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Voorwoord
33 jaar en 66 nieuwsbrieven is PJNS al onderweg! En nog steeds is ons werk van
groot belang voor kinderen en jongeren in Papoea. Tijdens ons werkbezoek zijn
we er weer getuige van geweest. Heel bijzonder is dat we dit jaar een kleuterleidster troffen die met steun van PJNS jaren geleden, in de tijd dat Pater Piet van
Mensvoort nog in Merauke werkte, naar school is gegaan. Daar is ze PJNS nog
steeds dankbaar voor maar wat ze vooral wilde benadrukken is dat de Hollanders,
‘de Belanda’, de Papoea’s altijd op gelijke voet hebben behandeld, met respect,
aandacht en zorg. Wat een compliment! Een aanmoediging om zolang we kunnen, door te gaan. We laten u in deze nieuwsbrief weer uitgebreid zien wat er zoal gebeurt in ons werkgebied, ook in de binnenlanden. Ik wens u veel leesplezier!
PS Sommige foto’s zijn dit keer niet zo scherp omdat ze gemaakt zijn met telefoons van Papoeavrienden met een mindere
kwaliteit dan wij gewend zijn.
Marjolijn Veeger ■

Werkbezoek 2019
In juli/augustus zijn wij, Jan Heijs
(voorzitter PJNS Nederland) en Marjolijn Veeger op werkbezoek geweest
in Merauke. Het was fijn er weer te
zijn en pater Kees weer te ontmoeten.
We logeerden in het Asmat hotel, dat
helaas betere tijden heeft gekend….

ten-speel-materiaal aanvragen, het bestaande is na 26 jaar kapot en verroest.
We steunen deze school al met bijvoeding en we sporen de leiding aan hier
weer een aanvraag voor te doen. (**)
Er werkt een enthousiast team van leidsters.

Jan heeft uitgebreid met enkele bestuursleden gesproken ter voorbereiding van de vergadering. Ook met een
aspirant nieuw lid, Susan, een jonge
vrouw die ook als vrijwilliger van Kelas
Inspirasie (zie verder in dit verslag) kinderen begeleid. Die voorbereiding was
nodig om verwachtingen en ideeën op
elkaar af te stemmen. Dit heeft ertoe
geleid op de vergadering dat de 5 leden
weer enthousiast zijn. Ter plekke is een
Whatsapp groep opgericht, ja ja nieuwe
media!!!!
Er zijn diverse nieuwe aanvragen bij
het bestuur in Merauke binnengekomen die aan onze criteria voldoen.
(onderwijsgerelateerd/ arme kinderen/
controleerbaar/ goede contactpersonen/ toekomstbestendig). We hebben
met alle aanvragers gesproken en onze
werkwijze uitgelegd: ze weten dat hun
aanvraag in Nederland wordt besproken. Daar wordt besloten of ze uit het
bestaande budget betaald kunnen worden of dat er een sponsor voor gezocht
gaat worden.

Theresia in Buti: Door een aangescherpte onderwijs-eis heeft deze kleuterschool nog nieuw leermateriaal voor
taal en rekenen nodig. (**)
Ook vragen zij een bouwkundige aanpassing van hun waterreservoir. Zij hebben hiervoor een gespecifieerde aanvraag klaarliggen.

Onderstaande scholen en internaten hebben wij bezocht: De aanvragen met een
(**) zijn daadwerkelijk binnengekomen.
Kleuterscholen in Merauke :
Maria Dolorosa: Zij willen nieuw bui-
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Maria Fatima (Kelapa Lima): Hier zitten een PAUD (voorschool) en kleuterschool samen. We bespreken met de
leiding en een lid van de ouderraad hun
aanvraag voor bijvoeding voor de vele
Papoeakinderen. (**) De ouders gaan
zelf zo veel mogelijk voeding van hun
eigen landjes inbrengen.
Kleuterschool buiten Merauke:
De PAUD (voorschool) en kleuterschool
in Ugo liggen in Boven Digoel waar we
niet zijn geweest. De contacten met hen
zullen gaan lopen via de NGO die vanuit
Merauke daar 3 x per jaar naar toe gaat.
(Perkumpulan Silva Papua Lestari). Er
zijn goede samenwerkingsafspraken
gemaakt met het bestuur van Merauke.
(**)
Basisschool:
Xaverius: Deze school wil een aanvraag
doen voor een kleine verbouwing van
de sanitaire ruimtes (hard nodig) en het

