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Over de ontwikkelingen rondom het Corona virus in ons werkgebied het zuiden van 
de provincie Papoea, heb ik pater Kees de Rooij, missionaris MSC, gevraagd ons 
op de hoogte te houden. Op de website zullen we deze, en ook volgende berichten, 
opnemen.

Maandag 23 maart. Sinds gisteren is 
hier het motto..Thuis Blijven. Er zijn hier 
nu in Merauke 2 patiënten die een week 
in quarantaine zitten in het ziekenhuis 
...ze zijn positief Covid19.. hun toestand 
is stabiel, ze zijn niet aan de beademing. 
Hier zijn de komende maand ook geen 
missen... misschien wel tot Pasen...
verder zijn de kantoren en de scholen 
al enkele dagen gesloten. Er wordt door 
de president, de Bupati en door ieder-
een erg op gehamerd om thuis te blij-
ven. Ook door het bisdom. Geen bijeen-
komsten meer houden voor politiek...
godsdienst...bidden enz. De sfeer in 
Merauke en Papoea is nog rustig...met 
mij verder alles goed...goed gezond. 
Mijn planning om in juli op verlof te ko-
men zal wel uit gesteld worden vanwe-
ge deze pandemie...maar van uitstel lig 
ik niet wakker. Vervelen doe ik me nog 
niet zolang we maar wifi hebben en kun-
nen communiceren met buiten…! Als je 
thuis moet blijven en er geen internet 
meer is, geen e-mails, WA en andere 
berichten van over de hele wereld…dan 
kun je wel vereenzamen! 
                                                                                                         
Dinsdag 24 maart. Helaas vandaag een 
derde patiënt. De markt voor etenswaar 
is alleen s ‘morgens van 6.00 - 14.00 
uur open...de mensen worden verplicht 
minstens een afstand van ongeveer 
twee meter in acht te nemen. Het gaat 
nu echt om thuis blijven en ook om zo 
geen persoon te worden die het virus 
mee helpt verspreiden ....door thuis te 
blijven help je mee het virus te laten uit 
sterven....  

Zondag 29 maart. Vanuit Merauke over 
Corona...de teller staat op 3 positieve 
patiënten...sinds 27 maart komen geen 
vliegtuigen en boten met passagiers van 
buiten aan, alleen soms een vliegtuig 
van de luchtmacht voor goederen...vo-
rige week vrijdag 500 pakken / kleding 
voor het medisch personeel. De men-
sen schijnen zich goed te houden aan 
het thuis blijven...weinig verkeer en in 
de avond en nacht is het doodstil op de 
drukke weg hier voor ons klooster.. de 
scholen zijn allemaal dicht tot 30 april...

Dinsdag 31 maart. Alleen trucks met lo-
gistiek en eten mogen naar Asiki, Tanah-
merah en Mindiptana. De route is geslo-
ten voor personenvervoer. Alle verdachte 
Corona patiënten gaan naar het oude 
ziekenhuis, RSUD, mooi verbouwd) alle 
andere zieken moeten naar ons nieuwe 
ziekenhuis, Bundah Pengharapan (100 
bedden), en naar het ziekenhuisje van de 
luchtmacht (ongeveer 50 bedden) In het 
binnenland nog geen berichten van posi-
tieve Corona patiënten. 50 Personen van 
Tanahmerah zitten hier al bijna 2 weken 
in isolatie. 

Dinsdag 8 april. Over heel Papoea zijn 
volgens de gouverneur 31 corona pati-
enten. De Lockdown voor Papoea, is 
verlengd tot 29 april. Ondanks de pan-
demie toch fijne en mooie Paasdagen!

