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Werkbezoek Papoea Jeugd Naar School  
oktober 2022 
Van 5 tot 26 oktober waren we op werkbezoek in Papoea, Merauke. Dit keer met de bestuursleden Ton van Breemen, Karin Buc-
kens en Jan Heijs en mèt hen, de partners Rina van Breemen en Marjolijn Veeger.  We hadden een zeer succesvol werkbezoek 
waar we u, in deze en de volgende nieuwsbrief, uitgebreid verslag van doen. We bezochten veel projecten en we hebben met 
name ons plaatselijk bestuur een belangrijke boost kunnen geven. 

Lokale bestuur
Het bestuur PJNS Merauke is uitge-
breid. Zie hieronder v.l.n.r. Zuster Elisa 
Parenkuan, Edo Mote (beiden nieuw), 
Christin Setyowati, Ibu Katarina Koti, 
Agustina Noman en Hasan Sanjaya. 

Wij stellen twee nieuwe leden aan u 
voor: 
Zuster Elisa is al een poosje geleden 
door Christin gevraagd om haar te 
helpen met haar drukke werkzaamhe-
den als penningmeester èn secretaris. 
Wij zijn blij met haar ondersteuning en 
denken dat ze vanaf nu ook een waar-
devolle kracht voor ons bestuur kan 
worden. Zuster Elisa heeft ook ervaring 
met projectmatig werken. Zij hoort bij 
een Duitse orde, SND: Sisters of Notre 
Dame. Zij werkt 4 jaar in Merauke in het 
internaat van KPG. Ze heeft een klein 
bedrijfje opgezet: verwerken van ko-
kosnoten tot verkoopbare producten, 
hetgeen inkomsten voor het internaat 
oplevert. Dit getuigt van een onderne-

mersgeest!
Edo Mote is de leider van PMS (Papua 
Mandiri Sentosa), een bedrijf dat kin-
deren helpt zowel naar de kleuter- als 
lagere school te gaan. We hebben hem 
leren kennen als tolk in 2017. Na zijn 
masterstudie in Jogjakarta heeft hij een 
Educatief Centrum opgezet in Merauke 
waar jongeren tegen een kleine ver-
goeding cursussen Computer en En-
gels krijgen aangeboden. Hij heeft als 
ondernemer succes behaald met o.a. 
het genereren van geld voor zijn werk. 
Wij zijn blij dat hij zich ook als voorzitter 
voor PJNS wil inzetten.
Wij wensen het nieuwe bestuur een  
fijne samenwerking! 

Tijdens het werkbezoek is er een verga-
dering geweest van de twee besturen, 
PJNS Merauke en PJNS Nederland. De 
leden hebben uitvoerig kennis gemaakt 
en hebben de volgende zaken bespro-
ken:

Taakverdeling
Er is na een gesprek over ieders kwali-
teiten een duidelijke taakverdeling ge-
maakt waar iedereen tevreden over is. 
Edo is de nieuwe voorzitter, Christin is 
penningmeester, Agustina is secretaris 
en neemt een deel van het werk van ibu 
Koti over omdat het hele pakket voor 
haar te zwaar wordt. Zuster Elisa zal 
nieuwe projecten opzetten voor com-
puteronderwijs en zij kan gezien haar 
ervaring projecten beoordelen. Hasan 
is vooral adviseur van het team omdat 
hij vaak als architect buiten Merauke 
werkzaam is. Hij kan aanvragen voor 
fysieke projecten beoordelen. PJNS 

Voorwoord
Een heel kort voorwoord dit keer want de aandacht zal in deze nieuwbrief vooral uitgaan naar het 
werkbezoek van oktober jl.  Ik grijp deze gelegenheid één keer aan om een  bijzondere foto van Ibu 
Adriana Mahuze en mijzelf te plaatsen. Tijdens een bezoek laat ik haar foto’s uit ‘onze tijd’ zien.  Zij 
is 85 en was mijn ‘nanny’ in Merauke in de 50er jaren. Met deze prachtige herinnering wensen wij u 
veel leesplezier en hele goed Kerstdagen.