Maria Fatima

verhogen van hun waterreservoir zodat er een betere waterdruk zou zijn en
geen pomp nodig is.(**)
Internaten:
KPG (lerarenopleiding): Het internaat
van de school (staat op het terrein)
vraagt steun bij het verbeteren/vergroten van de hun waterreservoir zodat zij
voor droge tijden meer water kunnen
opvangen. Een fysiek project.
Asrama Eci: In het binnenland, bij Kepi
ligt in Eci een internaat van 14 meisjes
dat een aanvraag wil doen voor de aanschaf van schoolmaterialen. De leidinggevende zuster Michaëla was in Merau-

Bestuur in Merauke vlnr:
Susan Kandaimu nieuw lid, Christin Setyowati penningmeester, ibu Katarina Koti (lid), (Edo Mote (tolk), Jan Heijs (voorzitter
Nederland), Marjolijn Veeger (vrijwilliger), Modesta Mitakda voorzitter Merauke, Hassan Sanjaya lid.

ke en kon haar aanvraag toelichten.
Bunda Kasih: Voor 17 meisjes heeft
zuster Chiara een aanvraag in voorbereiding voor steun bij internaatskosten.(**)
SMA/ hoger vervolgonderwijs
AKBID: Dit is een particuliere Opleiding
Verloskunde (Akademi Kebidanan) die
voor het eerst een aanvraag aan het

voorbereiden is voor 44 studenten. Na
een constructief gesprek is er afgesproken dat de aanvraag toolboxen (**) voor
de school zal betreffen. (bloeddrukmeter, sterilisatieset, eendebek enz.)
STM St. Antonius. Het nieuwste PJNS
project, het aanschaffen van gereedschapskisten voor studenten van de
technische school in Merauke, heeft
onze volle aandacht gekregen. De aar-

zelende voortgang is uitgebreid besproken en de aanpak in het nieuwe schooljaar geeft weer vertrouwen. Tijdens een
feestelijke bijeenkomst hebben wij twee
soorten gereedschapskisten ceremonieel aangeboden aan de studenten. Ze
zijn na de zomervakantie in gebruik genomen.
Door het vertrek van bekende contact-

personen is het daadwerkelijk inleveren
van een aanvraag weleens vertraagd of
hij komt helemaal niet meer. Omdat we
de situatie ter plekke kennen worden
nieuwe contactpersonen wel aangespoord daartoe door de penningmeester maar ze moeten zelf de aanvraag
maken en inleveren in Merauke.
Jan Heijs en Marjolijn Veeger ■
Attributen voor verloskundigen in opleiding
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Jongensinternaat Don Bosco, Mindiptana
In 2016 bezochten wij het meisjesinternaat in Mindiptana, dat geleid
wordt door de zusters PRR. Wij hoorden van de zusters over de jongens
uit het binnenland, die ook graag
naar school willen gaan.
De jongens verbleven in het oude gebouw, dat vroeger het jongensinternaat
was en al een tijd leeg stond.
Bij de zusters vroegen de jongens om
eten en zij hebben ze zoveel mogelijk
geholpen. Tijdens ons bezoek vroegen
de zusters of PJNS de jongens wilde
helpen. Omdat de zusters de verantwoordelijkheid voor de jongens voorlopig op zich wilden nemen heeft PJNS
de steun toegekend. Dankzij de steun
van onze donateurs kunnen er nu 16
jongens naar school. Er wordt ook betaald voor een internaat leider. Gelukkig
heeft de nieuwe pastoor, Alin Buarlele,
de verantwoordelijkheid van de zusters
nu overgenomen. Via sms heb ik gevraagd aan de pastor hoe het nu gaat
met de jongens. Een paar dagen later
kreeg ik onderstaande reactie toegestuurd via de mail.
Rina van Breemen-Duivenvoorde ■
Korte schets over de kinderen van
jongensinternaat Don Bosco te Mindiptana. Het jongensinternaat Don
Bosco bevindt zich in de plaats Mindiptana in het eveneens die naam
dragende district Mindiptana in het
regentschap Boven Digoel, een provincie in Papua/Indonesië.
Mindiptana wordt ook wel een opvoedingsdistrict genoemd, want er is een
lagere school en er is middelbaar onderwijs (SMP en SMA). Veel kinderen
gaan in deze plaats naar school. Niet
alleen kinderen uit die plaats zelf, maar
ook kinderen uit dichtbij en veraf gelegen dorpen.
Daarom verblijven de kinderen in de
plaats zelf of in de buurt ervan. Zo ook
de kinderen van het Don Bosco internaat. Ze zijn afkomstig van veraf gele-

