNS nog hard nodig” verzuchtte 
hij. Veel mensen die hem vaak nog 
kenden uit de jaren ‘80 kwamen naar 
hem toe met de vraag of hij hen kon 
helpen met schoolgeld, al konden 
ze maar weer een paar maanden 
verder…..! Dat verbaasde mij want 
de regering betaalt toch het school-
geld. We weten al dat schoolgeld 
pas veel later dan bij de start van 
het schooljaar binnen komt en dat 
de school ook niet uitkomt met de 
totale gelden. Wij helpen de ouders 
graag maar eigenlijk moet de rege-
ring natuurlijk eerder en met meer 
geld over de brug komen.
Hij was tijdens zijn verblijf ook “ge-
spot” door een echtpaar uit Kimaam 
dat op bezoek was in Merauke. Hij 

had hen getrouwd begin jaren ’60 en 
ze kwamen hem begroeten en be-
danken nu ze ruim 50 jaar getrouwd 
waren.

Pater Piet van Mensvoort was van 
1962 tot 1993 in Papua. Eerst in 
Kimaam, daarna in Tanah Merah 
en Mindiptana en vanaf ’80 in Me-
rauke. Zijn functie was Delsos, ge-
delegeerde voor ontwikkeling van 
sociale en economische zaken. “De 
kerk was en is voor de ontwikkeling 
van de hele mens”, benadrukte hij. 
Concreet heeft hij veel studenten la-
ten opleiden voor de sectoren land-
bouw, onderwijs en gezondheids-
zorg, het huidige kader in Papua. 
Hij heeft ook diverse projecten be-
geleidt, voor de landbouw heeft hij 
bijvoorbeeld ook rubberplantages 
aangelegd t.b.v. werkgelegenheid. 
Op mijn vraag of hij ook nog wel de 
mis deed vertelde hij dat hij zon-
dags steeds in een andere parochie 
te gast was. 

Naar aanleiding van ons verhaal dat 
PJNS meer kennis en ervaring uit 
Merauke wil gaan gebruiken stelde 
hij voor dat de jongelui die nu ge-
reedschap van ons gaan krijgen, na 
school in een bedrijfje moeten sa-
menkomen en onder leiding van een 
ondernemer uit de stad aan de slag 
gaan. Hij had namen van onderne-
mers die we daarvoor kunnen bena-
deren. Een zeer goede aanvulling op 
ons Gereedschap-project van deze 
door de wol geverfde MSCer.

Hij had nog veel meer te vertellen 
maar nu ontbreekt daar de ruimte 
voor, ik kom daar zeker op terug!

Marjolijn Veeger ■

Pater Piet van Mensvoort MSC was begin dit jaar 5 weken in Merauke, op be-
zoek bij pater Kees de Rooij, broeders in de strijd voor een beter leven voor 
Papoea’s. 
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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.

In Memoriam Kees Heemskerk
Op 25 februari 2018 overleed plotse-
ling Kees Heemskerk, de eerste voor-
zitter van de Stichting Papoeajeugd 
naar School. Toen mijn broer Pater 
Ad van Esch in het voorjaar van 1986 
ongeneeslijk ziek bleek te zijn, heeft 
hij om zijn werk voort te zetten deze 
stichting opgericht. Dat gebeurde sa-
men met Kees Heemskerk, die met 
hem het grootseminarie van de MSC 
in Tilburg had gedaan. En met Pater 
Kees Hendriks MSC, mijn zwager Dré 
van Hal die penningmeester werd, en 
mij. De keuze van Kees als voorzitter 
was een schot in de roos want hij was 
toen en vele jaren daarna opbouw-
werker en drijvende kracht in Bosch-
veld, in het centrum van Den Bosch. 
De foto van Kees hierbij is daar ge-
nomen. 
Kees wist van wanten op vele gebie-

den, zoals wel bleek uit de vele waar-
derende woorden op zijn uitvaart. 
Voor onze stichting zette hij zich van-
af het begin tot halverwege 1998 met 
hart en ziel in, stippelde beleid uit sa-
men met de andere bestuursleden, 
zorgde ervoor dat vele projecten wer-
den uitgevoerd en stuurde bij waar dat 
nodig was. Hij bouwde de stichting uit, 
hield contact met vele mensen in Ne-
derland en reisde zelfs naar Irian om 
ter plekke en met eigen ogen te zien 
wat er op scholen en internaten was 
bereikt, wat er kon worden verbeterd 
en wat er nog in de toekomst nodig 
was. Het was een groot voorrecht om 
met hem te hebben samengewerkt 
voor de stichting Papoeajeugd naar 
school.

Kees van Esch, oud-secretaris ■

Nieuwe website
Onze website is jaren geleden ont-
wikkeld door Arno Cohin, de zoon 
van onze vorige penningmeester Wim 
Jong en Shelley Nieboer. Arno is al ja-
ren onze geduldige vraagbaak. 

Zijn werkgever, Muntz Amersfoort BV, 
is de technisch beheerder en verzorgt 
de hosting van de website. Zij leve-
ren deze ondersteuning aan PJNS op 
vrijwillige basis, chapeau!

