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Voorwoord
Hoewel het oerwoud, en daarmee de leefomgeving van inlandse Papoea’s, enorm wordt bedreigd in Papua door de groei van
het aantal palmolieplantages, zijn wij blij ook een paar positieve ontwikkelingen te kunnen melden. De Papoea’s zelf komen
steeds meer in actie om de jeugd klaar te stomen voor de toekomst! Wij laten u daar twee voorbeelden van zien. Ook is ons
bestuur uitgebreid met 2 mensen die er bewust voor kiezen de Papoeajeugd te ondersteunen. En dan het gereedschapskisten
project, een geweldige opsteker voor de studenten van de technische school! U kunt het allemaal uitgebreid lezen in deze
december nieuwsbrief. Wij zijn trots op de mensen waar we mee samen werken!
Geniet u van deze nieuwsbrief!
Marjolijn Veeger ■

Werkbezoek 2018
Op 26 juli kwamen wij aan in Merauke,
waar pater Kees de Rooy en Christin
(penningmeester PJNS Merauke) ons
opwachtten op het vliegveld. Het was
vroeg in de morgen, dus de dag kon
meteen nuttig besteed worden aan het
voorbereiden van het werkbezoek. In
goed overleg met PJNS Merauke was
het werkschema snel gemaakt. Christin
zou met ons meegaan naar Tanah Merah. Een eerste bezoek was de volgende dag aan de STM Santo Antonius, de
middelbare technische school in Merauke. De school is opgericht door de
broeders van Voorhout als lagere technische school, maar in het Indonesische
onderwijssysteem kent men geen lager
beroepsonderwijs. Er was in de Nederlandse tijd al begonnen met begeleiden
van de betere leerlingen en dat is uitgebouwd tot een middelbare beroepsopleiding. Er is nog veel dat aan de broeders doet herinneren. Niet in de laatste
plaats de dankbaarheid en waardering
voor het werk dat zij verricht hebben
voor de toekomst van de jeugd in het

STM Santo Antonius
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Ton van Breemen geeft uitleg
bisdom Merauke. In een hal staan nog
steeds de oude draaibanken, die van de
directie beslist moeten blijven staan als
aandenken.
Zoals in de vorige nieuwsbrief al is geschreven bestaat de hulp van PJNS

Nederland uit studiefinanciering en af
en toe steun voor een fysiek project
(aanleg sportveld, bijvoeding, aanschaf
van computers enz.). Nu had de technische school een idee om de steun van
PJNS anders te gebruiken, mede omdat
de overheid de scholen financieel meer
ondersteunt dan vroeger. Het idee was
om de leerlingen een gereedschapkist
te geven, aangepast aan hun opleiding.
Zij krijgen de kist het eerste jaar, werken er dan mee en na de opleiding van
3 jaar mogen zij de kist mee naar huis
nemen. Een voorstel van de school is
om de ouders in de loop van die 3 jaar
de helft van de kist zelf te laten betalen.
Zo kan er een dubbel aantal leerlingen
geholpen worden. Tijdens dit werkbezoek is er veel contact geweest en is
er veel voorbereidend werk gedaan. De
aanvraag is inmiddels goedgekeurd en
er zijn sponsors gevonden. Omdat het
wel de bedoeling is dat het een langer
lopend project wordt, hopen wij dat er
ook voor de volgende jaren sponsoren
gevonden kunnen worden.
Ton kreeg tijdens het bezoek de vraag of
hij op het schoolplein aan de leerlingen
uitleg wilde geven over dit project. Later

