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Voorwoord
Dit is onze 70e uitgave van de Nieuwsbrief!!!
Nog steeds kunnen we u verslag doen van onze werkzaamheden in de zuidelijke regio’s van Papoea,
te weten Merauke, Boven Digoel en Mappi. Helaas hebben we in 2020 en/of 2021 geen werkbezoek
kunnen doen i.v.m. de Corona pandemie. Maar omdat ook in Papoea de digitale wereld zich razendsnel ontwikkelt hebben we veel contacten via sociale media. We kijken er naar uit om in 2022 weer
fysiek onze projecten te kunnen gaan bezoeken.
In deze nieuwsbrief besteden we natuurlijk aandacht aan de Papoeajeugd die nog steeds onze steun
nodig heeft, dit keer aandacht voor 3 studenten aan de Musamus. Er waren weer Nederlandse ‘acties’ om geld in te zamelen. In Papoea is het boek verschenen van AFI, over onderwijs dat aansluit bij
de wereld van Papoeakinderen. En we vertellen over onze adviseur, Pater Kees de Rooij, die dit jaar
zijn 60-jarig kloosterleven vierde. Wederom wens ik u veel leesplezier!
Marjolijn Veeger

Voordracht PJNS Merauke
Christin, onze actieve penningmeester van PJNS Merauke, heeft mevrouw
Agustina Noman als nieuw lid van PJNS
Merauke voorgedragen. Zij is leidster op
de kleuterschool in Buti, St. Theresia. In
de vorige nieuwsbrief hebben we aandacht aan haar besteed als een van de
eerste leerlingen in Merauke die steun
kreeg van PJNS. In de vergadering van

23 oktober 2021 van PJNS Nederland
zijn wij akkoord gegaan met het voorstel, indien PJNS Merauke haar als lid
wil aanvaarden. Wij hopen binnenkort te
horen van hen. Wij zijn in ieder geval blij
met een dergelijke uitbreiding.
Agustina Noman in haar
kleuterklas in Buti

Contactdag 2021
In de vorige nieuwsbrief hebben we een vooraankondiging
gedaan voor de contactdag maar vanwege de stand van za-

ken van de Corona hebben we besloten hem uit te stellen tot
2022. In de nieuwsbrief van Mei 2022 hoort u daar meer over.

Corona in Zuid Papoea
De COVID-19-taskforce van de provincie Papoea heeft deze maand bevestigd dat de dagelijkse snelheid van
overdracht van het coronavirus nu is
afgenomen.
Desalniettemin wordt burgers gevraagd
om de door de overheid gestelde gezondheidsprotocollen te blijven uitvoeren. “Houd afstand en gebruik een
mondkapje op drukke openbare plaatsen”
Hoe is de stand van zaken in het zuiden? Helaas kunnen we niet meer
beschikken over overzichten van de
overheid. Pater Kees de Rooij schrijft:
“Er is in Merauke veel gevaccineerd en
dat gaat nog steeds door. Er moeten
nog wel steeds mensen over de streep
getrokken worden want er is veel antipathie tegen vaccinaties omdat er een
verhaal rondgaat dat de vaccinaties er
zijn om Papoea’s uit te roeien.”
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Het laatste nieuws wat ons bereikte is
dat kinderen wel naar het kleuter- en
basisonderwijs kunnen maar slechts
voor 3 dagen. Op middelbare scholen
zijn er verschillende shifts per schooldag zodat er minder studenten in een
lokaal zitten. Er moeten overal mond-

kapjes worden gedragen. We weten dat
op twee kleuterscholen het onderwijs zo
veel mogelijk buiten plaats vindt.
Kinderen van Bijvoedingsproject
Asmaro eten buiten

Project 124 - Voortgezet en Hoger Onderwijs
In dit project worden studenten gesteund, die bijvoorbeeld de opleiding verpleegkunde of verloskunde volgen of van de onderwijzersopleiding.
Een aantal van die leerlingen zit op de Musamus University Merauke (Bachelor niveau). Op deze universiteit wordt lesgegeven
in meerdere richtingen. Het is een staatsuniversiteit en niet gebonden aan een geloofsrichting.
Op 4 november had één van onze contactpersonen in Merauke, Edo Mote, een gesprek met de directeur van de school. Dr. Beatus
Tambaip. Hij is de eerste Papoea, die directeur is van een hogere school in Papoea. Hij is geboren op 21 december 1962 in Kelapa
Lima, een wijk bij Merauke. Na zijn opleiding gaf hij les op de universiteit. Met steun van de overheid heeft hij verder gestudeerd
in Australië. Sinds 2021 is hij directeur van de school.

