Stichting
Papoeajeugd
naar school
nieuwsbrief - mei 2019 - nr 65

Kalimantan
Sulawesi

Sumatra

Papua

Java

Voorwoord
Dit voorjaar is er in Papoea buitensporig veel regen gevallen. Ook daar doen de klimaatveranderingen zich gelden. We hebben kunnen lezen over de overstromingen
en landverschuivingen in Sentani, bij de hoofdstad Jayapura, maar ook in Merauke
hebben woningen blank gestaan, vooral in de lager gelegen wijken Polder en Kelapa
Lima. Hierbij een foto uit Polder.
In deze nieuwsbrief staat het vervolg van het verslag van het werkbezoek in 2018 en
kijken we vooruit op het werkbezoek in juli van dit jaar. We besteden ook aandacht
aan diverse acties die geld hebben opgebracht voor kinderen in Papoea en natuurlijk doen we verslag van de voortgang van
ons Gereedschapsproject. Vanuit Merauke zullen we in juli foto‘s plaatsen op onze website om u mee te laten beleven waar wij
mee bezig zijn. Veel leesplezier met deze 65e nieuwsbrief!
Marjolijn Veeger ■

Vervolg verslag werkbezoek 2018
Tijdens het werkbezoek bezochten wij
de AKPER. Dit is de hogere school voor
verpleegkunde in Merauke. De school
bestaat nu ca 8 jaar. Vanaf het begin is er
dezelfde directeur. Op verschillende manieren heeft PJNS financieel bijgedragen
aan de opleiding van Papoeastudenten.
De directeur van de school heeft ook
extra aandacht voor deze studenten en
daar waar hij kan helpt hij hen ook. De
Papoeastudenten, die uit het binnenland komen en in Merauke de AKPER
opleiding afmaken, gaan vaak na het
behalen van hun diploma weer terug
naar hun eigen kampong om daar aan
de slag te gaan in de gezondheidszorg.
Wij lieten een nieuwsbrief zien van 2014
met op de voorkant drie verpleegsters
in opleiding aan de AKPER. De directeur
wist te vertellen, dat alle drie de afgestudeerden nu werken in het ziekenhuis in

Tanah Merah. Door de betere financiële
mogelijkheden voor Papoeastudenten
zijn er nu 35 Papoea’s op deze school in
opleiding. De overheid ondersteunt de
opleiding nu financieel en in het bijzonder de Papoea’s.
Bij het nakijken van de aanvragen van
studenten voor het volgende schooljaar zagen we dat veel studenten verpleegster willen worden. Het gaat om
20 meisjes die de opleiding “Prodi D3
keperawatan” willen gaan volgen. Dit
is een studie na de SMA (hoger beroep
onderwijs) die in Merauke op twee verschillende instellingen gevolgd kan worden: op de AKPER en op de AKBIT. Deze andere school lijkt zich meer te richten op de opleiding tot verloskundige.
Om een en ander beter te begrijpen zal
de AKBIT in juli tijdens het werkbezoek
worden bezocht.

Nieuwsbrief van 2014

Werkbezoek 2019
In juli dit jaar gaan wij, Jan Heijs en
Marjolijn Veeger, namens PJNS op
werkbezoek. We gaan in Merauke en
omgeving een aantal van onze projecten bezoeken en kennis maken met
de nieuwe bestuursleden. Het project
waar we heel benieuwd naar zijn, is
het Gereedschapsproject op de Technische School. Het is goed om het ter
plekke een duwtje in de rug te gaan
geven. Onze focus zal komen te liggen op samen met het plaatselijke
bestuur te zoeken naar geldschieters
in Papoea zelf. In de volgende nieuwsbrief zullen we u verslag hiervan doen.
Jan Heijs en Marjolijn Veeger ■
Bezoek aan de AKPER met links het hoofd van de school.
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Pater Kees bij de opening van het nieuwe ziekenhuis

Zuster Jeanne met sinaasappel plukkende leerlingen

Er is een nieuw groot ziekenhuis gebouwd aan de rand van Merauke. Tijdens ons werkbezoek hebben wij bij
de bouw gekeken. Pater Kees de Rooy
heeft een belangrijke rol gespeeld in het
tot stand komen van dit grote project.
Inmiddels is het ziekenhuis geopend en
in gebruik genomen. Genoeg arbeidsplaatsen voor afgestudeerde studenten.
Tijdens ons werkbezoek bezochten wij
ook de SMP (lager voortgezet onderwijs) Johannes Aerts. Het hoofd van
de school vertelde over het belang van