Marjolijn Veeger

Bestuur in Merauke

Agustina Noman en Hasan Sanjaya
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Nederland maakt hun aanstellingsbrie-
ven in orde.

Computerbeleid
Om het groeiend aantal aanvragen 
voor de aanschaf van computers te 
kunnen beoordelen zijn in de vergade-
ring de volgende voorwaarden vastge-
steld:
• de computers moeten worden ge-

bruikt voor onderwijs aan Papoea 
jeugd.

• er moet een docent benoemd zijn in 
het project en vervanging bij uitval 

• de docent (en vervanger) moet ge-
certificeerd zijn voor het werken met 
computers

• er moet een duidelijke omschrijving 
zijn door welke doelgroep en hoe de 
computers gebruikt gaan worden

• de computers moeten qua veiligheid 
in een afgesloten ruimte staan

• er moet een garantie zijn dat er on-
derhoud kan worden gedaan 

Organisatie van het afhandelen van 
aanvragen en rapportages
Om de communicatie onderling te ver-
beteren is het goed om in Merauke 4 
à 5 vergaderingen per jaar te plannen 
rondom de inlever- en beoordeling da-
ta van de aanvragen. Tevens zullen er 
striktere deadlines gehanteerd worden 
voor het inleveren van aanvragen en 
projectverslagen. Er wordt ook nage-
dacht hoe te realiseren is om de aan-
vragen en verslagen digitaal naar Ne-
derland te sturen. Dat levert een maand 
tijdwinst op. 

Verzelfstandiging PJNS Merauke
Door het teruglopende aantal dona-
teurs in Nederland streven we er naar 
dat PJNS Merauke binnen 3 tot 5 jaar 
zelfstandig kan werken. Dit zal PJNS 
Nederland zorgvuldig begeleiden. Het 
betekent dat PJNS Merauke minder 
verantwoording hoeft af te leggen aan 
PJNS Nederland en zelf fondsen werft. 

Te denken valt aan crowdfunding, rijke 
donateurs in Papoea/Indonesië vinden, 
alumni van PJNS benaderen om met 
hen in gesprek te gaan over de toe-
komst van PJNS. En tot slot bestaat er 
een idee voor het opzetten van verkoop 
van spullen om zo de financiën wat aan 
te vullen.

Werkbezoeken 
In deze nieuwsbrief willen wij vooral 
aandacht besteden aan twee zaken: 
het onderwijs aan de jongste Papoea 
kinderen op kleuterscholen (TK) en/of 
opvang (PAUD). Ook schrijven we over 
de diverse internaten die we hebben 
bezocht en die het kinderen mogelijk 
maken naar school te gaan. 

Bezoek aan kleuterscholen
Wij hebben 6 kleuterscholen bezocht, 
meestal samen met Christin en Edo. 
Op verschillende manieren geven wij 
hen steun: met bijvoeding om de kinde-
ren (en hun ouders) te stimuleren naar 
school te komen; met transport naar 
de school vanwege een te grote af-
stand voor de kleuters; met reparaties 
aan het schoolgebouw die niet door de 
overheid worden betaald; met school/
speelmateriaal om de kinderen te laten 
wennen aan ‘leren’. Diverse scholen 
krijgen al langer steun van PJNS, dit 
jaar is TK Yohanes Mopah Lama erbij 
gekomen. Na lange tijd heeft Bupul, in 
het binnenland, ook weer een project.
Alle kleuterscholen doen het goed! Er is 
enthousiaste deskundige leiding, er is 
lesmateriaal en er is zorg voor de kin-
deren. Het was een geweldige opsteker 
om dit te kunnen constateren tijdens 
ons werkbezoek in oktober jl. 
De gebouwen hebben soms wel een 
opknapbeurt nodig en we krijgen dan 
ook aanvragen om steun daarvoor. 