Edo heeft ook gesproken met drie meisjes, die steun ontvangen van PJNS. Ze
zijn alle drie geboren in Kweel. De ouders van Rigoberta en Betty zijn overleden en de vader van Sinflorosa is ook
overleden. De meisjes wonen alle drie
bij de moeder van Sinflorosa in Kelapa
Lima. Rosa ontvangt steun sinds haar
lagereschooltijd. Het was voor hen extra moeilijk in de beginperiode op de
Musamus toen ze nog geen laptop hadden. De moeder van Rosa verbood hun
om een mobiele telefoon te hebben,
maar ze kregen daar in het vijfde semester toch permissie voor. Nu, tijdens
de corona epidemie is het lastig om online lessen te volgen omdat er beperkte
data zijn. Ook heeft Edo gevraagd wat
de meisjes doen met het geld dat zij
krijgen van PJNS. Ze kopen boeken en
schrijfmateriaal en gebruiken het voor
transport naar de school. De moeder
van Rosa beheert het geld. De meisjes
krijgen niet alles zelf in handen.
Alle drie de meisjes willen graag onderwijzeres worden. De moeder stimuleerde hen om ervaring op te doen met lesgeven in afgelegen gebieden, bijvoorbeeld in de Asmat en Sota.
Edo vroeg ook naar de ervaring die de
meisjes hebben met lesgeven.
Ri heeft stage gelopen in Sota. Het pro-

bleem is daar, dat de ouders de kinderen nog steeds meenemen als zij naar
hun kampong gaan om eten te verzamelen. Dit komt de studie niet ten goede. Als de leerkracht de kinderen niet
over wil laten gaan, proberen de ouders
druk op de leerkracht uit te oefenen om
de kinderen alsnog over te laten gaan.
Zo kan het zijn dat ze in de vijfde of zesde klas nog niet kunnen lezen.
Betty heeft ervaren dat kinderen op de
Gerardus Adi school wel kunnen lezen
en rekenen in de vijfde en zesde klas,
maar in de derde en vierde nog niet.

Rosa heeft stage gelopen op de SD
Mangga Dua {een buitenwijk van Merauke} Daar werden de leerlingen van
de vijfde en zesde klas in twee groepen verdeeld, een groep die wel en een
groep die niet kan lezen. Er is speciale
aandacht voor de niet lezende groep.
Deze krijgen extra les. Na hun examen
willen Ri, Betty en Rosa graag kinderen
lesgeven in arme wijken rond Merauke.
Wij wensen hen daarbij veel succes!
Rina van Breemen-Duivenvoorde

Vlnr. Ri, Betty en Rosa
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Acties in Nederland		
Zusters uit Tilburg schenken
gebruiksvoorwerpen uit Papoea
Het klooster van de zusters van het Heilig Hart / Notre Dame in Tilburg
gaat inkrimpen. Daarmee is besloten dat de zusters, die vroeger in Papoea
werkten, de voorwerpen die ze daar kregen eens
kritisch zouden bekijken. Een flink deel hebben
ze nu aan ons geschonken en in goed overleg is
over bestemming van de spullen besloten. We
hebben daarna in een gezellige bijeenkomst nagepraat over hun jaren in de tropen en hen bedankt dat ze op deze manier opnieuw de jeugd in
Papoea steunen. Met de spullen hebben we de
verzameling Papoeakunst van PACE aangevuld,
(www.papoeaerfgoed.nl) evenals onze leskisten
en de landelijke bibliotheek van Papoeaboeken
bij Hapin.