Dinsdag 14 april. Papoea wil de lock-
down handhaven, men is bang dat door 
personenvervoer besmette mensen bin-
nen komen. Ook het vliegverkeer naar 

het binnenland is gestopt. De scholen 
blijven gesloten tot 9 mei, ook in het bin-
nenland. Op TVRI, kanaal voor Papoea 
worden lessen aangeboden. Overgangs- 
en eindexamens gaan niet door…op 
basis van hun resultaten van het afge-
lopen jaar kunnen kinderen al dan niet 
overgaan. Dat geldt voor SD, SMP en 
SMA. De universiteiten hebben een di-
gitaal programma. In hotel Asmat heb-
ben passagiers van de laatste vlucht uit 
Timika 2 weken in quarantaine gezeten 
maar die waren uiteindelijk niet besmet. 
In het binnenland van Merauke is er wei-
nig gebeurd in de goede week…ik heb 
wel gehoord dat mensen de mis tijdens 
de Paasdagen op de TV konden volgen. 
Ik ben nu aan het regelen dat er bescher-
mingsmiddelen voor het nieuwe zieken-
huis komen omdat mensen die zich daar 
melden ook besmet kunnen zijn…. 
Ik doe zoveel mogelijk mijn best To Stay 
At Home….

Maandag 20 april. Hier in Merauke al-
les goed, geen nieuwe gevallen van Co-
ronabesmettingen….maar in Jayapura, 
Timika en Sorong schijnen er toch en-
kele tientallen nieuwe gevallen te zijn…
besmetting door mensen van buitenaf….
ook mag tot 6 mei niet gevlogen worden.

Voorwoord
Bij het voorbereiden van deze nieuws-
brief heb ik contact opgenomen met 
de drukkerij om te vragen of ze nog 
aan het werk waren….het Coronavirus 
legt immers veel activiteiten stil. Maar 
zij kunnen gelukkig doorwerken! Hulde 
aan deze mensen die ervoor zorgen dat 
U opnieuw geïnformeerd kunt worden 
over Papoea en PJNS.

Ons werk in Papoea gaat natuurlijk ook 
door. Nu we communicatie hebben via  

Whatsapp is het contact veel makkelij-
ker en sneller. Ton van Breemen, onze 
secretaris, vertelt u daarover meer. In 
de bestuursvergadering in Nederland 
zijn alle nieuwe aanvragen weer behan-
deld voor het komende halve school-
jaar en uit die aanvragen gaat Rina van 
Breemen weer een opvallende leerling 
aan u voorstellen. Van pater Kees de 
Rooy heb ik berichtjes gekregen die ik 
in onze nieuwsbrief mocht opnemen. 
Een 90 jarige abonnee van ons had 

een actie voor Papoea gepland die niet 
door kon gaan vanwege de Coronacri-
sis en brengt hem nu in de nieuwsbrief 
onder de aandacht! Ook andere acties 
in Nederland krijgen natuurlijk weer alle 
aandacht. En we hebben foto’s gekre-
gen van 3 projecten…weer genoeg ko-
pij dus. Ik wens u weer veel plezier met 
het lezen van deze nieuwsbrief en wens 
u heel veel gezondheid toe!  

Marjolijn Veeger   ■

Coronacrisis in Merauke

Pater Kees de Rooij, MSC
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Met dank aan onze donateurs
Voordat de ingediende projecten be-
sproken worden bij PJNS Nederland 
kijk ik de aanvragen na. 

Het gaat om zowel fysieke projecten als 
aanvraagformulieren van studenten. Dit 
is heel leuk werk en vaak een stimulans 
om ons werk voort te zetten. In de loop 
der jaren zijn de verzoeken vanuit ons 
werkgebied veranderd. Grote gebou-
wen, zoals scholen, worden nu meestal 
gebouwd met geld van de overheid. 
Om te stimuleren dat jonge kinderen in 
de arme wijken naar de kleuterschool 
gaan wordt er een paar keer per week 
een warme maaltijd gegeven. Er is zelfs 
zo’n verzoek goed gekeurd op het ei-
land Kimaam. De eerste kleuterschool 
die van deze mogelijkheid gebruik heeft 
gemaakt is de kleuterschool in Gudang 
Arang (vlak bij de haven). Eerst wordt er 
dan een verzoek ingediend bij ons be- stuur in Merauke, dat na goedkeuring 

de aanvraag doorstuurt naar PJNS Ne-
derland. Er was een mooi verslag van 
de kleuterschool in Kelapa Lima. Het 
is een goed verslag met bonnetjes van 
de winkel en mooie foto’s. Hierbij laat 
ik u meegenieten van de kinderen, die 
dankzij uw steun hun buikjes vol kunnen 
eten. (Zolang de scholen zijn gesloten 
valt deze voorziening helaas tijdelijk uit)

