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Voorwoord
Uit de media zien we dat de transmigra-
tie naar Papoea enorm is toegenomen 
waardoor de Papoea’s nu echt een min-
derheid vormen in hun eigen land. Om 
die reden zijn we blij met nieuwe ideeën 
en initiatieven van jonge Papoea’s, om 
de bevolking te stimuleren uit de ar-
moede te komen en hun kinderen naar 
school te begeleiden. Hier leest u in de-
ze nieuwsbrief meer over. 

Ook zijn er steeds meer initiatieven voor 
projecten die de Papoea cultuur willen 
integreren in het onderwijspakket. Een 
daarvan lichten we nader toe.
Helaas heeft de coronacrisis nog steeds 
invloed op ons werk, zowel in Neder-
land als in Papoea maar gelukkig heb-
ben veel van onze projecten in Papoea 
weer nieuwe- of vervolgaanvragen naar 
ons gestuurd zodat we hen ook het vol-

gende half jaar weer kunnen steunen. 
Eind Oktober hoorden we van het over-
lijden van pater Piet van Mensvoort 
MSC, een warm pleitbezorger van on-
ze stichting. We wijden aan hem een In 
Memoriam.
Wij wensen u goede gezondheid en 
sterkte tijdens deze corona periode.  
We zullen alvast een tipje van de sluier 
oplichten over de volgende nieuwsbrief: 
het wordt een nieuwsbrief met een bij-
zonder tintje door ons 35 jarig bestaan 
in april 2021.

En dan willen wij hierbij in deze nieuws-
brief een groet overbrengen van zuster 
Jose van der Salm. Zij is jaren bestuurs-
lid geweest van PJNS en nog steeds 
erg betrokken bij Papoea en PJNS. 
Hiernaast ziet u haar met een foto van 
kinderen uit het land waar zij jaren met 
zoveel plezier heeft gewerkt als verlos-
kundige. Dit schreef ze ons: 

“Wat een mooie foto van de kinderen. 
Kon ik daar nog maar een keer lopen, 
maar nu doen jullie dat in onze plaats. 
Dank je wel dat jullie aan mij denken. 

Lieve groet uit Tilburg van zuster José”.

Schrijfwedstrijd voor onderwijzers
In vorige nieuwsbrieven hebben we verteld over Pondok Belajar in 
Merauke.  Een vrijwilligersproject om kinderen uit hele arme wijken 
die niet naar school gaan, op te vangen en naar school proberen te 
begeleiden. Regelmatig met succes! De initiatiefnemer is Albertus 
Fiharsono. 

Hij heeft nu met zijn eigen stichting AFI (Albertus Fiharsono Institute) 
een nieuw plan gelanceerd. Onderwijzers uit heel Papoea zijn uitge-
nodigd om een verhaal te schrijven over hoe zij de Papoea cultuur 
in hun lessen inbouwen. Papoeakinderen hebben namelijk te maken 
met specifiek Indonesisch lesmateriaal waarin zij hun eigen cultuur 
niet herkennen. (denk even aan de Surinaams kinderen die leerden: 
“de Rijn komt in Lobith ons land binnen”) Uit de inzendingen van 
deze schrijfwedstrijd worden de beste 15 verhalen gebundeld in een 
boek dat beschikbaar komt (700 exemplaren) voor het onderwijs. De 
wedstrijd is ontwikkeld in samenspraak met het hoofd van het de-
partement Onderwijs van de provincie Papoea in Jayapura. Omdat 
dit onderwijsinitiatief een geweldig instrument is om het onderwijs 
beter aan te laten sluiten bij de leefwereld van de kinderen hebben 
wij als PJNS besloten het te ondersteunen, samen met Hapin. Wij 
houden u op de hoogte van de voortgang.
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Meer samenwerking tussen Papoea  
organisaties in Nederland.
Onze stichting heeft besloten om meer samen te gaan werken met andere Papoea organisaties in Nederland op het gebied van 
onderwijs, toerisme en kunst. 

Een vijftiental organisaties heeft de af-
gelopen zomer overlegd. Sinds 2019 
bestaat er een overleg van zes Sa-
menwerkende Organisaties voor West 
Papoea (SOWP). Deze heeft, onder an-
dere n.a.v. mensenrechtenschendingen 
en de overstromingen in Sentani, meer 
aandacht voor Papoea weten te genere-
ren in de landelijke pers en bij de rege-
ring. Dit zonder zich met politiek bezig 
te houden. 