Zuster Jeanne in haar klas in de ’60 er jaren
goede schoolkleding voor de kinderen. De schoolkleding die de kinderen
dragen is vaak al van andere kinderen
geweest en als de kleding er niet mooi
meer uitziet, dan schamen de kinderen
zich er voor en is dit bijvoorbeeld voor
de sportlessen, een reden om maar niet
naar school te gaan. De zuster heeft inmiddels een projectaanvraag ingediend
voor schooluniformen voor de kinderen.
Zuster Carolina Thorup (TMM) van
Johannes Aerts

Tijdens ons werkbezoek kregen wij bericht van zuster Jeanne Bullinga. Zij is 70

jaar geprofest en heeft vele jaren in het
belang van de jeugd in Merauke gewerkt.
Het geld dat zij krijgt als cadeau wil zij besteden aan dit kledingproject. Het aantal
te doneren uniformen wordt aangepast
aan het geld dat er binnenkomt.
Door een ongelukkige val van zuster
Jeanne vorig jaar, is het feest even uitgesteld, maar dat gaat later dit jaar helemaal goed komen.
Ton en Rina van Breemen-Duivenvoorde ■
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Donatie Landstede
Wij ontvingen van medewerkers van
het ROC in Zwolle de volgende brief:
“Het team ondersteuning van de
Landstede en Menso Alting opleidingen aan de Fuchsiastraat te Zwolle
ontvangen gedurende het schooljaar
giften waarvan we vinden dat deze naar
een goed onderwijsdoel moeten.
We vinden het leuk om dit jaar een
bijdrage te doen aan de technische
schoolopleiding van een aantal jonge
mensen uit West Papua via jullie stichting.
We zouden het leuk vinden om iets terug te zien/horen van de studenten. De
ringsleutels uit onze eigen werkplaats
zijn een soort van verpakking voor een
bijdrage aan een technische opleiding
 	
Met vriendelijke groet,
 	
Hugo Teekens, Bert van de Ridder,
Eddie van Emmen & René Holkema,
De conciërges hebben PJNS gekozen
op voordracht van hun leidinggevende,
Carla Veeger. Zoals zij zeggen kiezen
ze voor een onderwijsproject wat in dit
geval ook een link heeft naar hun eigen

Gereedschapskisten
Techniek

werk, waar Techniek onderdeel van
uitmaakt. Wij danken hen hier hartelijk
voor namens de studenten. Symbolisch gaan wij in Merauke de donatie
overhandigen in de vorm van een paar
hele kleine (weinig bagage) ringsleutels
die hierbij op de foto staan.

Kringloopwinkel
KOOK in
Alkmaar
50 jaar!
Op zaterdag 2 maart werd bij de
stichting KOOK in Alkmaar gevierd,
dat de kringloopwinkel al 50 jaar actief spullen verkoopt en de opbrengst
doneert aan goede doelen. Wij als
Papoeajeugd naar school maken
van die donaties al 15 jaar gebruik.
Meerdere projecten zijn gefinancierd
met opbrengst uit de kringloopwinkel.
10 organisaties, die regelmatig door
KOOK gesteund worden, waren uitgenodigd voor een feest ter gelegenheid van dit heuglijke feit. Zo ook de
burgemeester en een aantal wethouders. Wij hadden een tafel ingericht
met spulletjes uit Papoea en hebben
veel over ons werk voor de jeugd in
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Rina van Breemen bij onze informatiestand, met mevrouw Bastein, die ons
15 jaar geleden geïntroduceerd heeft bij
KOOK.
Papoea kunnen vertellen aan een
groot aantal mensen en met heerlijke
chocolaatjes hebben wij de vrijwilligers bedankt voor hun inzet.

Het project gereedschapskisten wordt
langzaam vormgegeven. In Nederland
willen we altijd veel sneller maar die
cultuurverschillen kennen we…. Het
geld wat we van diverse donoren hebben ontvangen is overgemaakt naar
ons plaatselijk bestuur en zij hebben
een winkel in Merauke de opdracht
gegeven om zowel de kisten als de
inhoud, het gereedschap, bij elkaar te
verzamelen. De vertraging komt vooral
omdat bepaald gereedschap besteld
moet worden in Surabaya, er wordt aan
gewerkt is ons toegezegd! Tijdens het
volgende werkbezoek, in juli, zullen we
hier veel aandacht aan besteden. Concreet zal het betekenen dat het project
volgend schooljaar start, 2019-2020.
Hierbij een paar foto’s van inmiddels
beschikbaar materiaal, gemaakt door
de directeur van de school, met een
mobiele telefoon.