Gebouw jongensinternaat Mindiptana
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Jongens Mindiptana
gen dorpen als Sesnukt, Anggamburan,
Mokbiran en Kombut. De af te leggen
afstand van Sesnukt naar Mindiptana
bedraagt 4 uur varen met een speedboot over de Kao rivier, terwijl te voet
lopen naar Mindiptana ongeveer 24 uur
vergt.
De afstand van Anggamburan naar Mindiptana vergt 1½ uur met een speedboot
over de Kao rivier of 12 uur lopen. De
afstand van Kombat naar Mindiptana is
1½ uur reizen op de motor of ongeveer
12 uur lopen, terwijl het van Mokbaran 1
uur is op de motor of 3 uur lopen.
De ouders van de kinderen van het internaat zijn eenvoudige boeren, jagers en
vissers. Zij vinden het erg fijn, dat de kinderen naar school gaan en een goede
opvoeding krijgen, zodat zij een goede
toekomst tegemoet gaan en het beter
krijgen dan hun ouders het nu hebben.
De kinderen van het internaat gaan naar
de lagere school en bezoeken het middelbaar onderwijs. Het verblijf in het
internaat houdt een dagelijkse routine
in. De kinderen staan om half 6 in de
ochtend op, wassen en kleden zich en
gaan om 6 uur naar de kerk om de H.
Mis bij te wonen, want ze zijn allemaal
katholiek.
Daarna ontbijten ze en maken zich klaar
om naar school te gaan. Ze lopen van
het internaat in 5 minuten naar de lagere
Sint Fransiscus Xaverius school en in 1
minuut naar het 1e gedeelte van de Middelbare School (SMP Sint Johannes) of
20 minuten naar het eerste gedeelte van
de andere Middelbare School (SMP Negeri 1), terwijl het lopen naar het 2e ge-

deelte van de Middelbare School (SMA
Petrus Hoeboer) 10 minuten vergt.
Terug uit school rond 13.00 uur wordt
er gekookt en gegeten, waarna er op
het heetst van de dag wordt gerust. Na
15.00 uur wordt er gesport en huiswerk
gemaakt. Om 18.00 uur is er het avondgebed in de parochiekerk en om 19.00
uur het avondeten, waarna er weer gelegenheid is om huiswerk te maken. Daarna is er tijd voor recreatie. Om 22.00 uur
gaan de kinderen slapen.
Op dit moment wordt het internaat geleid door de parochiepastoor samen
met niet vaste begeleiders. Om in het
levensonderhoud van de kinderen te
voorzien, wordt ook de ouders om een
bijdrage gevraagd. Soms brengen ouders eten, maar als de afstand groot is,
helpt het internaat bij het levensonderhoud. Wij hebben dringend hulp nodig
met betrekking tot de opvoeding en het
verblijf van de kinderen in het internaat
inclusief de kosten van eten en drinken,
het studiemateriaal en ter bekostiging
van de faciliteiten van het internaat, zoals water en licht, kosten beddengoed,
de benodigde gebouwenrenovatie etc.
Wij zijn de Nederlandse stichting PJNS,
die om ons geeft en trouw onze kinderen helpt erg dankbaar, dat zij fondsen
ter beschikking stelt. Moge O.L. Heer
alle mensen zegenen en speciaal de
stichting PJNS, die onze kinderen altijd
helpt.
Mindiptana, 5 november 2019
Pater Alin Buarlele MSC, Leider van het
Don Bosco Internaat.
(vertaling : Theo Laumans)