St. Theresia (Buti)

Het hoofd van de school en 3 leer-
krachten ontvingen ons. De school ziet 
er goed uit. 
Er zijn hier 50 kinderen ingeschreven 
voor 2 klassen. De school krijgt al ja-
ren steun voor bijvoeding dat door de 
leerkrachten in het keukentje op school 
wordt gemaakt. De school heeft een 
wensenlijstje. 1. Een aanvraag voor 
een computer, specifiek voor de admi-
nistratie, maar dat past niet binnen de 
inmiddels vastgestelde voorwaarden. 
Computers die wij aanbieden zullen 
vooral voor onderwijs aan kinderen in-
gezet moeten worden. 2. Op een vraag 
voor ondersteuning van waterbeheer 
rond het gebouw, hebben we gezegd 
dat een deel van de problemen wel-

licht door eigen ouders opgelost kan 
worden. 3. Speel/leermateriaal ver-
dwijnt nogal eens uit de school maar 
de school is in eerste instantie zelf ver-
antwoordelijk voor het beheer ervan. 
Als de school per onderwerp een pro-
jectaanvraag maakt kunnen wij die aan 
donateurs voorleggen.               

Maria Dolorosa (Gudang Arang)

We werden welkom geheten in de klas 
vol met kinderen, die ons lekker en-
thousiast toezongen, samen met de 
leerkrachten. We hebben gesproken 
met het hoofd van de school, de 2 
aanwezige leerkrachten en een onder-
steunende (honor) leerkracht. Zij krijgen 
allen salaris van de Pemda (lokale re-
gering). De kinderen zien er gezond en 
goed verzorgd uit. PJNS geeft steun 
voor bijvoeding en heeft eerder steun 
gegeven voor nieuw buiten speelmate-
riaal en dat ziet er nog goed uit. Er zijn 
hier 75 kinderen ingeschreven voor 3 
klassen. Er komt een nieuwe aanvraag 
voor renovatie van de ramen in de vorm 
van glazen lamellen. Deze zijn, als ze 
beschadigd raken, namelijk scherp en 
gevaarlijk voor de kinderen. Wij geven 
hen advies voor een oplossing en zeg-
gen toe, op zoek te gaan naar een do-
nateur voor die verandering. Voorwaar-
de is een aanvraag inclusief begroting 
die door PJNS Merauke wordt goedge-
keurd.

Maria Fatima (Kelapa Lima) 
We komen in een klas waar de kinderen 
hard aan het werk zijn. De kinderen zien 
er goed en netjes verzorgd uit. 
We worden meegenomen door het 
hoofd van de school, Ibu Helana Ra-
hatan en de penningmeester. We zijn 
blij dat we deze TK kunnen steunen met 
extra eten voor de kinderen. Dit krijgen 
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de kinderen elke vrijdag en dan komen 
ook (bijna) alle ingeschreven kinderen 
naar de TK (75). Omdat we nog geen 
verslag hebben gekregen leggen we 
onze procedure uit dat er halfjaarlijks 
een verslag nodig is ter beoordeling 
van de voortzetting van onze steun. 
De dames vertellen dat het dak lek is 
en dat de plafonds deels stuk zijn. Er is 
al enkele malen steun gevraagd van de 
overheid, maar er is geen steun ontvan-
gen. Wij hebben uitgelegd dat het aan-
tal donateurs in Nederland terugloopt 
en dat wij voor fysieke projecten andere 
sponsoren moeten zoeken. Wij wachten 
hun aanvraag af. In de moestuin staan 
diverse gewassen. Van de knollen die 
de leerkrachten zelf verbouwen maken 
zij koeken voor de kinderen. Helaas zijn 
er geen ouders meer die helpen met de 
moestuin; de ouders vragen er nu geld 
voor.