Bijvoeding op kleuterscholen

In de loop der jaren is er veel veranderd in de vraag naar hulp van PJNS.
Werd er zo’n 20 jaar geleden nog gevraagd om financiële ondersteuning bij
de bouw van kleuterscholen, nu wordt
dat geld meestal gegeven door de
overheid. Voor speelmaterialen draagt
de overheid nu ook zijn steentje bij. Het
belang van het naar school gaan voor
de jonge kinderen wordt ook ter plaatse
steeds meer gezien. Voor veel ouders is
dat ook wel wennen. De kleuterschool
is een hele goede voorbereiding op het
verder naar school gaan. Het dagelijks
naar school gaan vergt discipline voor
de kinderen en de ouders. Vooral in de
arme wijken rond Merauke en in het binnenland blijven de jonge kinderen nog
veel thuis. Er is wel behoefte aan extra
voeding en met een lege maag ga je ook
niet zo makkelijk naar school. De kinderen blijven dan meer in en rond het huis
hangen. Leerplicht is er nog niet voor de
kleuters. Als idee kwam enige jaren geleden vanuit de leiding van verschillende
kleuterscholen in die arme wijken om de
kinderen een gezonde warme maaltijd
te geven op school. Dit bleek een enor-

me stimulans voor de kinderen om naar
de kleuterschool te gaan. Sinds 2012
wordt op de kleuterschool in Gudang
Arang bij de haven van Merauke extra
voeding gegeven. Later kwam daar de
kleuterschool in Buti bij het strand bij.
Het eten wordt op de school zelf gekookt. Vorig jaar kwam er een aanvraag
vanuit het eiland Kimaam. Ons bestuur
in Merauke vond dit een goed project
en gelukkig hebben wij voor sponsoring
kunnen zorgen. We hebben een goede

rapportage van de school over de besteding van het geld ontvangen, dus dit
project blijven wij met hulp van onze donateurs steunen.
Tijdens het komende werkbezoek gaan
we praten over mogelijke steun aan
een kleuterschool in het binnenland bij
Tanah Merah.
Ton en Rina van Breenmen-Duivenvoorde ■

Aankondiging Contactdag 2019
Op 16 november 2019 is onze contactdag met donateurs en vrienden van PJNS. Zoals altijd in restaurant Boerke Mutsaers
in Tilburg. U kunt zich aanmelden via het secretariaat bij Ton van Breemen. Dit is het voorlopige programma:
10.30 - 11.00 uur
11.00 - 12.30 uur
12-30 - 13.30 uur
13.30 - 15.00 uur
15.00 - 16.00 uur

Zaal open. Ontvangst met koffie en thee.
Diverse presentaties over ons werk
Lunchpauze
Vervolg presentaties
Afsluiting van het programma met daarna een gezellig samenzijn.
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Acties in Nederland		
Basisschool Laterna Magica in Amsterdam heeft PJNS gekozen
als goed doel. Anderhalf jaar (daar is nu een jaar van voorbij)
besteden zij aandacht aan Papoea en PJNS. Zij hebben diverse
projecten en activiteiten georganiseerd om donaties voor ons bij
elkaar te verzamelen.

Presentatie en Papoea-eten
Jongstleden januari kregen we opnieuw een
gelegenheid om, op een teamdag van het
onderwijspersoneel, een presentatie te houden over Papoea, het voormalig Nederlands
Nieuw Guinea. Vanuit historisch perspectief wil de
school daar aandacht aan besteden. In de presentatie hebben we het prachtige land laten zien, en ook de
gevolgen van ontbossing, de armoede onder Papoea’s
en natuurlijk hebben we verteld over onze PJNS projecten.
In de voorbereiding met de school kwamen we op het
idee om die avond óók eten uit Papoea op het programma te zetten. Insos
Ireeuw, kok en actief in Hapin (de organisatie waarmee wij in een onderwijsgroep samenwerken), heeft een uitgebreide maaltijd gemaakt, met ingrediënten uit Papoea, waar de aanwezigen enorm van hebben gesmuld! Deze samenwerking houden we erin!!

Kringloopwinkel
“Vraag en Aanbod”
Op 16 maart hebben wij
een cheque in ontvangst
mogen nemen van
de kringloopwinkel “Vraag en
aanbod” uit Wijchen. Het ging
om een cheque van 1000 euro.
Dit geld hebben we aangevraagd
t.b.v. de gereedschapskisten
voor de 1e jaar leerlingen van de
STM Santo Antonius in Merauke.
Zuster Marije en zuster Annemarie
(Franciscanessen) zorgden
ervoor dat onze stichting bij de
kringloopwinkel weer een aanvraag
mocht indienen.
Veel dank hiervoor.

