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Timothy
Op 13 november 2006 kregen we het droevige
nieuws dat onze Papaya leerling (grade 4)
Timothy Balido is overleden aan de
complicaties ten gevolge van het denque virus
(ontstaan door een beet van de denque mug).
Timothy was net 11 jaar geworden.

In de vorige nieuwsbrief gaven we aan op zoek te zijn naar een
nieuw en gedreven schoolhoofd. We zochten deze persoon
“lokaal” op de Filippijnen, maar vonden haar uiteindelijk heel
dichtbij in de persoon van ons bestuurslid Aafke Rienmeijer.
Aafke schrijft zelf het volgende over haar keuze
Vorig jaar ben ik als vrijwilliger drie maanden werkzaam
geweest op de Papaya School. Omdat ik met het laatste jaar
van de PABO bezig was, kon ik deze maanden als stage
gebruiken. Ik gaf er les maar had ook verschillende andere
werkzaamheden die met de school te maken hadden. Zoals het
leggen van contacten met International School Manila (ISM).
Met deze school zijn we een samenwerkingsverband
aangegaan. De leerlingen van ISM en Papaya wisselen kennis
en vaardigheden uit en leren daardoor veel van elkaar. De blik
op de wereld wordt daardoor vergroot en dat is voor de
kinderen erg waardevol.
Al met al heb ik een fantastische tijd gehad en terug in

Uiteraard is ook Kalinga erg blij dat Aafke deze beslissing heeft
genomen. We zijn er van overtuigd dat ze een geweldige
bijdrage zal leveren op zowel het onderwijsgebied als ook
organisatorisch. Aafke gaat zich namelijk ook bezighouden met
de “buitenschoolse” activiteiten, zoals cursussen en dergelijke
voor nieuwe en andere doelgroepen.
Scholars (Apple Project)
Begin dit jaar was er een uitje voor alle kinderen van het Apple
Scholarship-project (behalve Tyrone, die er niet bij kon zijn die
dag). Er werd onder andere gezwommen en er waren
verschillende spelletjes. Aubrey, scholar van het eerste uur,
maakte een kort verslag over alle aanwezige studenten. We
hebben ervoor gekozen dit niet te veranderen of te vertalen,
maar een vertaling is uiteraard altijd bij ons op te vragen!
Joanne Ostonal has one brother and is in 4th year high school.
Right now she’s thinking to take up a business management
course at college and she’s planning to be a business woman.
Mona Manac is 14 years old and is in second year high
school. She has two siblings and she’s planning to work to
support her family.
Then Hazelle Igot, a 13 year, second year high school student
who is planning to be a fashion designer. They’re with six in the
family.
The fourth presenter is Rosemarie S. Coria, 14 years old also
in second year high school and planning to be a nurse.
The next in line is Ivy Rose C.Francia, 14 years old and also in
second year high school. She has three brothers and one sister
and she’s planning to be a teacher someday.
Then Resty M. Ostonal, a 18 years old, first year college
student who is taking up a business accountancy in PUP. He’s
planning to be an accountant and at the same time a manager
of business he has three siblings, two are in high school and
the other one is in elementary.

Nederland ben ik afgestudeerd en inmiddels aan het werk.
Ondanks het feit dat ik lesgeven op de basisschool in
Nederland erg leuk vind, krijg ik Papaya niet uit mijn hoofd. Ik
ben nog erg bezig met de kinderen en hun leven en het
onderwijs op de school. Drie maanden is kort en ik heb het
gevoel dat mijn werk op Papaya nog niet af is. Daarom heb ik
gesolliciteerd naar de functie van schoolhoofd en inmiddels zijn
de voorbereidingen om te verhuizen naar Manilla in volle gang.
In principe ga ik voor een periode van drie jaar. U zult begrijpen
dat ik er ontzettend veel zin in heb. Ik hoop mijn
werkzaamheden weer op te kunnen pakken. In mei vertrek ik
zodat ik aan het begin van het nieuwe school jaar, in juni, kan
beginnen. Het zal fantastisch zijn de mensen van Papaya na
een jaar weer terug te zien.
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The next one is Michael Orcullo, 18 years old, second year
college taking up Social Work. He has one brother and his
future plan is to take and to pass the board exam to be an more
effective Social Worker.
Then Nhel Aldren Abogado, 14 years old, 2nd year high
school. He’s planning to be an architect. There are 6 members
at his family.
Lastly James Aubrey Teresa, 18 years old, second year
college taking up a business teacher in education in PVP. She
proudly said she got flat 1 in her practicum. She’s planning to
take a licensure Examination for teacher. While she’s waiting
for the results and the examination, she will work so she can
use her time worthy.