in de week is er nog een bijeenkomst
geweest met de ouders en aan het eind
van het werkbezoek hoorden wij dat de
ouders helemaal akkoord gaan met het
voorstel.
In die week bezochten wij ook de lagere
school Fransiscus Xaverius I in Merauke. De toiletruimte is er slecht aan toe
en er moet ook een goede oplossing
gevonden worden voor het afval. Er
is een waterput, maar de pomp werkt
niet goed en de bak om druk te houden
staat nu op de grond en die moet op
een hoge stelling komen. We hebben
voorgesteld om 3 aparte projectaanvragen te maken en vooral het project van
de toiletruimte en afval bij de overheid in
te dienen. Ton heeft uitgelegd, dat er nu
bij de overheid meer bereidheid is om
geld te investeren in onderwijs in West
Papua. Mogelijk gaan wij proberen om
voor de watervoorziening een sponsor
te zoeken, maar er is ook verteld dat
het in Nederland steeds moeilijker is om
sponsors te vinden. De mensen die nog
iets weten over Nederlands Nieuw Guinea zijn er steeds minder.
Op verschillende scholen in en rond
Merauke zijn leerlingen die steun ontvangen uit ons studiebeurzenproject
(project 19). Deze leerlingen zitten op
verschillende scholen. Wij hebben er
een paar opgezocht en met de schoolleiding en de leerlingen gesproken. Het
is fijn om te zien, dat de leerkrachten
en hoofd van de school deze Papoealeerlingen extra in de gaten houden. Als
zij hun best niet doen op school, dan
moeten zij uit het project en staan er
weer andere leerlingen klaar om in te
stappen. PJNS Nederland heeft helaas
een maximum aan het aantal leerlingen
moeten stellen voor dit project.
Tijdens ons werkbezoek logeren wij in

Pasar vrouwen met pastor Pius Retob in Tanah Merah
het klooster van de MSC. Zo ontmoeten
wij ook pastores en zusters, die tijdelijk
in Merauke zijn voordat zij weer naar
hun werk gaan in het binnenland. Wij
zijn zo in de gelegenheid om over projecten in het binnenland te praten met
de verschillende projectleiders. Het is
fijn om iedere avond om 9 uur met pater Kees de Rooy even de dag door te
spreken. Wij kunnen bij hem terecht met
al onze vragen en sparren met hem over
problemen die wij tegenkomen.
leerlingen Johannes XXIII
Een kort bezoek brengen wij aan Tanah
Merah, waar wij gaan kijken bij het
sportveld bij de SMA St Joseph (voortgezet hoger onderwijs). Het is betaald
met geld van de stichting KOOK uit
Alkmaar. Wij logeren op de pastorie en
pastor Pius Retob voelt zich erg betrokken bij het wel en wee van de mensen
van zijn parochie. Het is fijn om met hem
over verschillende onderwijsprojecten

te praten. Hij wil graag het meisjesinternaat renoveren. Het ijzerhout is nog
goed en als het stukwerk wordt vervangen, dan is het gebouw weer prima. De
keuken heeft hij al laten doen. Hij zoekt
nog wel sponsoring voor de renovatie van de andere twee gebouwen. De
overheid wil wel nieuwbouw betalen
maar geen renovatie.
Ook heeft hij een groentetuin aangelegd. Hij vindt dat de meisjes moeten
leren om groenten te verbouwen, zoals
hij dat heeft geleerd van broeder Henk
Duivenvoorde (oudere broer van Mgr.
Duivenvoorde) op Kei Kecil. Ze kunnen
het dan gebruiken voor het internaat en
verkopen op de markt.

Gerenoveerde keuken

Op 31 juli zijn wij weer in Merauke en
bezoeken wij de SMP Johannes Aerts.
Hier zijn 10 computers gekocht met
geld van een sponsor in Nederland. De
school is er superblij mee en ook heel
zuinig op. Ze staan in een afgesloten
ruimte met een hoes eroverheen. De
zuster heeft nog wel wat meer wensen.
De school staat in een arme wijk van
Merauke en de kinderen komen vaak
zonder ontbijt naar school. Zij hebben
honger. De zuster vraagt onder andere
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die soms op palen staan. Veel kinderen
gaan niet naar school en missen zo ook
de discipline om naar school te gaan.
5 dagen in de week in de middag van
4 tot 6 uur krijgen de kinderen in het
houten kerkgebouw les in drie verschillende leeftijdgroepen. De jongens zouden graag in meer wijken van Merauke
aan de slag gaan, maar daar zijn nog
niet genoeg vrijwilligers voor en zij vinden het belangrijk, dat er wel kwaliteit
geboden wordt. Er wordt iets geleerd
aan de kinderen en er komt zo ook een
vorm van regelmaat om naar school
te gaan. Het doel is wel dat de kinderen uiteindelijk toch naar een gewone
school gaan en trots lieten de jongens
al zien, dat dit bij 2 kinderen ook is gelukt.
Ton en Rina van Breemen
Duivenvoorde. ■