Acties in Nederland

Sorong 1962, terima
kasih

“Reis mee” naar Papoea

Een tentoonstelling van 2
Nederlandse kunstenaars
en een kunstenaar uit
Papoea. De Nederlandse dames hebben in hun vroege
jeugd in Sorong gewoond, in de
Vogelkop, en hebben samen met
Dicky Takndare prachtige kunstwerken gemaakt waarmee zij hun
herinneringen koppelen aan de
huidige situatie in Papoea. Het was
een goedlopende tentoonstelling
die veel mensen heeft getrokken
waardoor Papoea uitgebreid in
de spotlights stond. Voor Dicky
een ‘boost’ om zijn werk met ondersteuning van Hapin verder te
kunnen ontwikkelen. (Amsterdam,
september/oktober jl.)

Het thema van de kinderboekenweek
hebben Marjolijn Veeger en Martine
van Breemen omgezet naar een les
over reizen en wonen in Papoea. De
leskoffer van PJNS viel prachtig met het thema
‘Reis mee’ samen. Martine heeft, op de ASVO
in Amsterdam in groep 4, de les vol enthousiasme gegeven en daarmee Papoea weer op de
kaart gezet! Als sluitstuk van de les hebben kinderen een boekenlegger gemaakt van foto’s uit
Papoea, een tastbaar resultaat!

Fotograaf
Tijdens het laatste werkbezoek hebben
Jan en Marjolijn kennis gemaakt met
David, volledig heet hij Hendric David Garika en hij woont in Merauke. Hij
is beginnend fotograaf en heeft ons bezoek aan
Wendu vastgelegd op verzoek van de organisatie
van die trip. Hij werkte met een heel goed digitaal
fototoestel en dat is bijzonder in Papoea. Onze ervaring is dat we helaas niet altijd goede foto’s van
onze projecten krijgen omdat ze met telefoons zijn
gemaakt. Hij is een goede uitzondering! Dezelfde
avond ontmoetten we hem in het café van het Papoeamuseum in Merauke. Het prachtige resultaat bracht ons op het idee hem
te vragen of hij voor ons zou willen werken, heel ‘low profile’. Hij zou foto’s kunnen maken voor in de nieuwsbrief en op de website. Wij zijn in onderhandeling
over de prijs. Ook dit is een goede manier om een jonge Papoea te ondersteunen in zijn ambities. Hij was blij verrast, vond het een leuke aanmoediging voor
zijn werk. De eerste serie heeft hij inmiddels gemaakt van de studenten van de
technische school, Santo Antonius en de communicatie was goed, ook heel
belangrijk.

Na goede arbeid donatie voor PJNS

Piet Diemeer, een
lokale historicus en
tuinder uit Heemskerk, werd gevraagd
om voor dhr. De Jong
(Nerinekweker) in
Roelofarendsveen
een “tuinderstoilet”
te maken. Zoals die
vroeger werd gebruikt in de tuinderij.
Het geld (400 euro)
dat dhr. De Jong er
voor wilde geven was
dankzij Piet helemaal
voor de toekomst
van de jeugd in West
Papua.