Digitale vergadering met ons bestuur in
Merauke
Voor het eerst hebben we afgelopen
zomer een digitale vergadering gehad
via Teams met ons bestuur In Merauke. Een hele belevenis dat dit mogelijk
is. Door Corona konden we niet op ons
tweejaarlijks werkbezoek gaan. Maar
omdat in Merauke de digitale infrastructuur de laatste jaren sterk verbeterd is konden we elkaar toch zien en
overleggen over ons werk. Het digitaal
vergaderen kan nooit een werkbezoek
vervangen maar is beter dan alleen mailen. Zelfs een bestuurslid dat tijdelijk
buiten Merauke was, kon meedoen. Daarom zullen we dit vaker gaan doen.

Pasar Molen
Op 19 September
jl. hebben we met een kraam
op de Pasar Molen gestaan in
Utrecht. Het was een prachtige dag. Mooi weer, leuke ontmoetingen en veel gesprekken
onder strikte coronaregels. We
hebben veel nieuwsbrieven
uitgedeeld en we hadden een
goede verkoop!!
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Verkoop
Armbandjes voor
Papoea jeugd
Linde, Amber en Maud hebben
armbandjes gemaakt en verkopen die aan de weg voor het huis
in Santpoort. Tot nog toe een opbrengst van 40 euro hebben zij over
kunnen maken voor de schoolgaande kinderen in Merauke.

Pater Kees de Rooij MSC,
60 jaar in het klooster.
Op 9 Oktober 1961 deed pater Kees de Rooij op het Groot Seminarie in Tilburg zijn eerste geloften. Op 9 Oktober 2021 vierde hij
in Papoea zijn 60-jarig klooster/missionaris leven.
waar we projecten bezochten. En ‘s
avonds was er dan altijd een biertje op
zijn kamer.

Misa Syukur 60 Tahun Hidup Membiara: Dankmis voor 60 jaar religieus leven.

Op de foto staat hij met “mijn Papoeakinderen…de jonge generatie kinderen;
hun moeders die bij mij op het internaat
in Getentiri zaten, hebben een betere
scholing en opvoeding gekregen van
1995 tot 2005”.
Vanwege Covid kon hij voor een feest
niet naar Nederland komen en ook in
Merauke niet veel mensen uitnodigen
maar wel deze groep, die zo tekenend
is voor zijn werk in Papoea. “Ik wilde
en ik wil me ook nu nog zoveel mogelijk inzetten voor het welzijn van de Papoea’s, zodat ze hun ‘mannetje’ staan
en niet achterblijven in de ontwikkeling
van deze moderne wereld.
Dus dit is niet alleen om hen een beter
katholiek te doen zijn, maar ruimer gezien, om hen een beter mens te laten
worden door op de eerste plaats zich
bewust te doen zijn van hun eigenwaarde”.
In een mail schreef hij met een knipoog
dat hij “SE K SI” zal blijven. Dat is bijzonder voor een pater 😉…  maar  de  letters staan ergens voor: SE is Semangat,
een sterke geest, spirit om verder te
gaan. K is Kuat, sterk en gezond blijven.
SI komt van Siap, klaar staan om te dienen. Dit zijn precies de eigenschappen
van pater Kees die hem minstens al 60
jaar, waarvan 52 jaar in Papoea, tot de
man maken die hij nu is, de missionaris
met de ‘poten in de klei”.