Johannes Aerts.
om bijvoeding en ook schoolkleding.
De kinderen schamen zich voor hun
lelijke sportkleding en kiezen er dan
voor om maar niet te gaan sporten. Wij
leggen weer het verhaal uit van de vermindering in donateurs in Nederland
en beloven toch ons best te doen om
sponsors te zoeken, maar leggen wel
uit dat er een goede projectaanvraag
gestuurd moet worden.
Wij komen nu sinds 1996 in Merauke en
ik moet zeggen, dat wij ons vaak afvragen, waarom de mensen in en rond Merauke zich niet zelf het lot van de kinderen aantrekken die niet naar school
gaan. Maar er zit veel verandering in de
lucht. Op de eerste plaats is het fijn om
te zien dat de overheid echt veel meer
geld in dit deel van Indonesië steekt.
Vooral in de bouw van scholen en studiebeurzen.

Kitong bisa

En nu zijn er jonge studenten die zich
het lot van de kinderen aantrekken.
Wij hebben een groep meiden ontmoet die een afdeling opgezet hebben
van Kitong Bisa, een landelijke club.
In een lokaal van de Hogere Christelijke school in Gudang Arang (een arme
wijk van Merauke bij de haven) komen
de kinderen van de buurt op zaterdagen zondagmiddag bij elkaar en maken
kennis met de Engelse taal door middel
van zingen en dansen op Engelse liedjes. Het lokaal mogen zij gratis gebruiken en de meiden doen het op vrijwillige
basis. Het was mooi om te zien hoeveel
plezier de kinderen hier hebben.
Dan is er een groep jongeren (studenten), die verenigd zijn in de organisatie
Pondok Belajar. Zij maken gebruik van
de Korneliskerk bij de Jalan Nowari.
Kinderen wonen hier in houten huizen,
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Pondok belajar.

Nieuwe website
https://www.pjns.nl
Ja de nieuwe website is online !!!!!!!! De mooie rode kleur is
behouden, onze projecten zijn beter en actueler uitgewerkt.
De overige teksten zijn compacter en wisselend wordt er een
project op de voorpagina uitgelicht. Deze site kan ook op de
telefoon worden gelezen en misschien wel het belangrijkste:
we hebben de mogelijkheid om te doneren door de DONATIE
KNOP. Brengt u hem vooral onder de aandacht van familie en
vrienden!

Werkgroep onderwijs
HAPIN en PJNS
HAPIN (Hulp aan Papoea’s in nood,
een Nederlandse NGO die actief is in
het noordelijk deel van Papoea en West
Papoea) en PJNS hebben beiden als
doelstelling om Papoea beter op de
kaart te zetten. We werken samen om
dit in het onderwijs te doen, ontwikkelen samen lespakketten en gebruiken
elkaars materiaal.

We hebben nu op twee scholen in het
basisonderwijs ervaring met projecten.
Zie ook onder acties in Nederland in
deze nieuwsbrief.
Zowel Hapin als PJNS gaan deze lespakketten actief aan bieden aan scholen via de eigen website en websites
voor leerkrachten in het basisonderwijs.

Zo heeft Martine van Breemen voor
PJNS een digitaal lespakket ontwikkeld, en uitgeprobeerd, voor de onderbouw van het basisonderwijs (zie
nieuwsbrief Mei 2017).

Beide organisaties hebben twee
mensen die contact kunnen leggen
en onderhouden met scholen en
die bij een les uitgenodigd kunnen
worden. Maar zij hebben ook andere taken. Dus is het goed als meer
mensen zich melden om op dat terrein vrijwilliger te zijn. Melden kan bij
m.veeger@xs4all.nl

Dit pakket is nu helemaal klaar. Voor de
midden- en bovenbouw willen we dit
begin volgend jaar klaar hebben.