Bij het nakijken van de leerling-aan-
vraagformulieren kom ik weer heel bij-
zondere aanvragen tegen. Op het for-
mulier vullen de kinderen iets over zich-
zelf in. Zoals geboorteplaats en datum 
en gezinssituatie. Ook waar de kinderen 
verblijven tijdens hun schoolperiode en 
de opleiding die zij volgen. Ook moeten 
zij invullen waarom zij hulp van PJNS 
nodig hebben en wat zij in de toekomst 

hopen te bereiken. Hieronder laat ik u 
iets meer weten over een jongen die 
heel dankbaar is voor de steun die hij 
krijgt van PJNS. De aanvraag zit in een 
project voor hulp aan studenten op het 
middelbaar en hoger onderwijs. 
Philipus Waba is geboren in Suam op 
28-2-2002. Hij is het vierde kind uit een 
gezin met 6 kinderen. Hij woont bij fa-
milie in Merauke. Zijn beide ouders zijn 
overleden. Hij zit op de SMA Yos Sudar-
so. Dit is algemeen hoger voortgezet 
onderwijs. Het geld van PJNS gebruikt 
hij voor het betalen van zijn studie. Zijn 
wens is om leraar te worden. Op het for-
mulier bedankt hij uitdrukkelijk de dona-
teurs in Nederland voor de kansen die 
hem zo geboden worden. 

Rina van Breemen-Duivenvoorde.

Moderne communicatie met PJNS Merauke  
Samen met de Panitia (comité) PJNS 
in Merauke zorgen wij ervoor, dat het 
gedoneerde geld goed terecht komt.

Dit jaar ben ik 20 jaar secretaris van de 
stichting PJNS. Daar waar ik in het begin 
nog samenwerkte met de oprichters van 
de stichting, zoals pater Kees Hendriks, 
zuster Madeleine en Dré van Hal, werken 
wij nu met een nieuw enthousiast team 
van vrijwilligers hier in Nederland. 
Steeds is een belangrijk onderdeel van 
een werkbezoek om de samenwerking 
met ons bestuur in Merauke te verste-
vigen. Met een bestuurslid maken wij 
vaak een reis naar het binnenland en 
er is een paar keer een vergadering in 
Merauke, waarin wij uitleggen hoe wij in 

Nederland werken en ook hoe wij goed 
contact kunnen houden over de verschil-
lende projecten. Ook kunnen leden van 
PJNS Merauke ons laten weten hoe zij 
hun werk bij de verschillende projecten 
ervaren en advies geven. 
Er is in de loop van die 20 jaar heel veel 
veranderd. Niet alleen zijn er andere be-
stuursleden, er zijn ook meer en betere 
mogelijkheden om goed overleg te heb-
ben, als wij niet ter plaatse zijn.
Eerst konden wij bellen, maar dan moest 
je de taal wel goed onder de knie heb-
ben, of een fax sturen. Contact met het 
binnenland was helemaal moeilijk. Er 
was geen regelmatige vliegverbinding en 
telefoon was meestal ook niet mogelijk. 
Later konden we met veel geduld bij een 

internetcafé wel eens een mail versturen. 
Nu wordt er regelmatig gevlogen naar de 
plaatsen in het binnenland. Tanah Merah 
heeft nu zelfs een vliegveld waar wat gro-
tere vliegtuigen kunnen landen. Nu lopen 
de meeste mensen in Merauke met een 
mobiele telefoon en/of een smartphone. 
Zelfs vanuit Mindiptana is (niet altijd en 
niet overal) Whatsapp contact via wi-
fi mogelijk. Sinds vorig jaar hebben de 
bestuursleden van PJNS Merauke een 
Whatsapp groep aangemaakt, PJNS PA-
PUA, waar Jan Heijs en ik ook in zitten. 
Zo kunnen we snel en direct met PJNS 
Merauke over en weer communiceren! 