PJNS wordt geen lid van dit overleg. 
Het aan de kaak stellen van mensen-
rechtenschendingen in Indonesië kan 
ons doel, het steunen van rond de 1000 
kinderen en studenten om naar school 
te kunnen gaan, in de weg staan. Maar 
we zijn verheugd dat de samenwerking 
groeit en kunnen elkaar wel op andere 
punten vinden. Onze voorstellen staan 
hieronder.

Onderwijs
We werken al sinds 2018 samen met 
HAPIN (onze christelijke evenknie in 
Nederland) in de werkgroep onderwijs. 
Meer organisaties kunnen daaraan 
deelnemen. Doel is om meer aandacht 
voor Papoea te genereren op scholen. 
De door onze stichting ontwikkelde di-
gitale lespakketten en leskoffers over 
Papoea zijn nu ook beschikbaar voor 
andere organisaties. Ze zijn op één 
school uitgeprobeerd en ondertussen 
is er op twee scholen succesvol mee 

gewerkt. We zullen scholen blijven be-
naderen om ons verhaal te leren ken-
nen! 

Toerisme
Door jongeren in Merauke is aangege-
ven dat men het toerisme naar Merau-
ke wil bevorderen. Dit vereist inzicht in 
de wensen van toeristen, gidsen die 
Engels spreken, interessante locaties 
die men kan bezoeken, vervoer en 
slaapgelegenheid. Het bezoeken van 
enkele van onze projecten is zeker 
mogelijk. In Merauke worden hiervoor 
ideeën uitgewerkt.
We denken dat in Merauke voor hoog-
uit een week een toeristisch pro-
gramma te realiseren is.  Maar ook 
op andere plaatsen in Papoea zijn 
mogelijkheden en locaties die andere 
organisaties opgezet hebben. Ande-
re organisaties in Nederland hebben 
in Biak en op Raja Ampat huizen die 
beheerd worden door Papoea’s waar 
toeristen nu al worden ontvangen. In 
het noorden is goede samenwerking 
met twee gidsen opgebouwd. Zo 
komt het geld direct ten goede aan 
Papoea’s.  

We organiseren niet zelf de reizen 
maar kunnen wel bestaande contact-
personen aanbevelen om desgewenst 
een verblijf te faciliteren. Zodra Me-
rauke ook kan meedoen zullen we dat 
melden.

Kunst
Om Papoea wat meer op de kaart te 
zetten is er eind 2019 in Amsterdam 
door Hapin een tentoonstelling gere-
aliseerd met een Papoea kunstenaar 
(Dicky Takndare) met twee Nederlandse 
kunstenaars met roots in Papoea (Tanya 
Barnau Sythoff en Wendela de Vries). 
Een zeer geslaagd initiatief, zowel voor 
de beeldvorming over Papoea als voor 
de drie kunstenaars. Wij waren er zijde-
lings bij betrokken. Wellicht is een ver-
volg mogelijk?
In Merauke is er een alsmaar groeiend 
museum voor Papoeakunst. Jonge 
mensen maken in de museumwerk-
plaats kunstvoorwerpen op de traditi-
onele manier. In de lounge serveren ze 
een drankje. De initiatiefnemer geeft Pa-
poeajongeren zo de kans om te werken 
onder begeleiding. Voor toeristen inte-
ressant om te bezoeken.
We krijgen nogal eens kunst- en ge-
bruiksvoorwerpen uit Papoea cadeau 
om ten bate van PJNS te verkopen. Dat 
kan echter maar sporadisch op mani-
festaties. Het voorstel is om met meer-
dere Papoea organisaties deze kunst 
te gaan tentoonstellen en verkopen via 
een website.

Op deze manieren steunen we Papoea 
op weer nieuwe manieren!!!!

Jan Heijs, voorzitter.

Kunst uit Papoea
Een van de schilderijen van Dicky Takndare, de Papoeakunstenaar die 
vorig jaar in Nederland was.
Een Papoea dame die verbaasd en bedroefd de wereld inkijkt door alles 
wat er om haar heen gebeurt. Daar laat het schilderij geen twijfel over 
bestaan. 
Maar zoals de bokshandschoen laat zien, zal ze blijven opkomen voor 
haar volk.
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Verslagen en Aanvragen uit Papoea

Ondanks de coronacrisis, die ook in Me-
rauke heerst, waren er weer vele versla-
gen en aanvragen. 