Ontwikkelingen in Papoea
Papoeajeugd naar School
onthoudt zich bewust van
politieke uitingen over Papoea en Indonesië. Wij
willen immers niet het risico nemen ons werk niet
langer te mogen uitvoeren
in Papoea zoals andere organisaties hebben meegemaakt.
Maar de huidige situatie
laat ons niet ongemoeid. De
strijd van de Papoea’s haalt
ook de Nederlandse kranten. Rassendiscriminatie is
een feit en Papoea’s worden

regelmatig niet als volwaardige burgers van Indonesië
beschouwd en komen daartegen in opstand. Zowel in
Indonesië als in Papoea zelf
zijn grote demonstraties geweest. In Merauke is het relatief rustig geweest met een
vredige demonstratie en een
verklaring van bestuurders
dat Merauke een vredige
gemeenschap is zonder onderscheid naar ras en godsdienst.
Wij leven mee met onze
vrienden in Papoea!!!!!
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Contactdag 2019; een zeer interactieve
en inspirerende dag met donateurs en
vrienden van PJNS. Diverse presentaties van werkbezoeken en de financiën
en natuurlijk onze plannen voor de toekomst. Zie ook in deze nieuwsbrief.

Dit jaar kwamen we tijdens ons werkbezoek twee geheel onbekende situaties tegen:
1. Zowel bij de AKPER (verpleegkundigenopleiding) als bij
de AKBID kwam ter sprake dat er hoge kosten zijn voor
het lopen van stage in steden in Indonesië, een verplicht
deel van de opleiding. Ziekenhuizen in Merauke bieden
namelijk niet de integrale opleidingsmogelijkheden. De
vraag was of wij daarin kunnen ondersteunen. Wij hebben ons erg terughoudend opgesteld, omdat het vooral reiskosten betreft. Inmiddels is besloten dat we geen
middelen hebben om dit te kunnen steunen.

2. Internaten van KPG en AKBID hebben te maken met
leegloop door het gebrek aan middelen om voeding voor
de studenten te kunnen kopen. Dit betekent minder Papoea-studenten in die studies. Merauke betaalt n.l. sinds
kort alleen nog voor studenten uit hun eigen gemeente
en juist op deze internaten komen veel studenten uit de
binnenlanden. Deze kwestie zal in het bestuur PJNS Nederland nader worden onderzocht.

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 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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Pro. Nr.

Project
Structurele projecten

2015

2016

2017

2018

2019

19

Studiebeurzen voortgezet onderwijs, Merauke

€ 6.122

€ 6.375

€ 6.090

€ 2.727

€ 6.915

50

Steun kinderen lagere scholen en primair voortgezet
onderwijs in arme wijken, Kuda Mati, Merauke

€ 10.589

€ 9.899

€ 9.132

€ 5.899

€ 4.043

70

Studiebeurzen Middelbare Technische school Santu Antonius,
Kelapa Lima

€ 10.989

€ 11.326

€ 10.926

€ 4.539

€ 4.788

€-

€ 3.749

€ 964

€-

€-

€ 2.457

€ 2.063

€ 2.188

€ 2.070

€ 1.966

82

Internaat Paulus Nafi, Kumbe

96

Meisjesinternaat St. Anna, Mindiptana
Levensonderhoud en schoolgeld

104

Meisjesinternaat, Tanah Merah

€-

€ 1.182

€ 1.197

€-

€-

118

Kleuterschool Maria Dolorosa, Gudang Arang,
bijvoeding voor de kleuters

€ 1.745

€ 1.641

€ 1.754

€ 1.719

€ 932

123

Weeshuis ABBA, Merauke (Michael Pure)

€ 2.713

€ 1.491

€ 3.577

€ 2.282

€ 2.090

124

Studiebeurzen Universiteit/Kadervorming, Merauke,
verloskunde opleiding, politicologie, rechtenstudie