Ton van Breemen (secretaris)
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Resultaten werkbezoek 2019 in Merauke. 
Met grote dank aan onze donateurs!!!!

Actie uit dankbaarheid van een 90 jarige
Als trouwe lezer van de ‘Nieuwsbrief van de Stichting Papoeajeugd naar school’ wilde ik op mijn 90-jarige leeftijd 
een actie organiseren voor de stichting van pater Ad van Esch.

Hoe ken ik pater Ad van Esch? De familie van Esch, de ouders van Ad met een groot gezin, heb ik leren kennen èn waar-
deren. Een tot twee keer in de maand kwam ik via mijn werk bij veel Brabantse boeren. Dat waren in de 50 en 60-tiger 
jaren gemengde bedrijven met een stuk of 10 koeien, 50 tot 100 kippen, een 10tal varkens en rond de 5 tot 10 hectare 
graan, weiland, aardappels en bieten. Koffie bij ieder bezoek en soms en sigaartje. Er was tijd om te buurten. Zo heb ik 
alle kinderen volwassen zien worden en zien uitvliegen. Een van hen was pater Ad, de trots van hun ouders. Jaren later in 
1986 ontmoete ik Ad in het ziekenhuis waar toen ook mijn vrouw werd verpleegd. Ik werd zeer geëmotioneerd. Zo’n jonge 
man vol van ambities moest sterven in de kracht van zijn leven. Het moest niet kunnen. Zijn werk was nog niet af en moest 
toch worden voortgezet, kost wat kost. De kansarme Papoea-kinderen moeten onderwijskansen krijgen. Daartoe richtte 
hij de ‘Stichting Papoeajeugd naar school’ nog op zijn sterfbed op.
Met deze achtergrond heb ik steeds zijn stichting gevolgd en ben blij-
ven steunen. Uit dankbaarheid dat ik mijn 90-jarige leeftijd in goede 
gezondheid mag vieren wilde ik via een eigengemaakte Missiebus ex-
tra geld verzamelen op mijn feest. Helaas viel mijn feest in duigen door 
het Corona-virus. Toch heb ik mijn bus niet voor niets gemaakt en doe 
er zelf maar een extra duitje in. Ik wens  het bestuur veel kracht, wijs-
heid en succes toe in het onbaatzuchtige ontwikkelingswerk. Ik weet 
dat het geld goed wordt besteed.

Rien Verhoeven , Berkel-Enschot maart 2020 
(met dank aan Dre van Hal voor zijn hulp)

FRANSISKUS XAVERIUS I 

Wij hebben een bezoek gebracht aan de lagere school Xaverius omdat ze aanvraag 
hadden gedaan voor o.a. verbetering van het sanitair. Hierbij laten we u zien, dat 
nadat de aanvraag is goedgekeurd, de school de verbouwing voortvarend ter hand 
heeft genomen.

oude situatie nieuwe situatie

MARIA DOLOROSA

De kleuterschool Maria Dolorosa heeft 
nieuwe speeltoestellen voor in de tuin 
kunnen aanschaffen

PONDOK BELAJAR

Pondok Belajar heeft een laptop (en een beamer) kunnen aanschaffen. 
Zie ook de foto op de voorpagina.
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Ontvang uw nieuwsbrief digitaal
Graag willen wij u oproepen om, zo mogelijk, u in te schrijven op onze website om de nieuwsbrief digitaal te ontvangen.
Dit is de werkwijze: 

Wij kunnen u ook inschrijven als u dat aan ons laat weten via de mail of telefonisch.
(zie op de achterpagina van de nieuwsbrief). De nieuwsbrief is natuurlijk ook op onze website te lezen.

1. Ga naar de website ( www.pjns.nl )     

3. U ontvangt een mail met de vraag de inschrijving te  
bevestigen.   

2. Vul uw email adres in, onderaan op de homepagina

4. Vink het hokje in de grijze balk aan ‘ik ben geen robot’ 
om uw menselijkheid te bevestigen.”

5. U krijgt een bevestiging van uw inschrijving
Onze webbeheerder levert hen iedere nieuwe nieuwsbrief 
aan. De aanvragen komen terecht bij Mailchimp en zij 
gaan de verzending doen via de geldende privacyregels. 