Wij hebben contact gehad met ons be-
stuur ter plaatse om te vragen hoe het 
zit met het naar school gaan van de kin-
deren in deze tijd. Je zou zeggen, dat als 
de kinderen niet naar school gaan, dan 
hoeft er ook niet betaald te worden. Hier-
onder het antwoord van Christin, onze 
secretaris:
Onderwijs gebeurt nu veel thuis; op-
drachten worden door de kinderen van 
school opgehaald. Ook bezoeken leer-
krachten de leerlingen. In het binnenland 
zijn de scholen niet gesloten. 
Financiële ondersteuning blijft dus nood-
zakelijk !!!!
Bij het nakijken van de verslagen en aan-
vragen probeer ik ook inzicht te krijgen 
of de leerlingen hun studie ook vervol-

gen. Het is goed als je in het verslag een 
naam ziet, die bij de aanvragen van het 
volgende schooljaar weer terugkomt. En 
als de naam ook al langer bij dit project 
voorkomt. Dit is bij de volgende twee 
leerlingen zeker het geval.
Op de universiteit van Merauke, de Mu-
samus, zit bijvoorbeeld Betty Kepreri 
Aung. Zij doet de opleiding voor onder-
wijzeres op de lagere school. Haar beide 
ouders zijn overleden, zij woont bij haar 
oma in Merauke. Zij is dankbaar dat zij 
al meerdere jaren steun ontvangt van 
PJNS. Bij het verslag zat ook een foto en 
haar rapport. Het ziet er goed uit. Ook 
voor het volgend jaar vraagt zij onder-
steuning aan en is haar aanvraag goed-
gekeurd.

Op dezelfde universiteit zit ook Sinfloro-
sa Katkirik (wat een prachtige naam). Vol-
gens het verslag van het vorige semester 
studeerde zij scheikunde, maar op de 

aanvraag voor het komende semester 
geeft zij aan dat zij lerares wil worden. Zij 
vraagt de ondersteuning van PJNS aan 
omdat haar moeder (haar vader is over-
leden) de studie niet kan betalen. In dit 
gezin zijn 11 kinderen. Ook zij ontvangt 
al meerdere jaren ondersteuning van 
PJNS, zo ook volgend jaar. 

Dankzij steun van onze donateurs kun-
nen kinderen als Betty en Sinflorosa wer-
ken aan een toekomst. Heel veel dank 
hiervoor. 

Sinds een paar jaar is er ook een project 
op het eiland Kimaam wat PJNS onder-
steunt. Het gaat om eten, bijvoeding, op 
een kleuterschool. Dit bevordert de gang 
naar school. Het verslag ziet er goed uit 
en er zitten zelfs foto’s bij van kinderen 
die genieten van een extra maaltijd.

Rina van Breemen-Duivenvoorde 

Betty Kepreri Aung  Rina van Breemen-Duivenvoorde verwerkt halfjaarlijks de nieuwe aanvragen

Sinflorosa Katkirik  Kleuterschool Kimaam
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COVID-19
De gezondheidsdienst van de regio 
Merauke geeft regelmatig een gede-
tailleerd overzicht uit met cijfers van de 
Covid-19 crisis. De cijfers van Novem-
ber (voor de druk van deze nieuwsbrief) 
komen van hun website. Aan de cijfers 
in onderstaande opgave zien we dat de 
situatie in dit district wisselend is maar 
geen dramatische vormen aanneemt. 
Er is echter nog steeds beperkt binnen-
lands vliegverkeer en van een werkbe-
zoek kon deze zomer dus helaas geen 

sprake zijn. De scholen zijn nog dicht 
maar zoals u elders in deze Nieuws-
brief kunt lezen betekent het gelukkig 
niet dat de kinderen geen onderwijs 
meer krijgen. De Covid-19 patiënten 
gaan voortaan niet meer naar het tot nu 
toe daarvoor gereserveerde ziekenhuis 
RSUD. Er worden nu kamers gehuurd in 
hotel AKAT voor quarantaine. Er zijn in 
het district Merauke nog geen mensen 
overleden aan Covid-19. We horen dat 
mondkapjes gebruiken en handen was-

sen twee strenge regels zijn maar op fo-
to’s zien we, en uit verhalen horen we, 
dat jammer genoeg niet iedereen zich 
daaraan houdt. De situatie in de steden 
in het noorden, Jayapura en Sorong, is 
helaas minder gunstig.  Wij wensen de 
Papoea’s veel gezondheid toe.   