€ 3.071

€ 2.858

€ 2.717

€ 1.719

€ 3.461

138

Operationele kosten commissie PJNS, Merauke

€ 2.224

€ 4.433

€ 1.568

€ 1.753

€ 1.702

139

Weeshuis Amam Bekai Chevalier, Merauke
levensonderhoud en schoolgeld

€ 1.274

€ 1.480

€ 1.551

€ 1.736

€ 622

140

Meisjesinternaat Karolina, Kepi
levensonderhoud en schoolgeld

€ 3.087

€ 1.760

€ 5.196

€ 2.651

€ 1.298

143

Internaat Paulus Nafi, Kumbe

€-

€ 1.763

155

Weeshuis Bunda Kasih, Merauke
Levensonderhoud en schoolgeld

€€ 922

€ 1.608

€ 1.785

€ 785

€ 594

€-

€ 769

€ 1.446

€ 740

€-

€ 1.656

€ 1.701

€ 1.645

€-

€-

€ 966

€ 1.495

€ 978

€ 448

€-

162

Jongensinternaat Kizito, Kepi

167

Lagere school St. Fransiskus X, Tanah Merah
en Lagere school St. Don Bosco, Tanah Merah

182

Kleuterschool St. Theresia, Buti
Bijvoeding voor kleuters

183

Studiebeurzen secundair voortgezet onderwijs St.
Yoseph, Tanah Merah

€-

€ 1.260

€ 1.223

€-

€-

184

Jongensinternaat Don Bosko, Mindiptana
Levensonderhoud en schoolgeld

€-

€ 738

€ 1.505

€ 1.591

€ 1.629
€ 2.471

189

Kleuterschool St. Theresia Kimaam bijvoeding voor de kleuters

€-

€-

€-

€ 992

190

Kleuterschool binnenland Ugo bijvoeding

€-

€-

€-

€-

€ 497

192

Meisjesinternaat St. Agatha, Eci

€-

€-

€-

€-

€ 607

193

TK Fajar Timur HKY, Bupul

€-

€-

€-

€-

€ 425

194

TK St. Maria Fatima, Kelapa Lima, Merauke

€-

€-

€-

€-

€ 776

€ 47.819

€ 55.828

€ 55.442

€ 31.651

€ 36.579

2015

2016

2017

2018

2019

Subtotaal structurele bestedingen

Fysieke projecten
169

Bijdrage leerkracht kleuterschool St Lucia, Kumbe

€ 170

€-

€-

€-

€-

175

Schriften en pennen Kuda Mati, Merauke

€ 993

€-

€-

€-

€-

179

Schooluniformen Kuda Mati, Merauke

€ 4.521

€-

€-

€-

€-

180

Schriften en pennen SD en SMP, Tanah Merah

€ 496

€-

€-

€-

€-

181

Schriften en pennen Asrama Putri St, Anna Mindiptana

€ 496

€-

€-

€-

€-

185

Keukeninrichting kleuterschool St. Theresia, Buti

€-

€ 681

€-

€-

€-

187

10 computers SMP Yohanes Aerts, Merauke

€-

€-

€-

€ 2.771

€-

188

Middelbare Technische school, St. Antonius,
Gereedschapskisten

€-

€-

€-

€ 3.795

€ 512

191

Uniformen SMP Yohanes Aerts, Merauke

€-

€-

€-

€-

€ 1.685

195

Opvangbak schoon water SD Xaverius 1 Merauke

€-

€-

€-

€-

€ 2.787

196

Renovatie WC/wasruimte SD Xaverius 1, Merauke

€-

€-

€-

€-

€ 5.359

197

Buitenspeeltoestellen TK Maria Dolorosa, Gudang Arang

€-

€-

€-

€-

€ 2.757

198

Edukatieve binnen en buiten speelmaterialen
Maria Dolorosa, Gudang Arang

€-

€-

€-

€-

€ 873

199

Verloskundigen tassen Akbid Yaleko Maro, Merauke

€-

€-

€-

€-

€ 2.966

200

Verloskundigen uniformen Akbid Yaleko Maro, Merauke

€-

€-

€-

€-

€ 2.076

201

Laptop, beamer en printer Pondok Belajar AFI, Merauke
Subtotaal fysieke projecten