Voorstellen
nieuwe
bestuursleden
Tijdens het werkbezoek van augustus dit jaar zijn er spijkers met koppen geslagen inzake de uitbreiding
van ons bestuur PJNS Merauke.
Ton en Rina van Breemen hebben
contact gelegd met de voorzitter
van de ‘Chevalier Verbondenen’:
“Priesters, religieuzen en leken, die
de boodschap van Gods hartelijke
Liefde voor mensen verspreiden,
overal waar mogelijk, in alle lagen
van de samenleving. Dat was de
droom van onze stichter, Pater Jules Chevalier, priester op het Franse
platteland. Zijn boodschap is helder en eenvoudig: God heeft Hart
voor mensen”.
2 leken uit deze congregatie hebben zich aangesloten bij ons bestuur. Mw. Modesta Mitakda, een
onderwijzeres die nu haar laatste
schooljaar werkt voor ze met pensioen gaat. Zij wil heel graag actief
blijven voor de Papoeajeugd en
volgt pater Sukis op als voorzitter.
Dhr. Hasan Sanjaya, architect, hij is
lid en wil zich inzetten voor de Papoeajeugd en daarbij gaan werken
aan de professionalisering van het
bestuur om op den duur zelfstandig te kunnen werken.

Leskoffer basisonderwijs
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Acties in Nederland		
Presentatie APG/SWAP
Stichting SWAP (Samen
Werken Aan Projecten)
stelt medewerkers van
pensioenuitvoerder APG in de
gelegenheid projecten te steunen
binnen het onderwijs. Dit jaar viel hun
keus op het gereedschapskisten project
van PJNS. Dank! Wij hebben tijdens ons
laatste werkbezoek het project concreet
gemaakt en hielden 2 bijeenkomsten
op de APG om de gulle gever te
informeren. Dank voor de € 5000,-.

Jan Heijs geeft een presentatie bij APG/SWAP in Heerlen over ons
Gereedschapskosten project.

Rotary Club
Nieuwendam
Na een presentatie
in 2017 over ons
werk en specifiek
over het project
Gereedschapskisten,
voor
de studenten van de Technische school, mochten wij van
de Rotary Club Nieuwendam
een fikse cheque in ontvangst
nemen als bijdrage aan dit
project. Onze dank daarvoor!
De bereiding van sago

Laterna magica
Deze basisschool in Amsterdam heeft in unit 7 een project over Papoea
gedaan. De kinderen presenteerden het project aan de ouders en daar waren
wij ook bij. Het was heel leuk om te zien hoe zij informatie over Papoea
verwerkten en geld inzamelden. Werkstukken als maquettes van een Papoeadorpje
werden bij opbod
verkocht; een filmkaartje
om onze documentaire
te zien kostte € 0,20;
er was een kookboek
samengesteld met
tropische gerechten;
de bezoekers konden 4
boekenleggers kopen die
aan de achterkant samen
een foto van Merauke
lieten zien.
En dat was nog niet
alles…een heleboel
creativiteit dat ook
een leuk bedrag heeft
opgeleverd, bijna
€ 300,00 .
Dank leerlingen en
leerkrachten van Unit 7 !
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Een werkstuk van de leerlingen van Laterna Magica

Trees Esi met haar zelfstandig wonende buren, die ze op afstrand altijd heeft begeleid.

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
Voor iedere schenking/donatie vragen wij u een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier te zenden aan:
Mw. K. Buckens, Platanenlaan 36, 3911 PC Rhenen. U kunt ook uw gegevens mailen naar Info@pjns.nl.
U ontvangt dan onze nieuwsbrief.
Rekeningnummers: NL90 RABO 0106 8937 93
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		

Straat/huisnummer					Postcode/Plaats

Datum							Handtekening
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Colofon