Een korte blik op zijn Papoea-jaren.
Op 9 januari 1969 werd hij in Merauke
ontvangen door bisschop Mgr. H. Tillemans. Hij werkte op meerdere
Missieposten in het aartsbisdom Merauke. Ninati, Getentiri en Mindiptana
in de meest oostelijk binnenlanden en
ten slotte in Merauke, in het zuiden. Zijn
drijfveer is al die tijd om zich in te zetten
voor sociale en economische belangen
van mensen en met name van de Papoea’s die hem om raad komen vragen.
Hij heeft in het binnenland veel projecten opgezet. Van de bouw van scholen,
het geven van lessen over landbouw,
tot het runnen van rubberplantages om
mensen aan een inkomen te helpen.
In 2006 werd hij 65 en verhuisde naar
Merauke. Hij was toen “Freelance Pastor”. Zoals hij zelf formuleert: “Ik kan
doen wat me op mijn oude dag nog gelegen komt. Ik ben vrij, gepensioneerd.
Vrij van het officiële pastorale dienstwerk. Geen plichten meer”
Vanaf dat jaar is hij ook adviseur van
PJNS. Met zijn kennis van de Papoea
cultuur heeft hij ons vaak geholpen. Met
name hoe om te gaan met onze plaatselijke bestuursleden en contactpersonen van diverse projecten. En hij was
onze gastheer als we voor werkbezoek
in Merauke waren. Met zijn rode jeep,
die betere tijden heeft gekend, heeft hij
ons begeleid naar de scholen en wijken

In Merauke heeft hij opnieuw aan diverse belangrijke projecten gewerkt. Vanaf 2007 heeft hij de aidsproblematiek
onder de aandacht gebracht door voor
kinderen van aids ouders een eerste internaat te bouwen. Het daaropvolgende nieuwe internaatcomplex ‘Petrus
Vertenten’ is ook een MSC-centrum
geworden voor verschillende spirituele
ontwikkelingsactiviteiten. Van 2016 tot
2019 was hij hoofd van het bouwteam
van het ‘Bunda Pengharapan Ziekenhuis’ in Merauke; ook de bouw van het
PRR-zusterklooster voltrekt zich onder zijn leiding en is momenteel in de
afrondende fase. Ook heeft hij met 4
jonge mensen een kippenfarm opgezet.
En, hij heeft nog steeds iedere avond
een informeel ‘spreekuur’. In zijn eigen
woorden:

“Ik kan zeggen dat ik tevreden ben over
mijn 60 jaar klooster/missionaris leven. Ik heb het met plezier gedaan en
ik kan me gelukkig voelen als mensen
bij me aankloppen voor een gesprek of
de zegen, in verband met een moeilijke
droom, ziek zijn, een moeilijk huwelijk”.
Wij feliciteren Pater Kees vanaf deze
plek met zijn 60-jarig jubileum en hopen
dat hij nog lang voor ons en “zijn Papoea’s” kan blijven werken.
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“Mendidik ala Papua”
In het voorjaar van 2021 is het boek “Mendidik ala Papua“ (Onderwijzen op Papoea
wijze) van de stichting AFI verschenen en verspreid door Papoea. Er is ook een digitale versie. Wij meldden er eerder over dat PJNS en Hapin de uitgave hiervan mede
hebben gefinancierd.
Het is een boek geworden met 27 interessante en belangrijke aanbevelingen, adviezen en verhalen van mensen die zelf werken in, of betrokken zijn bij, het onderwijs
in Papoea. Die hoofdstukken gaan allemaal over het belang van aansluiten bij de
cultuur van het land, contextueel onderwijs. Diverse hoofdstukken zijn vertaald en
we laten drie schrijvers aan het woord met hun eigen kijk op het onderwijs. Als we
hiermee uw verdere belangstelling heb gewekt kunt u een digitaal boek aanvragen.
(06 235 27 291)

Taal
(Christoporus Aria Prabantara SJ)
“Er is een theorie die zegt dat het opvoeden van kinderen op jonge leeftijd
(PAUD en SD) met behulp van hun
moedertaal hun leerproces enorm zal
helpen”.
“Het feit dat er in Papua veel stammentalen zijn, laat dus zien dat lesgeven
in Papua niet eenvoudig is. Een leraar
moet de verschillende culturen onder
ogen zien”. (Red.: de stammentaal is
de eerste taal, het Indonesisch is voor
Papoea’s de tweede taal)
De toepassing van de moedertaal in
het basisonderwijs moet dus zorgvuldig
worden voorbereid. Een voorbeeld over
wiskunde. (Irene Endah Tri Winihati)
“Etno-wiskunde wordt gedefinieerd als
een culturele antropologie van wiskunde en wiskundeonderwijs.
In het gebied van de zuidkust van Papoea, dat wordt bewoond door de Marind-stam, nodigt de leraar de basisschoolleerlingen uit om getallen te herkennen. Beginnend met het cijfer “één”
door het woord één te lezen in Marind,
namelijk “hyakod”. Vervolgens vraagt
de leraar aan de leerlingen het symbool
van het cijfer één in hun respectievelijke
notitieboekjes te schrijven.Er is hier een
belangrijk punt toegepast, namelijk het
behouden van de Marind-taal, afgezien
van het leren van getallen zelf”.