---- STAY SAFE -- —SELALU JAGA DIRI—

CIJFERS (momentopnamen):  2 NOVEMBER   26 NOVEMBER
Bevestigde Covid  (ORANJE) 18 18
Nauw contact gehad (PAARS) 79 151
Verdachte Covid (LICHTBLAUW) 8 5
Niet meer besmet  (BLAUW) 39 2
Einde isolatie (GROEN) 13 0
Overleden (ROOD) 0 0  

Pater Piet van Mensvoort MSC, is woensdag 28 oktober onverwacht overleden. Hij had een heel groot hart voor de Papoea’s en 
was een enorm pleitbezorger voor PJNS, opgericht door zijn medebroeder, pater Ad van Esch.
 
‘Pater Piet’ werkte van 1962 tot 1993 
in Papoea. Eerst in Kimaam, daarna in 
Tanah Merah en Mindiptana en vanaf 
1980 in Merauke. 

Zijn functie was Delsos, gedelegeerde 
voor ontwikkeling van sociale en econo-
mische zaken. “De kerk was en is voor 
de ontwikkeling van de hele mens”, 
benadrukte hij altijd. Hij heeft veel stu-
denten laten opleiden voor de sectoren 
landbouw, onderwijs en gezondheids-
zorg. Hij heeft ook diverse projecten 
begeleid zoals bijvoorbeeld het aanleg-
gen van rubberplantages t.b.v. werkge-
legenheid. In Merauke was hij tevens 
pastor (pastoor/verantwoordelijk voor) 
van de parochie St. Theresia in Buti, bij 

de Marind. Hij beschikte daar over een 
kleine pastorie waar hij tijdens  weeken-
den diensten deed zo ook  huwelijken, 
dopen e.d. Terug in Nederland was hij 
jaren de contactpersoon namens MSC, 
voor de Nederlandse paters MSC in het 
buitenland. 

Hij was een innemende man met een 
scherpe geest en enorm veel humor.  Al-
tijd ín voor een mooi verhaal of een stevige 
discussie over de toekomst van Papoea. 

We zullen zijn ervaringen en wijsheid 
missen. Zijn herdenkingsdienst is door 
vele vrienden en bekenden gevolgd via 
Internet, ook door zijn “familie” in Pa-
poea. Pater Piet, Rust in Vrede. 

In Memoriam

Pater Piet van Mensvoort MSC
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Onderwijsgroep Papoea van PJNS en Hapin

Een van de kernconcepten van het basisonderwijs in dit schooljaar is 
‘Evenwicht en Kringloop’. Dat heeft ons geïnspireerd er een les voor te ontwikke-
len. Natuurlijk aan de hand van de situatie in Papoea. We willen aandacht beste-
den aan de enorme toename van het aantal palmolieplantages. Dit heeft enorme 
gevolgen voor de biodiversiteit in de oerwouden in Papoea. Door de ontstane 
monocultuur wordt het bestaan van mensen, planten en dieren bedreigt. Bijgaan-
de foto spreekt voor zich! De les ligt helaas in verband met corona nu nog even 
op de plank maar we hopen er scholen later warm voor te krijgen.

Spullen te koop
Nu we vanwege Corona geen stands meer hebben waar we spullen 
verkopen, nemen we de gelegenheid u via de nieuwsbrief te laten 

zien wat we aan batikstoffen met een Papoea-print op de plank hebben lig-
gen. De stoffen hebben we van bevriende Papoea-gangers gekregen en zelf 
aangeschaft om te verkopen ten bate van Papoeajeugd naar school. Dank aan 
Jantinus en Elly Weggemans! Hierbij een greep uit onze voorraad. Er zijn nog 
meer doeken en tasjes in diverse kleuren. Als u belangstelling heeft kunt u 
bellen met Marjolijn Veeger (06 235 27 291). Ik kan meer foto’s laten zien en de 
doek/tas van uw keuze opsturen. 

Van de lichtgroene stof 
is een tasje gemaakt 
(katoen; €10). 

De oranje doek is van 
een zachte syntheti-
sche stof gemaakt 
(2 : 1.15 meter; €12). 

De paarse doek is van 
stevig katoen
 (3 : 1.15 meter; €35). 