Door de snelle ontwikkelingen in de 
digitale wereld zijn we nu op een punt 
gekomen dat er te veel werk verzet 
moet worden om de huidige web-
site aan onze wensen aan te passen. 
Eén van die wensen is het installeren 
van een donatieknop. PJNS en Arno 
Cohin hebben na uitgebreid beraad 
gezamenlijk besloten dat we beter 

een nieuwe website kunnen maken 
en die bij een ander bedrijf onder-
brengen. 
Ook vanaf deze plaats willen wij Arno 
en Muntz Amersfoort BV. heel hartelijk 
danken voor hun jarenlange digitale 
steun aan Papoeajeugd naar school!!
Sinds een paar jaar is Bart Heijs (ja 
zoon van…) als websitebouwer ac-
tief. Hij formuleerde de volgende uit-
gangspunten voor een moderne web-
site die wij van harte onderschrijven:
   
“Een website vormt voor een belang-
rijk deel het gezicht van een organisa-
tie. Het is vaak een eerste kennisma-
king. Voor een ‘goed doel’ moet een 
website vertrouwen wekken, doneren 
makkelijk maken en een (toekomsti-
ge) gulle gever informeren over hoe 
het geld ingezet wordt en wat de re-

sultaten daarvan zijn. Daarnaast moet 
een website tegenwoordig aan allerlei 
criteria voldoen rondom veiligheid, 
bescherming persoonsgegevens en 
ook goed te lezen zijn op computers, 
laptops, tablets en telefoons.” 

Met dit verhaal als basis gaat Bart 
voor ons een nieuwe website maken 
met behoud van de sfeer en kleurstel-
ling van de huidige website. Hij hoopt 
de website voor de zomer af te heb-
ben en schreef ons:
  
“Ik ben blij dat PJNS het vernieuwen 
van de website aan mij toevertrouwt.”

Marjolijn Veeger ■

https://pjns.nl

Papua
Sumatra

Kalimantan

Sulawesi

Java
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Colofon 
De nieuwsbrief voor donateurs 

en vrienden van de Stichting

“Papoeajeugd naar school” 

verschijnt 2x per jaar

Foto voorpagina: Tijdens ons werkbezoek 

in 2017 werden we in Kepi op straat 

aangesproken en toen deze groep mensen 

hoorde dat wij van PJNS zijn, haalde een 

van hen een oude nieuwsbrief tevoorschijn. 

Nummer 37, die is van juni/juli 2005 !!! Wij 

sturen deze foto naar pastor Jhems in Kepi 

die ervoor kan zorgen dat hij deze mensen 

bereikt.

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: https://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

KvK nummer : 41096770

Van de penningmeester
In onze vorige nieuwsbrief lieten we al zien dat we te maken hebben met een lang-
zame teruggang in zowel het aantal donateurs als het totale donatiebedrag wat we 
elk jaar ontvangen. Daarom letten we enerzijds erg goed op de kosten die we maken 
voor de stichting door die kosten zo laag mogelijk te houden, anderzijds hebben we 
een meerjarenbeleid ontwikkeld voor onze ondersteuning in Papoea die rekening 
houdt met de mogelijkheden die de overheid in Indonesië heeft om Papoekinde-
ren van goed onderwijs te voorzien. In de stedelijke gebieden bijvoorbeeld lukt dit 
steeds beter. We verschuiven ons aandachtsgebied voor financiële ondersteuning 
dan ook langzaam van de stedelijke gebieden naar het platteland. 

Zoals ook in 2016 het geval was, hebben 
we in 2017 meer geld uitgegeven aan 
ondersteuning dan er inkomsten waren. 
We hebben bijna € 36.000 aan donaties 
ontvangen (eenmalig en maandelijks) en 
hebben weer ruim € 50.000 aan onder-
steuning gegeven. 

Het jaar 2018 zijn we, financieel gezien 
in ieder geval, zonnig begonnen! Onze 
inspanningen om met name de eenmali-
ge donaties op te hogen, werpen vruch-
ten af. In de eerste maanden van dit jaar 
hebben we een legaat toegezegd gekre-
gen en ook enkele eenmalige donaties. 
Verder proberen we voor 2018 via de 
Rotary en het werk van enkele bestuurs-
leden aanspraak te maken op eenmalige 
schenkingen. Dus het ziet ernaar uit dat 
we dit jaar onze jaarlijkse ondersteuning 
kunnen dekken uit de inkomsten voor dit 
jaar.

Tenslotte nog een belangrijk bericht.
Eerder hebben we u al laten weten dat 
we van plan zijn om de ING rekening 
van Papoejeugd naar School op te gaan 
heffen. Dat doen we om de kosten te 

verminderen die samenhangen met het 
hebben van een bankrekening. Dat be-
tekent dat we alleen de RABO rekening 
over zullen houden. Daar komen nu al de 
meeste donaties op binnen en vanaf die 
rekening betalen we onze kosten.

In verband met de voorgenomen ophef-
fing willen we donateurs die nu nog op 
de ING rekening hun donatie storten, 
verzoeken om die (maandelijkse) do-
naties over te hevelen naar onze RABO 
rekening. Dat kunt u op de website van 
uw bank eenvoudig doen door een an-
der rekeningnummer in te voeren voor 
de donatie. Dat is alles. 
Dat rekeningnummer is: NL90 RABO 
0106 8937 93, eveneens ten name van 
Stichting Papoejeugd naar School. 

De volgende keer krijgt u weer een over-
zicht van de projecten die we ondersteu-
nen 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 ■

Het bekende voormalige postkantoor in Merauke uit 1920 is in oude glorie hersteld.
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