St. Yohanes (Mopah Lama) 

Voor de eerste keer hebben we deze 
school bezocht. We ontmoetten de 2 
leerkrachten en spraken vooral met 

degene die ook penningmeester is. Zij 
staat voor een klas met normaal 31 kin-
deren. De andere leerkracht heeft er 10 
in haar klas. Vanwege de enorme regen 
waren m.n. de kinderen die verder weg 
wonen vandaag afwezig. We werden 
warm welkom geheten door de kinde-
ren en mochten naar een aantal liedjes 
luisteren. De leerkracht/penningmees-
ter wees ons vooral op het dak dat lek 
is. Wij hebben de aanvraag, die al goed 
gekeurd is door PJNS Merauke, hier-
voor al ontvangen. Wij zoeken nu een 
sponsor en als die gevonden is maken 
wij het geld over. 

Paud Asmaro

Deze peuter/kleuterschool van de NGO 
‘PMS’ is ‘in oprichting’. En, er is ge-
weldig laatste nieuws ….. per komend 
schooljaar (juli 2023) is de Paud/TK ge-
legaliseerd!!! Via de wet Bos komt de 
school voor financiering in aanmerking 
dus de twee onderwijskrachten zullen 
na 2 jaar betaald worden door de over-
heid.  
De kleuters hebben in juni 2022 ook 
een grote stap gezet: 22 zijn er ‘gedi-
plomeerd’ en gaan nu naar de basis-
school. Een ‘diploma’ van de kleuter-
school is steeds vaker een voorwaar-
de om aangenomen te worden op het 
basisonderwijs. De ouders van deze 
kinderen brengen hen nu vol trots, in 
schooluniform, dagelijks naar het busje 
waarmee ze naar school gaan. Zij zijn 
in deze arme Asmat-gemeenschap de 
eersten die regulier naar school gaan. 
Op dit moment zijn 24 kinderen gere-

gistreerd op de Paud/TK. Ibu Vero en 
ibu Julia zijn de onderwijskrachten die 
zijn gekwalificeerd nadat ze een cursus 
hebben gevolgd bij een KPG docent. 
(KPG is de onderwijzersopleiding). De 
Paud/TK is in het tweede semester 
(juli jl.) gestart in het nieuwe (nog lege) 
schoolgebouw in Blorep. We zetten 
hier onze steun voor bijvoeding 3 x per 
week en het transport naar de school 
voort.

Fajar Timur, Bupul
‘s Ochtends om 05.00 uur vertrokken 
wij, Jan, Marjolijn, Christin, Rina en Ton 
naar Bupul waar we om 08.30 uur aan-
kwamen. We werden eerst hartelijk ont-
vangen door Pastor Pitno Piran MSC 
en vele Papoea vrouwen en mannen. 
Het dorpshoofd kwam ook langs en 
we werden zeer enthousiast en uitge-
breid bedankt voor de steun van PJNS. 
Daarna verwelkomde het hoofd van de 
school ons. De naast de pastorie gele-
gen school heeft nu 2 klassen, het ge-
bouw heeft wel 4 lokalen. Het school-
gebouw is met steun van PJNS prach-
tig opgeknapt met nieuw zink op het 
dak en alles netjes geschilderd. Daarna 
bezoeken we het oude maar prachtig 
gerestaureerde kerkje van het dorp, 
met nog een muurschildering van de 
Nederlandse pater Hoeboer. De actieve 
jonge Pastor, Pitno Piran, heeft een po-
sitieve invloed op de ontwikkelingen in 
het dorp. Hij is een goed contact voor 
ons. Hij was enthousiast te horen over 
de foto’s van Bupul uit de 50er jaren. 
Marjolijn heeft hem er, uit de albums 
van haar vader, zo’n 12 kunnen sturen 
die hij als tentoonstelling in de kerk gaat 
ophangen.
We werden tot slot getrakteerd op heer-
lijk klaargemaakte zoetwatervis, rijst en 
groenten. We kregen ook veel rambu-
tan mee om later “thuis” nog lekker van 
te genieten. 

Fajar Timur, Bupul

4



Bezoek aan Internaten
Wij doen u ook verslag van ons bezoek 
aan 4 internaten.