Sinterklaasactie

Deze basisschool heeft ter gelegenheid van Sinterklaas dit jaar ook aan
Papoeakinderen gedacht. Wij zijn uitgenodigd een flinke cheque van 250
euro in ontvangst te komen nemen uit handen van Sinterklaas. Het bedrag
is bijeengebracht door vele kleine bijdragen aan activiteiten op school, o.a.
door de kookclub die dagelijks
maaltijden bereidt en verkoopt
aan ouders. In de Nederlandse
tijd kwam Sint ook zelf in Papoea,
nu maakt de school het mogelijk
via deze weg de kinderen “een
cadeautje”, namelijk naar school
kunnen gaan, te geven. Dank
hiervoor!

Papoea Solidariteitsdag
Op 2 februari was er opnieuw een Papoea solidariteitsdag. Dit jaar
met het thema “Ken je mij…”, waarbij Elkaar Ontmoeten centraal
stond.
-Dr. Fransina Yoteni, zij is predikant van de Evangelisch Christelijke Kerk in Papoea, docent en conrector aan de Theologische Hogeschool te Abepura en is
lid van het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken. Zij sprak over haar
ontmoetingen tijdens haar werk en het belang van solidariteit met Papoea’s.
-Wely Manufandu, Zij is een ervaren en betrouwbare gids voor iedereen die
Papoea wil leren kennen. Zij begeleidt (in het Engels) bijvoorbeeld boottrips op
het Sentanimeer, doet trekkings in de Baliemvallei of gaat met u naar Korowai
of de Asmat. U kunt haar via haar site “ontmoeten”. https://papua-travelguide.
com/
-Merel Hubatka presenteerde haar boek “Norman” waarin ze schrijft over haar
vader als bestuursambtenaar in Papoea. Ze wil met haar boek de kennis over
Papoea in Nederland vergroten.
De dag werd zoals altijd omlijst met prachtige muziek. In onze stand hadden
we ook leuke ontmoetingen en de verkoop bracht € 211,00 op. Een verslag van
de dag kunt u opvragen of vinden op internet. http://www.papoeasolidariteit.nl
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vlnr: Zuster Marije, Zuster Annemarie,
Rina en Ton van Breemen

Advent collecte
2018
Dank aan al degene, die
eraan hebben bijgedragen, dat de opbrengst
van de Adventsacties Kerst 2018
in Beverwijk, voor de stichting Papoeajeugd naar school bestemd
werd! Het waren niet alleen de opbrengsten van de collectes in de 3
kerken, de St. Odulphus, de Regina Caeli en de Sint Agatha.
Er was ook een klaverjasmiddag
georganiseerd. Wij waren aanwezig bij de gezellige en smakelijke
gezamenlijke maaltijd. Alles bij elkaar een geweldige opbrengst van
€ 840,05.
Mede namens de Papoea’s in het
bisdom Merauke in Indonesië danken wij hen allemaal heel hartelijk
voor de gelegenheid om ons werk
aan u te mogen presenteren en
voor uw financiële bijdragen.

Zonnepanelen
in Mindiptana
In Mindiptana is nog geen 24 uur
stroom maar wel zon genoeg! Deze
panelen zijn speciaal geplaatst voor
de polikliniek om het werk meer
continuïteit te geven.
De polikliniek is vernoemd naar de
vorige Nederlandse bisschop in bisdom Merauke, Mgr. Jacobus Duivenvoorde.

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 wor den 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 ontvangt dan onze nieuwsbrief.
Rekeningnummers: NL90 RABO 0106 8937 93 (ING gaat vervallen) 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.
		
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.