Acties in Nederland  

De Kerstmarkt van Laterna Magica 

Van Laterna Magica, de school die PJNS als Goed Doel heeft geadop-
teerd, kregen we dit bericht:

Een brief van Walter, 7 jaar:
“Beste Marjolijn, Ik heb het geld goed en zorgvuldig geteld. Ik kwam precies op 
het bedrag 361,15 euro. Kinderen hebben hun best gedaan om de spulletjes te 
maken……...de kerstmarkt is ook een kinderactiviteit…. de spulletjes zijn tussen 
20 cent tot de 2 euro en andere dingen zijn duurder die zijn tussen de 5 tot de 10 
euro…..Met vriendelijke groetjes van Walter”

Dit schreef ik Walter terug:
Walter en alle andere kinderen, heel fijn dat jullie de opbrengst van de Kerstmarkt 
2019 aan ons wilden geven!! Er zijn vast hele mooie dingen gemaakt want het is 
een gróót bedrag! Wij kunnen hiermee weer kinderen in Papoea blij maken als ze 
schoolspulletjes of een schooluniform kunnen kopen. Vaak hebben hun vader en 
moeder hier geen geld voor. Heel hartelijk bedankt!!! Marjolijn

Beautysalon, 
een actie van een 
jonge donateur:

Ik heb met een paar vriendinnen 
geld ingezameld. Dat hebben wij 
zo gedaan: wij hebben een beau-
tysalon gemaakt. Je kon komen 
om nagels te lakken, haren, ma-
ke-up te laten doen en zelfs voor 
een massage.  We verkochten ook 
gezichtsmaskers. Het geld wat we 
verdiend hebben willen we doneren 
aan Papoea Jeugd naar School. 
Vriendelijke groet van Amber Bal-
vers, kleindochter van Ton en Rina 
van Breemen  
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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 Voor iedere schenking 
vragen wij u een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier van de belastingdienst te zenden naar Jan Heijs, 
Laing’s Nekstraat 64, 1092 GZ Amsterdam. U kunt ook contact opnemen met hem: 06 510 703 78. U ontvangt dan onze 
nieuwsbrief.

Rekeningnummer: NL90 RABO 0106 8937 93 t.n.v. Stichting Papoeajeugd naar school

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.

PJNS belastingvrij steunen met een erfenis 
of gift bij overlijden.
Het afgelopen jaar heeft de stichting Papoeajeugd naar School twee erfenissen en een legaat ontvangen. (Een legaat is een gift 
c.q. een deel van de erfenis dat is vastgelegd in een testament) 

Allereerst wil ik deze mensen postuum 
bedanken voor het feit dat zij aan PJNS 
gedacht hebben bij het opmaken van hun 
testament. Desgevraagd heeft de familie 
van de erflaters laten weten geen behoef-
te te hebben aan een artikel over degenen 
van wie wij geërfd hebben. 
De stichting PJNS kan belastingvrij erven 
omdat we een zogenaamde ANBI stichting 
zijn (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Met het overlijden van trouwe donateurs 
zijn er steeds minder mensen die Papoea 

op de agenda zetten maar hun erfenis 
maakt dat wij toch nog langer jeugd in Pa-
poea kunnen blijven steunen.
Zo hebben wij diverse grotere fysieke pro-
jecten uitgevoerd: verlostassen en unifor-
men voor verloskundigen aangeschaft en 
voor een basisschool de renovatie van toi-
letten, een waterreservoir en een wasruim-
te.   Voor de kleuterschool in Merauke zijn 
de, tot op de draad versleten, buitenspeel-
toestellen vervangen. Het grootste deel 
van deze erfenissen gebruiken we echter 

om onze stichting langer haar werk te kun-
nen laten doen: individuele kinderen en 
studenten langer naar school laten gaan, 
zodat ze later zelf in hun levensonderhoud 
kunnen voorzien.
Als u meer wil weten over het steunen van 
PJNS via een erfenis of legaat kunt u con-
tact op nemen met mij als voorzitter van de 
stichting. De contactgegevens staan in de 
colofon op de laatste pagina.

Jan Heijs, voorzitter.

Opgave formulier als donateur

Naam  

Straat/huisnummer     Postcode/Plaats

Datum       Handtekening
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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 van de arme Asmat gemeen-

schap in Merauke krijgen sinds kort 

hulp van een nieuwe NGO, opgericht 

door ambitieuze jonge Papoea’s. 

(stichting Papua Mandiri Sentosa). Wij 

steunen hun bijvoedingsproject. 

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. 