Internaat ABBA, Kelapa Lima
We werden verwelkomd door Michael 
Pure. Hij is een van de oud-voorzitters 
van PJNS Merauke. Wij stelden Edo 
Mote voor als de nieuwe voorzitter. Mi-
chael Pure is inmiddels 80 jaar oud. 4 
jaar geleden heeft hij de leiding over het 
internaat overgedragen aan Bpk. Jo-
sep. Er wonen nu 35 kinderen, 25 meis-
jes en 10 jongens. Josep leidde ons 
rond naar de eetzaal annex studieruim-
te, de keuken en een ruime slaapkamer 
voor de meisjes. Het zag er schoon en 
netjes uit. De jongens slapen in 2 kleine 
wel donkere kamertjes in 2 stapelbed-
den. Het is allemaal iets minder dan bij 
de meisjes. Samen met kinderen van 
het internaat maakt Josep kasten die ze 
verkopen. Een goed initiatief voor wat 
extra inkomsten. 
Van de internaat leider hoorden we over 
de mooie resultaten van de kinderen: 
één kind uit het internaat is dokter ge-
worden. Er zit een jongen op het semi-
narie en een van de kinderen heeft een 
studiebeurs en zit op een universiteit in 
Malang. Van het afgelopen schooljaar 
zijn een student bij de politie en een an-
dere in het leger gaan werken. 

Internaat Bunda Kasih
Zr. Angelika (PBHK) en Zr. Hermien 
(PBHK) wonen met 35 meisjes in het 
internaat. Het internaat Bunda Kasih 
waarover wij in de vorige nieuwsbrief 
al uitgebreid vertelden. Nu konden we 
het met eigen ogen aanschouwen. Er is 
een prachtig nieuw gebouw met ruime 
slaapkamers met stapelbedden voor 
de meisjes, een mooie keuken, goed en 
schoon sanitair, voorraadkamer, eet- en 
studiekamer met een altaartje voor ge-
beden. Het oude gebouw staat er ook 
nog en wordt gebruikt als studieruim-
te en voor bijeenkomsten. Zr. Angelika 
dankte PJNS voor de steun die zij al 
jarenlang voor verschillende projecten 
ontvangen. 

Internaat Paulus Nafi in Kumbe
Dit internaat voor jongens en meisjes 
wordt gerund door pastores van de 
Capucijner Orde. Pastor Oskar OFM 
(Parochie, hoofd), Pastor Deo OFM en 
pastor Pinto OFM. Wij hebben hen ge-
steund met computers.  
Het internaat is fors gegroeid, er ver-
blijven nu 120 kinderen, vorig jaar nog 
68. De gebouwen zijn recent flink ge-
renoveerd met geld van de kerk en 
crowdfunding via sociale media. De 
slaapzalen (strikt gescheiden voor 
jongen en meisjes), de eetzaal tevens 
studiezaal, en de douches en toiletten 
zien er allemaal erg goed uit. Er is zo-

wel voor de meisjes als de jongens een 
eigen afdelingsleider in het internaat. 
Veel complimenten voor de pastors. De 
kinderen variëren in leeftijd van 6 tot 19 
jaar. 

Internaat van de KPG
We worden op het internaat verwel-
komd door Zr. Elisa SND, een beken-
de inmiddels. Er wonen 5 meisjes in 
het internaat die op de naastliggende 
school studeren voor onderwijzeres. 
Er waren ook 10 jongens, maar die zijn 
vertrokken. Mogelijk komen er enkele 
van hen nog terug. Het probleem is, dat 
de KPG  opleiding (Pedagogische Aca-
demie) waarschijnlijk wel geld ontvangt 
van lokale overheden maar dat niet be-
schikbaar stelt (of hoeft te stellen) voor 
internaat kosten. Daar ligt het volgende 
aan ten grondslag: Studenten op de 
KPG komen uit diverse districten rond 
Merauke en de lokale overheid in Me-
rauke wil niet meer betalen voor de op-
leiding (inclusief wonen) van studenten 
uit die andere districten. Studenten zijn 
dus afhankelijk van steun uit hun eigen 
district, een heel lastig probleem voor 
die studenten als ze onderwijzer willen 
worden en daarvoor alleen in Merauke 
naar school kunnen. De meisjes en de 
zuster gaan dat probleem op eigen cre-
atieve wijze te lijf: ze verdienen o.a. geld 
met het persen van kokos tot kokosolie, 
die zij verkopen. 