Totaal bestedingen:

€-

€-

€-

€-

€ 1.213

€ 6.677

€ 681

€-

€ 6.566

€ 20.228

€ 54.496

€ 56.510

€ 55.442

€ 38.217

€ 56.807
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Van de penningmeester
Financiële terugblik op 2018
Enige tijd geleden is onze jaarrekening
van 2018 opgemaakt door de accountant.
We hebben daar voor u een overzicht
uit gemaakt wat inzicht geeft in hoe we
jaarlijks onze inkomsten uit donaties
precies besteden.
Het grootste deel van onze hulp aan
Papoeakinderen betreft jaarlijks terugkerende bedragen aan internaten, kleuterscholen en scholen voor voortgezet
onderwijs. Die bedragen komen uit onze vaste donorinkomsten en reserves
die de stichting heeft.
Daarnaast zoeken we jaarlijks sponsors
voor fysieke projecten. Dat zijn eenmalige uitgaven waar een school behoefte
aan kan hebben. Zo hebben we bijvoorbeeld de aanschaf van gereedschapskisten voor een technische school mogelijk gemaakt, maar ook uniformen of
reparaties aan een gebouw.
Bij fysieke projecten is een belangrijk
criterium of het onderwerp waar geld
voor nodig is, bijdraagt aan onderwijs.
Gereedschapskisten doen dat natuurlijk, maar bijvoorbeeld een aanvraag
voor middelen om een muur te kunnen
bouwen rond een schoolterrein, hebben
we een paar jaar geleden afgewezen.
Daar is het directe verband naar onderwijs minder aanwezig.
In 2018 hebben we ruim € 13.000,- extra middelen via eenmalige sponsoren
binnengekregen. Dat betekent dat we in
2019 extra geld hebben om aan fysieke
projecten te besteden.
Om een beeld te krijgen wat de jaarlijkse ondersteuning voor de diverse
projecten is, geven we in de tabel een
overzicht van de laatste 5 jaar. De be-

stedingen zijn gesplitst in enerzijds onze
structurele projecten, de ondersteuning
voor kleuters en lager-, middelbaar en
hoger onderwijs. Anderzijds de fysieke
projecten, die een eenmalige financiële
steun betreffen.
U kunt hier zien dat onze structurele
steun jaarlijks fluctueert, maar per saldo
met name voor kleuters en lager onderwijs aan het afnemen is, conform ons
ingezette beleid. De overheid is langzaamaan beter in staat om toegang tot
met name lager onderwijs ook financieel mogelijk te maken, dus onze steun
kan daarmee afnemen. Dat geldt nog
niet voor hoger onderwijs. Daar blijven
onze uitgaven dan ook ongeveer gelijk.
De steun voor fysieke projecten fluctueert met de mate waarin we in staat zijn
eenmalige sponsors te werven.
(zie het schema van de projecten
op pagina 7)
Mocht u vragen hebben over een van de
projecten, aarzel niet die te stellen! We
houden u graag op de hoogte van de
bestedingen van sponsor geld. U kunt
natuurlijk ook nieuws teruglezen in onze
tweejaarlijkse nieuwsbrieven of op onze
website: Papoeajeugd naar School.
Herhaalde mededeling:
opheffing ING rekening
We koersen aan op opheffing van onze ING rekening per 01-01-2020. Hier
hebben we al eerder over bericht. 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.
Velen van u hebben al gehoor gegeven
aan onze oproep om uw donatie voortaan te storten op onze RABO rekening.
Veel dank daarvoor! De donateurs waar
dit nog niet voor geldt, willen wij vriendelijk verzoeken in het vervolg ook de
RABO rekening te gebruiken. 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.

‘We maken een kringetje...’ Een prachtige foto van een fotograaf van groep
Papuanphoto.
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Hartelijk dank voor uw medewerking!
Karin Buckens, penningmeester ■
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