Lege klassen in het binnenland
(Edoarde Mote)
“Regelmatig, als ouders voedsel zoeken in de ‘dusun’ (hun ‘tuin’ in het oerwoud), volgen jonge kinderen hun ouders. Dit omdat ze te jong zijn of omdat
ze mee moeten helpen om voedsel te
vinden.
Zij volgen dan tijdelijk geen onderwijs.
Na het vertrek van de ouders naar de
‘dusun’ (meestal voor enkele weken)
kan de leraar al voorspellen dat de

6

klas binnen een week door nog maar
een paar kinderen zal worden bezocht.
Het zal zeker stil zijn in de klas. In zo’n
situatie zijn er leraren die er toch voor
kiezen om de les voor de kleine groep
voort te zetten. Die overweging maken
zij omdat in het semester-programma
heel weinig tijd is om stof in te halen.
Veelal wordt het leermateriaal plichtmatig gegeven om de leerdoelen te
halen. Of de kinderen het nu begrijpen
of niet, voor een deel van de leraren is
het belangrijkste dat zij voldoen aan
de normen om aan het schoolexamen
te kunnen deelnemen. Problemen met
lezen, schrijven of rekenen worden later in de stad opgelost als de leerlingen
naar de middelbare school gaan”.
“Ook omdat veel leraren contractleerkrachten zijn, zijn zij zelf ook nog wel
eens afwezig. Zij worden anders behandeld dan ambtenaren met betrekking tot hun welzijn. Ook door een gebrekkige communicatie-infrastructuur,
ontbreekt er een soepele coördinatie
tussen het Bureau en contractleraren
in het binnenland. Hun geld komt soms
maanden niet en dan kunnen ze niet
aan eten komen. Dit is vaak de belangrijkste reden waarom deze leraren naar
de stad moeten. Ze moeten daar zelf
hun administratieve zaken gaan regelen. Als hier problemen mee zijn, blijven
de leraren langer in de stad waardoor
het onderwijs langer staakt”.

Opvoeding en Internaten
(Elok Pakaryaningsih Sudono)
“Het is heel belangrijk om als leraar te
kunnen omgaan met de bestaande culturele context en studenten te accepteren zoals ze zijn. Bovendien is het gebruik van contextuele referenties bij het
leren, een houding die de erkenning van
het bestaan van Papoea-kinderen laat
zien”. “Als opvoeders is het onze plicht
om materiaal te leveren dat door ande-

ren is bepaald, maar we hebben ook de
plicht om benaderingen te ontwikkelen
die passen bij de cultuur waarin kinderen leven”.
“In de praktijk van het berispen of wijzen op fouten, meestal lijkt de woede
(emotionele uitstorting) van de opvoeder
te domineren, begrijpt de leerling soms
niet waarom hij wordt uitgescholden en
gestraft.
Bij het geven van berispingen moet de
waardigheid of het zelfrespect van de
leerlingen behouden blijven en wat niet
minder belangrijk is, dat de leerlingen
zich bewust worden van hun fouten.
Op deze manier zullen leerlingen bereidwillig zowel advies als berispingen
en zelfs straffen accepteren die het
gevolg zijn van ongehoorzaamheid”.
“Het onderwijspatroon in een internaat
biedt kansen. Het patroon van internaat
onderwijs zal Papoea-kinderen kansen
bieden om kennis, karakter en levensvaardigheden te ontwikkelen. Het leven
in een internaat, dat gewoonlijk regelmatig is, kan een thuis zijn voor kinderen om te leren over liefde, socialisatie,
verantwoordelijkheid, discipline in de
praktijk, gehoorzaamheid, cultuur, en
zelfs kunnen kinderen ‘ouders’ vinden
in de verzorgers”.
“De reden om internaten aan te moedigen is zeer relevant voor de context in
Papoea waar ouderschap in het gezin
niet kan worden vertrouwd omdat de
ontwikkeling van kinderen moet worden
ondersteund op het gebied van cognitie, psychosociaal en affectie”.