In de volgende nieuwsbrief komt informatie over diverse projecten in het binnenland en andere activiteiten die we hebben 
ondernomen. 

Jan Heijs

Internaat Paulus Nafi in Kumbe
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Een hoopvol  
verhaal over steun 
aan Papoea’s in 
Merauke   Deel 2
Het beloofde artikel: Een hoopvol verhaal over steun 
aan Papoea’s in Merauke, krijgt zijn vervolg in de vol-
gende nieuwsbrief i.v.m. de uitgebreide verslaggeving 
van ons werkbezoek jl. Oktober. Het artikel zal gaan 
over de initiatieven voor onderwijs aan jongvolwasse-
nen en maatschappelijk ondernemen. 

Contactdag Papoea-
jeugd naar school
In 2023 houden we weer onze traditionele contact-
dag. Wilt U daarvoor de volgende datum reserveren: 
zaterdag 11 maart. 

Vanaf 10.30 uur zaal open, 11.00 uur start programma tot 
15.30 uur. Lunch om 12.30 uur.
We vragen u een bijdrage voor deze dag van 20 euro, inclu-
sief lunch/koffie/thee.
De contactdag vindt plaats in de Reehorst in Ede (vlak bij 
het station Ede-Wageningen). We hebben gekozen voor een 
centrale locatie in het land om daarmee ook nieuwe dona-
teurs en vrienden van PJNS aan te trekken.
U ontvangt later een brief van ons met verdere informatie 
over bereikbaarheid en het programma.  Wij verzoeken u 
zich zo spoedig mogelijk aan te melden via het secretariaat: 
info@pjns.nl of 0251-221921. Wij hopen u daar te ontmoe-
ten!

DANK!!!!  aan alle donateurs die via een  
nalatenschap de Papoeajeugd willen steunen 
Met het ouder worden van onze dona-
teurs krijgen wij steeds vaker aanzien-
lijke bedragen als donatie. Dit zijn erfe-
nissen of legaten (delen van erfenissen) 
van mensen die ons, ook na hun dood, 
een warm hart toedragen. Wij zijn hier 
heel dankbaar voor!!!  

Niet alle donateurs willen hiervoor via 
ons blad bedankt worden maar dat 
geldt niet voor de familie van mevrouw 
van der Salm. We kunnen hiermee haar 
zus, zuster José van der Salm, even in 
het zonnetje zetten. 

Zuster José is opgeleid als analiste en 
heeft dat beroep vanaf 1970 vooral uit-
geoefend in het ziekenhuis van Merau-
ke. Daarnaast was ze verloskundige en 
heeft ze lesgegeven aan verpleegkun-
digen in opleiding. De moeder en kind-
zorg was in de jaren ’50, ook in haar tijd 
in de 70er en 80er jaren, en helaas ook 
nu nog steeds een zorgwekkend aan-
dachtspunt in de gezondheidszorg. Zij 
heeft haar steentje bijgedragen door op 
veel plaatsen in het zuiden van Papoea 
te hebben gewerkt: Merauke, Tanah 
Merah, Kepi, Bade en Mindiptana. In de 
jaren ’90 kwam zuster José weer naar 
Nederland en heeft haar werk voor de 

Papoea’s voortgezet als lid van het be-
stuur van PJNS. Haar ervaring met de 
cultuur in het land en haar kennis van 
de taal, was voor ons van groot belang.
Haar werk in Papoea was wel eens 
lastig voor haar en haar familie, zo ver 
weg, maar is door haar familie altijd ge-
steund en ze hebben altijd enorm met 
haar meegeleefd. Wij houden contact 
met haar om haar herinneringen levend 

te houden. Wij danken haar familie heel 
hartelijk voor hun donatie en zullen 
doorgaan met ons werk voor de Papoea 
jeugd!