Doneren op de website
Op de website is een verandering ingevoerd. U kunt niet meer digitaal doneren voor een van onze projecten. 

Dat is zeer tegen ons wens maar de leverancier van die dienst, Molly payments, heeft zich teruggetrokken met de volgende 
reden: zij zijn een PSP (Payment Service Provider) met een lage risicobereidheid en onze projecten zitten in hoger risicoge-
bieden. Ze bedoelen hiermee dat ze er geen zicht op hebben of onze donaties wel goed terecht komen.  Daar hebben wij 
echter goede bewijzen voor dus zijn we nu met hen in contact om dit te herstellen. Zo nodig oriënteren we ons op andere 
mogelijkheden. We houden u op de hoogte.
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De Stichting Financiële Commissie van het 
Katholieke Jeugdwerk Antonius en Lodewijk

heeft ons vorig jaar opnieuw bena-
derd met het aanbod voor een do-
natie voor een van onze projecten. 
Wij zijn heel blij dat wij een project 
in Kepi nu kunnen steunen. Het 
betreft een nieuwe waterput bij het 
meisjesinternaat Santa Carolina 
waar we al jaren contact mee heb-
ben. Op de foto ziet u de huidige 
waterbron. SFCKJAL bedankt!!!

Acties in Nederland  Donatie van 
medewerkers KLM 

Eind December ontvingen 
we een donatie van de 
medewerkers van de in-
koopafdeling van de KLM. 

De donatie komt vanuit de recente 
gewoonte om de relatiegeschenken 
van die afdeling, die een jaar zijn op-
gespaard, te verloten onder de me-
dewerkers. Het opgehaalde bedrag 
gaat dan naar een goed doel. Op de 
afdeling werken ongeveer 35 mede-
werkers. In dit uitzonderlijke geval 
van onze stichting, heeft de directeur 
van Air-France KLM inkoop, er van-
uit zijn speciale sympathie, nog een 
extra donatie bovenop gedaan. 
Het verrassende initiatief om onze 
stichting als goed doel aan te wijzen 
kwam in 2019 van Paul Spekking. Dit 
heeft een relatie met zijn persoonlijke 
betrokkenheid bij Papoea. Paul is de 
schoonzoon van dokter Veeger, die 
van 1951 tot 1958 in Nederlands 
Nieuw Guinea, Merauke heeft ge-
woond en gewerkt. Een waar eer-
betoon aan hem en de Papoea’s. 
Wij danken hem en al zijn collega’s 
daarvoor. Wij zullen het geweldige 
bedrag van €400,00 goed besteden 
en hen daarvan verslag doen. 

Laterna Magica

Unit 4 van de basisschool Laterna Magica in 
Amsterdam heeft met de Kerstmarkt in 2019 

bijna €500,00 opgehaald. Lof daarvoor!!! De kin-
deren hebben de weken voor Kerst van alles ge-
maakt: kerstkaarten, kaarsenhouders, knutsels 
voor in de kerstboom. Die spulletjes hebben ze 
voor de vakantie gepresenteerd aan ouders en 
iedereen die maar op school kwam. En in een 
winkeltje verkochten ze zelf de spulletjes.  De op-
brengst was onder andere voor ons, PJNS! Wat 
een creativiteit!!!!!!
Dank namens de Papoeakinderen. Nieuwe idee-
en zijn helaas even, door het sluiten van de scho-
len. in de ijskast beland.