Stichting Kalinga geeft structurele hulp aan Filippijnse straatkinderen
Kalinga betekent zorg of geven om
56.76.83.214 abn amro Utrecht

Stichting Kalinga
Lange Nieuwstraat 9a
3512 PA Utrecht

Papaya, stand van zaken
Op de Papaya School gaat het erg goed. De vier klassen (in
totaal nu 120 kinderen) doen het heel goed en het nieuwe
personeel is helemaal ingewerkt. Ze vormen een goed en
dynamisch team (een afbeelding van de docenten ziet u
hieronder)
Naast de “ gewone” lesactiviteiten wordt er regelmatig iets
speciaals georganiseerd zoals bijvoorbeeld het jaarlijkse
kampeeruitje. Dat vindt altijd plaats op het terrein van de school
zelf en de kinderen maken dan tenten van doeken die aan
palen worden bevestigd. Er worden spelletjes gespeeld en
uiteraard wordt er heel veel gelachen!
In juni 2007 stroomt de vijfde groep van 30 leerlingen in en al
lijkt het heel ver weg, Kalinga is al bezig met de planningen
voor voorjaar / zomer 2009, want dan ronden de eerste 30
Papaya leerlingen hun opleiding hier af. Zij kunnen daarna
gebruik maken van het Apple scholarship project zodat ze
kunnen verder leren en daarna studeren. Deze jaarlijkse groei
(met als iedereen zou doorstuderen uiteindelijk maximaal 6
lagere school klassen, 4 jaren highschool en 4 jaren college /
university = 420 kinderen die tegelijk naar school gaan!). Het
moge duidelijk zijn dat we hier wat betreft planning en
fondsenwerving nu al rekening mee moeten houden!

Boven: Juf Clarissa leest voor en de kinderen luisteren aandachtig
Onder: Personeel van links naar rechts: Ariel, Angela, Clarissa, Sharon en May

Pîna Project
Kalinga is van mening dat het volgen van een goede opleiding
in vrijwel alle gevallen onontbeerlijk is wanneer we onze
doelstelling willen bereiken: het doorbreken van die vicieuze
armoedecirkel waarin de mensen (voornamelijk kinderen)
waarmee we werken zich bevinden.
Met dit uitgangspunt als basis is recentelijk op Papaya een
nieuw project ontstaan, het Pîna Project. Dit is een project door
en voor de ouders van onze Papaya leerlingen. Het Pîna
Project is er op gericht extra gezinsinkomen te genereren
waarmee het gemakkelijker wordt om de inkomsten van naar
school gaande kinderen te compenseren. Hierdoor zal minder
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druk op de kinderen komen te staan en dat zal de leerprestaties
ten goede komen. Bovendien kan een hoger gezinsinkomen
ertoe bijdragen dat ook de andere kinderen in een gezin niet
hoeven te werken maar naar school kunnen.
Samen met deelnemende ouders is geëvalueerd welk soort
producten gemaakt kan worden en waar deze kunnen worden
afgezet. Inmiddels wordt een scala aan producten gemaakt en
op lokale bazaars, braderieën en bijeenkomsten (bijvoorbeeld
georganiseerd door groepen Ex-pats) verkocht. Zo maakt de
ene groep ouders gevlochten manden van gerecycled plastic,
de andere geschenkdozen, sierraden, kaarten of Papertwine
producten (gerold papier uit telefoonboeken). Alhoewel de
producten voornamelijk lokaal verkocht zullen worden, zijn we
ook bezig met de ontwikkeling van nieuwe, kwalitatief
hoogwaardige producten die we wellicht op kleine schaal hier in
Nederland aan de man/vrouw kunnen brengen.
Naaicursus
We hadden graag meer geschreven over de naaicursus die we
in de vorige nieuwsbrief al aankondigden, maar aangezien
deze pas in maart ECHT van start gaat (de voorbereidingen zijn
vrijwel rond), zal dit project nog even tot de volgende
nieuwsbrief moeten wachten.
Fondsenwervende acties & activiteiten
Uiteraard wordt er door de vrijwilligers en donateurs van alles
gedaan om voldoende financiële middelen bij elkaar te brengen.
Zo werd er in het afgelopen half jaar een Salsa avond
(Salsa4Kalinga) georganiseerd, waren we op diverse markten
en braderieën aanwezig, collecteerden meerdere kerken voor
Kalinga en een aantal bedrijven deed ‘iets’ rondom de
kerstpakketten. Zo gaf Provincie Noord-Brabant hun
medewerkers de keuze: een kerstpakket, of een donatie aan
een goed doel. Er waren drie goede doelen en men mocht zelf
aangeven welk goed doel ze wilden steunen. Een andere
organisatie veilde de binnengekomen kerstgeschenken en al
zes jaar lang geeft een woningbouwvereniging ieder jaar 10
Euro per door hen in dat jaar gebouwde woning. En Andries
Greiner (Lid Commissie van Aanbeveling en gedeputeerde
provincie Flevoland) vraagt wanneer hij een vergoeding krijgt
voor een door hem gehouden lezing of ze deze naar de Kalinga
bankrekening willen overmaken.
Er zijn dus veel mogelijkheden om geld in te zamelen en als u
ook iets voor Kalinga wilt ondernemen, vinden we dat uiteraard
geweldig. We komen ook graag op uw evenement om
bijvoorbeeld een lezing te geven of op een andere manier extra
aandacht te vestigen op onze projecten!
GEZOCHT: BESTUURSLID
Door het vertrek van Aafke Rienmeijer (zie eerder deze
nieuwsbrief), is Kalinga nu opzoek naar een gedreven nieuw
bestuurslid. We zoeken iemand die actief met ons wil
meedenken en zich voor de kinderen van Payatas wil inzetten!
Bent u geïnteresseerd? Neemt u dan contact met ons op!?
Tot slot willen we iedereen die Kalinga in de afgelopen tijd op
welke manier dan ook heeft gesteund hartelijk te danken!
We hopen op uw steun te mogen (blijven) rekenen!
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