Van de penningmeester
Jaarrekening 2017
Onze jaarrekening voor 2017 is afgerond en inmiddels op onze website te
raadplegen. Voor u is nu zichtbaar hoeveel inkomsten we ontvangen hebben
uit donaties en eenmalige giften en hoe
we die besteed hebben.
In 2017 ontvingen we ruim € 36.000,
gaven we ruim € 55.000 uit onze projecten en hadden we. € 9.000 kosten,
waarvan ruim € 2.000 voor de verkoop
van onze effectenportefeuille.
In de vorige nieuwsbrief lieten we u al
weten dat we ons bewust zijn dat we
jaarlijks meer geld uitgeven aan de projecten dan we aan donaties binnen krijgen. Dat betekent dus ook dat we interen op het vermogen van de stichting.
Maar ook dat beleid is bewust en heeft
te maken met de langzame stijging van
de overheidsuitgaven aan onderwijs in
Papoea.

Opheffing ING rekening
Eerder hebben we u al laten weten dat
we de ING rekening van Papoejeugd
naar School op gaan heffen. Dat doen
we om de kosten te verminderen die

samenhangen met het hebben van een
bankrekening. Dat betekent dat we alleen de RABO rekening over zullen houden.
In de vorige nieuwsbrief hebben we u
ook gevraagd om even na te kijken op
welke rekening u uw donatie stort. Als
dit de ING rekening is, willen we u vragen in het vervolg de RABO rekening te
gebruiken. Een aantal van u heeft hier
gehoor aan gegeven, waarvoor veel
dank! Maar er is nog een groep van
zo’n 35 donateurs die de ING rekening
gebruikt. Willen deze mensen ook overstappen naar de RABO rekening?
Dat kunt u op de website van uw bank
eenvoudig doen door een ander rekeningnummer in te voeren voor de donatie. Dat is alles.
Dat rekeningnummer is:
NL90 RABO 0106 8937 93,
eveneens ten name van Stichting
Papoeajeugd naar School.
Hartelijk dank voor uw medewerking!
Karin Buckens, penningmeester ■

Project

19 Studiebeurzen voortgezet onderwijs, Merauke
Steun kinderen lagere scholen en primair voortgezet
50
onderwijs in arme wijken, Kuda Mati, Merauke
Studiebeurzen Middel bare Technische school Santu Antonius,
70
Kel apa Lima
82 Internaat Paulus Nafi, Kumbe
96 Meisjesinternaat St.Anna, Mindiptana
104 Meisjesinternaat, Tanah Merah
118 Kleuterschool Maria Dolorosa, Gudang Arang
123 Weeshuis ABBA, Merauke (Michael Pure)
124 Studiebeurzen Universiteit/Kadervorming, Merauke
138 Operationel e kosten commissie PJNS, Merauke
139 Weeshuis Amam Bekai Cheval ier, Merauke
140 Meisjesinternaat Karol ina, Kepi
155 Weeshuis Bunda Kasih, Merauke
162 Jongensinernaat Kizito, Kepi
Lagere school St. Fransiskus X, Tanah Merah
167
en Lagere school St. Don Bosco, Tanah Merah
182 Kleuterschool St. Theresia, Buti
183 Studiebeurzen secundair voortgezet onderwijs St.
184 Jongensinternaat Don Bosko, Mindiptana
Totaal
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Foto voorpagina:
Jongens van de technische school halen
water uit de put voor tuinonderhoud.
De put is gemaakt in de Nederlandse tijd
door de broeders van Voorhout, degelijk
werk dus!
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

Uitgaven kalenderjaar 2017
Pro.
Nr.

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

Betaald
2017

Antoon Egging, lid
tel. 013-463 35 55

€

6.090

€

9.132

De werkzaamheden van het
bestuur worden ondersteund door
een groep vrijwillige medewerkers.

€

10.926

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

964
2.188
1.197
1.754
3.577
2.717
1.568
1.551
5.196
1.785
1.446

€

1.645

€
€
€

978
1.223
1.505

€

55.442

Secretariaat:
Munnikenweg 54.
1947 EV Beverwijk
Website: https://pjns.nl
E-mail: info@pjns.nl
Rekeningnummers:
NL90 RABO 0106 8937 93
t.n.v. Stichting Papoeajeugd naar school.
Platanenlaan 36, 3911 PC Rhenen
ANBI status RISN nummer: 810366046
KvK nummer : 41096770

