‘Help een Papoea naar
school’ in 2013-2014
Gemiddeld ruim 130 jongens en meisjes in diverse plaatsen in
Papoea waren de afgelopen twee jaar in staat een opleiding te
volgen dank zij financiële steun van onze stichting. In bijna geen
enkel geval betaalden wij alle studiekosten maar lieten een klein
of groter deel voor rekening komen van de betrokken ouders of
andere familie. Dit beroep op de eigen verantwoordelijkheid
stimuleert dat er hard wordt gewerkt. Immers zo snel mogelijk
afstuderen en het daardoor vinden van betaald werk betekent
voor de familie een aanzienlijke lastenverlichting.
Onder de gesteunde leerlingen/studenten zijn meisjes en
vrouwen in de meerderheid. Dat komt omdat een deel van onze
studiebeurzen wordt toegekend via het project P3W van de
protestantse kerk van Papoea dat op meisjes en vrouwen is
gericht met emancipatie als een van de belangrijkste doelen.
P3W is een afkorting van Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Wanita (Centrum voor vorming van vrouwen). Nog meer dan bij
ons zijn in Papoea de mannen dominant in het familie- en
openbare leven met soms kwalijke misstanden als gevolg.
Vrouwen met een opleiding bieden tegenwicht en daardoor
stabiliteit. Het devies van tussenpersoon-bestuurslid Marijke
Werimon-Bakker van P3W in Abepura is dan ook: wie een meisje
onderwijst bouwt aan haar volk.
Naast Marijke Werimon hebben wij in de afgelopen twee jaar ook
weer uitstekend samengewerkt met de twee andere
tussenpersonen: broeder-Franciskaan Jan Sjerps in Sentani en
de Augustijner pater Anton Tromp in Manokwari. Beiden houden
ons op de hoogte wat betreft de besteding van de door ons
verstrekte gelden. Tijdens mijn jaarlijkse reis naar Papua in
november-december 2014 heb ik uitgebreid met de drie
gesproken en met veel plezier gebruik gemaakt van hun
gastvrijheid. Leuk was ook de ontmoeting met de groepen
studenten die onder hun hoede vallen. Daaronder diverse reeds
geslaagden, zoals de 27-jarige Hanna Ondi die als arts is
afgestudeerd en nu aan het werk is in een kliniek voor TBC- en
Aidsbestrijding aan het Sentanimeer. Haar portret prijkt op de
nieuwjaarswens die wij eind december hebben gestuurd aan de
mensen die ons het afgelopen jaar met een kleine of grotere
bijdrage hebben gesteund.
Naast ondergetekende bestaat het bestuur van de Stichting
Nieuw-Guinea uit Marijke Werimon. We hebben dus een

vacature, ontstaan door het overlijden van Margreet MaasdamVerhoeff. We zijn statutair verplicht voor opvolging te zorgen maar
dat is nog niet gelukt. We zijn dus nog op zoek naar iemand die
belangstelling heeft voor ons project en liefst wat jonger is dan de
zittende 70+ bestuursleden.
Voor onze financiële situatie verwijs ik naar de jaarcijfers op deze
site. We geven al jaren meer uit aan studieondersteuning dan wij
binnenkrijgen in de vorm van donaties. Gelukkig hebben wij een
ruime reserve, dank zij een erfenis van ons overleden bestuurslid
Mimi Wagener. Op termijn moeten inkomsten en uitgaven weer in
evenwicht komen, wat we willen bereiken door het werven van
nieuwe donateurs en het nog selectiever behandelen van
aanvragen om studieondersteuning. Een bijzondere meevaller in
het afgelopen jaar was een legaat van € 5.000, - van een
Texelaar die ons tijdens zijn leven al regelmatig steunde.
Mogelijk valt het bij de uitgaven op dat het bedrag aan
uitgekeerde studiegelden veel lager is dan in het vorige jaar. Dat
komt omdat het voor tussenpersoon Tromp bestemde budget pas
na 1 januari 2015 is/wordt overgemaakt. Daarmee rekening
houdend is het verschil veel minder groot.
Dat we over het legaat geen erfbelasting hoefden te betalen is te
danken aan het feit dat de Belastingdienst ons heeft erkend als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om deze status te
behouden hebben wij ingaand 2014 moeten voldoen aan nieuwe
verscherpte voorschriften wat betreft informatieverstrekking via
deze website.
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