Naam		

Straat/huisnummer					Postcode/Plaats

Datum							Handtekening
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Van de penningmeester
Sponsorbeleid van PJNS
Graag geef ik wat toelichting op ons
sponsorbeleid. Ons financieel beleid
de komende jaren is gericht op een
geleidelijke afbouw van de financiële
ondersteuning in Papoea. Tegelijkertijd
werven we nog steeds donateurs en zijn
we actief voor eenmalige schenkingen.
Bij onze lange termijn plannen spelen
twee belangrijke factoren: ons langzaam dalend aantal sponsoren en het
geleidelijk verbeteren van de onderwijsvoorzieningen door de overheid van Indonesië.
Onze vaste groep van 1.500 geïnteresseerden en donateurs is in aantal gezakt naar 900. Veel van onze vaste donateurs steunen ons vanuit hun betrokkenheid in het verleden bij Papoea. Hun
leeftijd is 60 jaar of hoger. Deze groep
neemt af en daarmee ook het bedrag
van hun donaties.
De tweede factor, betere toegang tot onderwijs door de Indonesische overheid,
maakt ook dat we ons beleid bijstellen.
PJNS ondersteunde altijd al alleen onderwijs aan arme Papoea’s én voor zo
ver de overheid dit niet deed. Het lager
onderwijs is inmiddels volledig door de
overheid gefinancierd (wet BOS). PJNS
betaalt nu alleen nog datgene wat kinderen zelf aan moeten schaffen zoals
schoolmateriaal en uniformen of gereedschap voor de technische school.
Ook het beroepsonderwijs wordt steeds
beter door de overheid gefinancierd.
Conform haar doelstelling stopt PJNS
nu om die reden de financiële steun aan
studenten van de AKPER, opleiding verpleegkunde. Ook bouwen we steun aan
internaten af die in de lokale begroting
voorkomen met overheidsfinanciering.
Op basis van deze twee bevindingen
hebben we in 2015 een 10-jarig financieel beleid afgesproken. We willen in die

periode ons lokale bestuur in Merauke,
wat de middelen uit Nederland verdeelt
en toeziet op juiste besteding, laten
wennen aan volledige zelfstandigheid.
Dat betekent dat zij niet langer adviserend is aan het bestuur in Nederland,
maar zelf beleid bepaalt en uitvoert en
voor de financiële middelen zorgt voor
de minderbedeelde Papoea’s. Het betekent ook dat de scholen en internaten
die we financieel steunen, de weg naar
de (lokale) overheden zullen moeten
weten te vinden. Onze (twee)jaarlijkse
bezoeken aan het lokale bestuur, laten zien dat daar nog wel wat stappen
voor nodig zijn. Voor ons betekent het
geleidelijke afbouw van de ondersteuning voor kinderen in stedelijke gebieden, maar opbouw van ondersteuning
in plattelandsgebieden. Daarnaast versterking van het lokale bestuur.
Er blijft dus jaarlijks geld nodig. Die bedragen zijn opgebouwd uit alle donaties
en het rendement op ons (bescheiden)
vermogen. Gezien de daling in de vaste
donateurs, is jaarlijkse stijging van de
eenmalige donaties essentieel.
Herhaalde mededeling: opheffing
ING rekening
We koersen aan op opheffing van onze
ING rekening per 01-01-2020. We doen
dit om de kosten te verminderen die
samenhangen met het hebben van een
bankrekening. Dat betekent dat we alleen de RABO rekening over zullen houden. Op de website van uw bank kunt u
eenvoudig het RABO rekeningnummer
invoeren 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

Colofon
De nieuwsbrief voor donateurs
en vrienden van de Stichting
“Papoeajeugd naar school”
verschijnt 2x per jaar
Redactie
Marjolijn Veeger, 020-6658050
Opmaak en druk:
De Bunschoter B.V.
Foto voorpagina:
Deze meisjes zonder schooluniform
omdat het zondag was, kwam onze
fotograaf Rina van Breemen tegen in
een buitenwijk van Merauke. Het linker
meisje draagt haar “boodschappen” in
de traditionele Noken.
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 Egging, lid
tel. 013-8509240
De werkzaamheden van het bestuur
worden ondersteund door een groep
vrijwillige medewerkers.
Secretariaat:
Munnikenweg 54
1947 EV Beverwijk

Roy Villevoye filmt over Papoea

Website:
https://pjns.nl

Twee mensen die jarenlang in Papoea
gewerkt hebben, zijn door Roy Villevoye
en Jan Dietvorst gefilmd! Zuster Majella, werkzaam geweest in de Asmat en
Pater Piet van Mensvoort, werkzaam
geweest als pater in Merauke en als
missieprocuur in Nederland.
Roy komt al meer dan 25 jaar in de Asmat waar hij prachtige films over heeft
gemaakt. Wij bevelen graag zijn website aan om in ieder geval te kijken naar:
“The New Dress”, een portret van zuster

E-mail:
info@pjns.nl
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Majella en “Geef me zeep. Geef me een
handdoek”, over Pater Piet van Mensvoort. Veel kijkplezier!
https://www.royvillevoye.com/films

Rekeningnummer:
NL90 RABO 0106 8937 93
t.n.v. Stichting Papoeajeugd naar
school. Platanenlaan 36,
3911 PC Rhenen.
RISN of fiscaal nummer: 8103.66.046.
KvK nummer : 41096770
Het ING nummer van PJNS
gaat per I januari 2020
definitief vervallen