(PJNS kan als erkende zogenaamde 
ANBI-stichting belastingvrij een erfenis 
of legaat aanvaarden. Mocht u hierover 
denken dan kunt u informatie hierover 
inwinnen bij onze voorzitter.)
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Opgaveformulier als donateur / U kunt uw gegevens natuurlijk ook mailen.

Naam:  

Straat/huisnummer:     Postcode/Plaats:

Datum:       Handtekening:

Eenmalig bedrag naar keuze 
O   Voor € 7,50 per maand (€ 90,00 per jaar) biedt u een kind de kans om de 

lagere school te volgen 
O   Voor € 15,00 per maand (€ 180,00 per jaar) biedt u een kind de kans om het voortgezet 

onderwijs te volgen 
O   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. Munnikenweg 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.

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.  

Veteranen dag in ’t Harde

In mei hebben we op de veteranen 
dag een kraam gehad en veel ver-
kocht. Omdat het de veteranen nog 
steeds niet lekker zit dat ze Papoea 
moesten verlaten, zijn ze het land 
niet vergeten. 
Ze blijven betrokken bij de ontwik-
kelingen in Papoea door er veel 
over te praten en te lezen maar ook 
daadwerkelijk steun te verlenen 
door producten te kopen of donateur te worden. We zullen volgend jaar weer 
in ’t Harde zijn want Papoea jeugd kan hun steun nog steeds goed gebruiken!

Acties in Nederland  De acties hebben door de corona omstandigheden 
op een laag pitje gestaan maar waar we konden,  
hebben we Papoea in de spotlights gezet.

Open Klooster dag
Ook in mei hebben we op de open klooster dag onze etnografica weer 
‘aan de mens’ gebracht. Dit was in het klooster van de MSC/FDNS in 
Tilburg. Het was zakelijk een goede dag maar ook omdat we diverse 

oude bekenden uit Papoea weer ontmoetten en hebben bijgepraat.

Feestdag van Hapin
Eind augustus vierde Ha-
pin haar 50-jarig bestaan. 

Aan onze drukbezochte kraam heb-
ben we veel leuke gesprekken gehad 
en over ons werk verteld. En we heb-
ben veel van de aan ons geschonken 
Papoeavoorwerpen verkocht!
Ter gelegenheid van die dag waren 
de contactpersonen van Hapin uit 
Papoea, Nova en Irma, in Neder-
land met wie we 3 lessen gegeven 
hebben op een 
lagere school in 
Veenendaal. Het 
was goed dat 
weer te kunnen 
doen na Coro-
na en bijzonder 
om het met hen 
te doen, twee 
actieve Papoea-
vrouwen uit het 
land zelf.



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: 
De foto’s in dit blad zijn vooral door 
verschillende bestuursleden gemaakt 
tijdens het werkbezoek in Oktober. Er 
zijn ook twee foto’s van onze vaste 
Papoea fotograaf Niki.

 
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
  
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
Deze Nieuwsbrief staat helemaal in het te-
ken van ons werkbezoek in oktober dit jaar 
aan de projecten in Papoea. Voor mij was 
het de eerste keer, sinds ik vanaf augustus 
2015 penningmeester ben bij PJNS, dat ik 
mee geweest ben. En wat een rijke erva-
ring was het om nu met eigen ogen te zien 
waarom het zo belangrijk is dat we de ver-
voerskosten naar kleuterscholen betalen, 
bijdragen in de voedingskosten, of finan-
cieel ondersteunen in het onderhoud van 
schoolgebouwen. 