RISN of fiscaal nummer: 8103.66.046.
KvK nummer : 41096770

Van de penningmeester
De Corona periode waar we nu inzitten leent zich ook voor wat reflectie. Deze keer ma-
ken we voor u inzichtelijk hoe ons donateurenbestand zich ontwikkelt. In onze jaarreke-
ning die we op de website publiceren kunt u het totaal aan jaarlijkse donaties terugvin-
den, maar die informatie is niet gesplitst in ‘soorten’ donateurs. We houden dit al jaren bij.  
Hieronder een overzicht van 2015 t/m 2020.

‘Vaste donateurs’ noemen we de groep mensen die maandelijks, per kwartaal of jaarlijks 
een donatie geven. Vaak mensen die zelf in Papoea gewoond of gewerkt hebben of kin-
deren of anderszins verwanten. Zij hebben zich verbonden met het algemene doel van 
onze stichting: verbeteren van de toegang tot onderwijs voor Papoea kinderen en hen 
ondersteunen bij een opleiding waarmee zij later beter in hun eigen onderhoud kunnen 
voorzien. In 2015 waren dit nog ruim 80 personen en in 2020 is de groep geslonken tot 
ongeveer 50. De afname komt hoofdzakelijk door overlijden.
Er komen weinig vaste donateurs bij. Een maatschappelijke trend waar ook andere lief-
dadigheidsinstellingen mee te maken hebben. Individuen en bedrijven lijken meer bereid 
om een eenmalig, concreet doel te willen steunen, dan zich voor langere tijd te verbinden 
aan het algemene doel van de liefdadigheidsinstelling. Onze concrete doelen vertalen 
zich bijvoorbeeld in het financieren van gereedschapskisten voor studenten van een 
technische school, uniformen voor verloskundigen in opleiding, of de reparatie van een 
dak van een kleuterschool. Dit zijn, wat wij onze fysieke projecten noemen. Dit in tegen-
stelling tot de jaarlijkse structurele ondersteuning voor de kinderen.

In de tabel hierboven ziet u het verloop van deze beide donateursgroepen van de laatste 
6 jaar. De bijdragen van vaste donateurs lopen langzaam terug, gelijke tred houdend met 
de afname van deze groep. De jaarlijkse eenmalige bijdrages schommelen nogal, maar 
kennen per saldo een langzame stijging. Als we een aanvraag krijgen voor een fysiek 
project, zoeken we gericht naar een bedrijf dat zich kan herkennen in de aanvraag. In 
de eenmalige bijdragen zitten daarnaast soms legaten. Dat was het geval in 2019 na het 
overlijden van een vaste donateur. 

Onze belangrijkste structurele ondersteuningsdoel is echter het mogelijk maken van on-
derwijs voor Papoea kinderen. Als we verhoudingsgewijs kijken hoeveel we elk jaar aan 
structurele ondersteuning geven en hoeveel aan eenmalige fysieke projecten, dan ziet 
dat er als onderstaand uit. 

Conclusie is dat de eenmalige donaties weliswaar steeds wat toenemen over de laatste 
6 jaar, maar dat dit niet voldoende is om de teruggang van de vaste donateurs op te 
vangen. Bovendien kennen de eenmalige bijdragen een hogere mate van onzekerheid. 
Hier zijn we ons van bewust en hebben we beleid op ontwikkeld. Een van de kernpunten 
daarin is dat we de structurele ondersteuning over de komende 10 jaar laten meebewe-
gen met de mate waarin de Indonesische overheid zelf in staat is om te zorgen voor goed 
onderwijs, ook aan Papoea kinderen. Deze opbouw gaat langzaam, maar vordert wel. 
Het is een kwestie van lange adem en die hebben wij, dankzij uw ondersteuning!

Karin Buckens.

Grosso modo is die verhou-
ding 85% structurele on-
dersteuning en 15% fysieke 
projecten. Soms hebben we 
geen fysiek project (2017) en 
soms zijn we in staat meer-
dere aanvragen te honoreren, 
vanwege hoge eenmalige bij-
dragen (2019).

2020 2019 2018 2017 2016 2015

bijdragen van vaste donateurs 26.180€      26.507€      30.137€      22.618€      27.222€      38.746€      

eenmalige bijdragen 8.360€        106.402€    18.750€      13.200€      4.589€        6.250€        

34.540€       132.909€     48.887€       35.818€       31.811€       44.996€       

v a s te  dona teurs 2015 = 100% 68% 68% 78% 58% 70% 100%

eenma lige bijdra gen 2015 = 100% 134% 1702% 300% 211% 73% 100%

L angjarig verloop donaties
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