Papoea Solidariteitsdag

Wat is er aan de hand in Papoea?
Sinds midden Augustus van 2019 
was het onrustig in Papoea. We heb-
ben in de vorige nieuwsbrief daar 

aandacht aan besteed. De centrale vraag op 
deze solidariteitsbijeenkomst in januari 2020 
was: Hoe heeft het zo ver kunnen komen?
Er waren drie gastsprekers die er hun licht over 
lieten schijnen:
Theo Hesegem, Mensenrechtenactivist woont 
in Wamena en maakte de gebeurtenisen in het 
bergland van dichtbij mee. Hij deed daar in-
drukwekkend verslag van.
Samuel van Voorn, 3e generatie Papoea in 
Nederland en mede-initiatiefnemer van de 
jongerenbeweging “Young Papua Collectiv”. Deze Papoeajongeren willen de 
Papoea’s, ondanks verschillende inzichten over hun geschiedenis, hier in Ne-
derland verbinden.
Karin van den Broeke, predikant, bracht als lid van een delegatie van de We-
reldraad van kerken, in februari 2019 een bezoek aan Papoea. Zij heeft de rol en 
het standpunt van de kerken toegelicht t.a.v. het huidige conflict. De delegatie 
heeft daarover indringend gesproken met de regering in Indonesië.
Een verslag van de dag kunt u opvragen of vinden op internet: http://www.pa-
poeasolidariteit.nl

PJNS mocht in een kraam weer spulletjes verkopen, dit keer nieuwe tasjes van 
Papoea-batik, gemaakt door Saskia. Het opgehaalde bedrag van €70,00 laten 
wij weer geheel ten goede komen aan Papoeakinderen.

Kringloopwinkel  
“Vraag en Aanbod”

Wij staan bij de kring-
loopwinkel van Wijchen 
in een goed blaadje. Dat 

is ook niet verwonderlijk want twee 
vrijwilligsters, zuster Marije en zus-
ter Annemarie, hebben een band 
met Papoea. Hun orde, de zus-
ters Franciscanessen van Wijchen 
hebben scholen en een internaat 
in Bambu Pemali, een wijk in Me-
rauke. 

Ook dit jaar hebben zij ons weer 
met succes voorgedragen voor 
een donatie van €1000,00. Onze 
hartelijke dank daarvoor!!!!! Het 
bedrag ontvangen we dit jaar zon-
der een feestelijke uitreiking van de 
cheque, vanwege Corona, maar 
we zullen het met even veel plezier 
besteden aan een project voor Pa-
poeakinderen.
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Naam  

Straat/huisnummer     Postcode/Plaats

Datum       Handtekening

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.

Rekeningnummer: 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.
  

Wij hebben een donatie ontvangen van 
het bruidspaar Hienkens-Duivenvoorde 
ter gelegenheid van hun 60-jarig huwe-
lijk. Onze hartelijke dank daarvoor! 
Op bijgaande foto is de familie Hien-
kens in Merauke ter gelegenheid van 
het feest in 1997 dat Mgr. Duivenvoor-
de 25 jaar bisschop is in Merauke. Me-
vrouw is te herkennen aan haar handtas 
en meneer heeft een stropdas om.

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

Redactie 
Marjolijn Veeger, 06-23 52 72 91

Opmaak en druk:
De Bunschoter B.V. 

Foto voorpagina: 
Kinderen en een vrijwilliger van Pondok 
Belajar, Merauke.
De laptop (en een projector) kwamen er 
met steun van PJNS

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

Jan Heijs, voorzitter
tel. 06-51 07 03 78

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

Website: 
https://pjns.nl

E-mail: 
info@pjns.nl

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

Van de penningmeester
In de vorige nieuwsbrief hebben we een 
overzicht gegeven van alle projecten 
over meerdere jaren heen.

De meeste projecten die er voor het 
eerste halve schooljaar 2019-2020 in 
stonden worden ook in het tweede half-
jaar gecontinueerd. 

Er zijn drie fysieke projecten bij geko-
men: 
-bijvoeding voor Pondok Belajar in Me-
rauke, 

-renovatie van de waterput in Kepi  
-buitenspeelmaterialen voor de kleuter-
school in Bupul. 

Deze keer een overzicht van de ligging 
van alle plaatsen waar we projecten 
steunen: alle plaatsen die op witte stro-
ken zijn aangegeven. Duidelijk is te zien 
dat we de laatste jaren meer projecten 
in het binnenland steunen. 

Landkaart van zuid-Papoea met daarop aangegeven waar onze projecten zijn.
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