Ons bezoek begon met een gesprek met 
Theo van den Broek, al jaren werkzaam in 
Papoea. Hij gaf in vogelvlucht een over-
zicht van de politieke ontwikkelingen van 
de laatste 25 jaar en zijn voorzichtige ma-
noeuvreren in het politiek licht ontvlam-
bare klimaat. Zeker als broeder indertijd 
had hij er geen enkel belang bij om door 
de autoriteiten uitgezet te worden, omdat 
hij zich zou inzetten voor onafhankelijk-
heid van Papoea. Dus gebruikt hij termen 
als ‘menswaardig bestaan’, ‘recht op toe-
gang tot onderwijs’, maar houdt zich ver-
re van termen als ‘recht op zelfbeschik-
king’ en ‘mensenrechten’. 

We ontmoeten jonge Papoea’s die dro-
men over studeren in het buitenland en 
daarna in eigen land een betere toe-
komst op willen bouwen. We zien het 
enthousiasme van de leerkrachten op de 
kleuterscholen. We maken kennis met 
vrolijke, speelse kinderen die luidkeels 
begroetingsliedjes voor ons zingen. We 
zien de vrouwen bij de wasplaats bij de 
warm-water bron, spreken de bisschop 
uitgebreid in zijn koele tuin en hebben 
een boottocht gemaakt over het Sentani-
meer waar we de vissersbevolking in hun 
huizen op palen aan de oevers van het 
meer ontmoet hebben. 
Op een tocht een stukje naar het bin-
nenland, zien we ook de effecten van het 

transmigratiebeleid van de Indonesische 
overheid. Het vestigen van Javanen in 
West-Papoea wat sinds decennia ge-
beurt, leidt tot vermenging van de Ja-
vaanse en Papoea cultuur. 

We bezoeken de Asmatgemeenschap in 
Merauke, een bevolkingsgroep die on-
deraan de sociale ladder bungelt en wei-
nig steun van de overheid ervaart. Onze 
nieuwe voorzitter voor PJNS Merauke, 
Edo Mote, heeft een van zijn projecten 
speciaal gericht op deze groep. Door te 
beginnen bij kleuters en te organiseren 
dat die naar kleuteropvang gaan, wordt 
een basis voor leren gelegd en wennen 
aan een dagstructuur waarin naar school 
gaan centraal staat. Zeker voor deze 
weinig bevoorrechte groep is dat een ba-
sisvereiste om de kinderen niet te laten 
vervallen in verslavingen aan lijm en later 
zwaardere drugs, zo legt Edo ons uit.

Het was voor mij een heel bijzonder be-
zoek. Ik heb diep respect voor de men-
sen hier, hun levenswil, enthousiasme en 
doorzettingsdrang. En voor allen met wie 
wij in Merauke werken en die het moge-
lijk maken dat wij uw geld goed en zinvol 
kunnen besteden.

Tot slot nog een kort financieel bericht. 
Aan het eind van het werkbezoek heb-
ben we voor 12 scholen en internaten 
hun verslagen over 2021-22, en hun 
aanvragen voor het schooljaar 2022-23, 
goedgekeurd. Dat doen we elk jaar in 
het najaar, dus nu ook. Voor het eerste 
semester van het nieuwe schooljaar gaat 
het om 802 kinderen en een bedrag van 
€ 13.676,-.
In het mei nummer 2023 van de Nieuws-
brief, zullen we u verder informeren over 
de jaarrekening 2021 en de financiële 
stand van zaken over de projecten die we 
ondersteunen.

Aanvraag Cewin
Helaas is onze aanvraag voor subsidie, voor deelname aan diverse onderwijsbeur-
zen, in het kader van meer aandacht voor onze koloniale historie, niet toegekend. 
We hadden graag de gelegenheid gekregen ons werk aan onderwijskrachten te 
presenteren en daarmee een opening te 
vinden om, op vooral middelbare scho-
len, les te geven over Papoea. We gaan 
nu andere wegen bewandelen en zullen 
daar een volgende keer over vertellen.

Wel hebben we in September ter gele-
genheid van het 50 jarig bestaan van 
Hapin, samen met medewerkers van 
Hapin uit Papoea, les gegeven op een 
basisschool in Veenendaal.
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