Een van de wijken
rondom Merauke,
waar kinderen via
ons Kuda Mati
project van Ibu Catharina Koti worden
gesteund, is Lepro.
Daar wordt een
Bevak-programma,
een soort “rijdende
school”, uitgevoerd
door broeder Jhon
die geld krijgt van
donateurs.
Kinderen leren
er bidden, lezen,
tellen en sociale
vaardigheden, net
als op school. Van
Agustina Noman
hoorden wij dat zij
en haar collega op
donderdagmiddag

in Lepro werken als vrijwilliger.
Het is een programma om extra

te leren buiten school. En buiten
school is in dit geval ook letter-

lijk zo, op een groot stuk plastic
in de buitenlucht.

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 p.a. Munnikkenweg 54, 1947 EV Beverwijk. U kunt haar ook per mail bereiken: kbmaat@xs4all.nl
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.

Opgaveformulier als donateur / U kunt uw gegevens natuurlijk ook mailen.
Naam:		
Straat/huisnummer:					Postcode/Plaats:
Datum:							Handtekening:
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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
kbmaat@xs4all.nl
Antoon Egging, lid
tel. 013-8509240

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

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

Van de penningmeester
Onlangs hebben we in oktober onze
‘herfst-vergadering’ weer gehad. Daarin
bespreken we altijd de binnengekomen
verslagen met de prestaties van de kinderen van het afgelopen semester en
de aanvragen voor het nieuwe semester. En daarnaast de verantwoording
van toekenning van geld voor eenmalige projecten, als dit project inmiddels
afgelopen is.

Secretariaat:
Munnikenweg 54
1947 EV Beverwijk

opening, docenten die thuis gewerkt
hebben en de hele administratie heeft
daardoor achterstand opgelopen. Dat
was te zien in het mindere aantal verslagen en aanvragen die we bij de vergadering konden bespreken. We hebben
contact gelegd met het lokale bestuur
om te zorgen dat we de verantwoordingen alsnog wel binnenkregen evenals
de aanvragen voor het komende semester. Gelukkig is dat goed gelukt.
Onderstaand ziet u een overzicht van
Corona blijkt de scholen die we onderNieuwe tabel voor ‘Van de penningmeester,
decembernummer 2021’
de toekenning van ondersteuning voor
steunen, parten te spelen. De scholen
hebben te maken gehad met beperkte
het eerste semester van het schooljaar

2021 – 2022. Omdat het kalenderjaar
niet synchroon loopt met een schooljaar, zien we in een kalenderjaar altijd
in de eerste kolommen de bijdrage voor
het laatste semester van enig schooljaar en in de tweede kolommen de bijdrage voor het eerste semester van het
volgende schooljaar. Jaarlijks maken
we tweemaal (voor ieder semester) een
bedrag over.
Onze bijdrage berekenen we altijd in IDR,
het geld maken we ook over in IDR. U
ziet in de tweede regel bovenaan de tabel ook de wisselkoers van het moment
van overmaken van het geld. De IDR
koers ten opzichte van de euro verslechtert. Dat betekent dat wij met
minder euro’s hetzelfde aantal kinderen kunnen ondersteunen. Tegelijkertijd moet
je je dan ook afvragen of er
devaluatie optreedt in Indonesië, met andere woorden:
kun je daar met hetzelfde
bedrag nu minder kopen.
In onze laatste vergadering
hadden we verbinding met
Merauke en enkele gasten
aanwezig aan wie we dit
gevraagd hebben: is het
ondersteuningsbedrag per
kind nog steeds voldoende,
of moeten we dit misschien
ophogen. Het antwoord was
gelukkig dat de bijdrage per
kind nog steeds voldoende
is.
We continueren dus op dezelfde voet.
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