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Nieuwsbrief  nr. 15, augustus 2007

 
In juni begon het vijfde lesjaar op de Papaya School. 31 nieuwe 
leerlingen stroomden in. 30 in de eerste klas en 1 in de vijfde. 
In de vorige nieuwsbrief hebben we u het droevige nieuws over 
het overlijden van Timothy Balido gemeld. Alhoewel we eerst 
niet wisten of we zijn plaats binnen de klas zouden opvullen 
met een andere leerling, hebben we uiteindelijk besloten dat 
toch te doen zodat we nog een kind een goede opleiding 
konden bieden. In totaal gaan er nu 150 kinderen naar de 
Papaya School en maken 11 jongeren deel uit van ons Apple 
Scholarship programma. 
 
Papaya School 
Begin mei vertrok Aafke Rienmeijer naar de Papaya School 
waar ze voor drie jaar als schoolhoofd werkzaam zal zijn. Aafke 
heeft in de afgelopen paar maanden al ontzettend veel werk 
verzet voor alle Kalinga projecten ter plekke. Er is het één en 
ander gereorganiseerd en gestructureerd en we gaan ervan uit 
dat er ook de komende tijd nog meer te verbeteren valt. 
Daarnaast pakt Aafke veel nieuwe activiteiten en projecten op 
en werkt ze hard aan het opbouwen van een breder netwerk en 
nieuwe samenwerkingsverbanden ter plaatse. Op onze website 
houdt Aafke een weblog bij. Op deze manier kunt u volgen 
waar zij (en Papaya) zoal mee bezig is! 
 
Net voor de start van het schooljaar trouwde Clarissa, een van 
onze leraressen (en oud-scholar!) De benedenverdieping van 
de school werd gebruikt voor de ceremonie en het feest. 
 
Er zijn twee nieuwe leraressen begonnen: Marilyn voor grade 3 
en Geenie voor de reken- en wiskunde lessen. Geenie: “Every 
time when I passed Papaya in the jeepney to go to my work I 
thought: Someday I’m going to teach here!!!!”  
 
Het team op Papaya is goed en zeer gemotiveerd en ook de 
ouders werken hard mee om alles in en rondom school goed te 
laten verlopen. Van de ouders wordt verwacht dat ze 
vrijwilligerswerk doen op school. Zo werd er bijvoorbeeld een 
leuke, maar verwaarloosde schommel op de kop getikt en door 
de ouders helemaal opgeknapt. De leerlingen die niet te ver 
van school wonen, komen nu extra vroeg om te schommelen! 
 

Op Papaya wordt regelmatig rond bepaalde thema’s 
lesgegeven. Deze maand was het thema gezonde voeding en  

 
levensstijl (eten, bewegen en een goede persoonlijke hygiëne). 
In de laatste week vindt een feestelijke afsluiting plaats met 
presentaties van de kinderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papaya werd recentelijk bezocht door twee Nederlandse 
scholen. Leerlingen van beide scholen hebben met veel 
enthousiasme met de kinderen gewerkt en gespeeld. Het was 
echt een eer om deze gedreven studenten te gast te hebben op 
Papaya. 
 
Organon heeft voor de tweede keer een seminar voor de 
ouders gehouden. De eerste had als onderwerp familieplanning 
en deze keer ging het over gezonde voeding en borstvoeding. 
De opkomst was groot en de reacties zeer positief. 
 

 
Grace Anne 

Grace Anne Manggana is de leerlinge die in grade 5 
instroomde. Ze komt uit de de provincie Marinduque Visayas 
(64 uur met de bus/ boot van Papaya). Omdat haar vader 
vlakbij Papaya een baan kon krijgen zijn ze er ook vlakbij gaan 
wonen. Grace Anne heeft een oudere broer van bijna 16. Om 
financiële redenen kon hij niet meer naar school en hij heeft 
nog geen baan gevonden. Zonder diploma is het lastig 
solliciteren. Daarnaast is er nog een broertje van 5. 
  
Vorig jaar ging Grace Anne naar een public school en al had ze 
meer dan 50 klasgenoten, ze haalde goede cijfers. Om te kijken 
of ze het onderwijsniveau op Papaya aankan, mocht ze een 
test maken. Iedereen was erg onder de indruk van haar opstel 
over het milieu en wat belangrijk is om goed met de natuur om 
te gaan. Ook de reken- en taaltesten waren prima. 
  
Haar familie werd thuis bezocht om te praten over het belang 
van onderwijs en hoe het er op Papaya aan toegaat. Er wordt 
altijd benadrukt dat van ouders wordt verwacht dat ze af en toe 
meehelpen op school en hun kind steunen waar nodig is om te 
zorgen dat het alle kansen krijgt om zich goed te ontwikkelen.  
 
De familie woont in een eenkamerhuisje. In het huisje staat een 
tafel die tevens dienst doet als aanrecht en er zijn plastic 
krukjes die in alle haast tevoorschijn werden 'getoverd'. Zo zal 
het ook met de slaapplaatsen gaan, want er is geen 
slaapkamer.  
  
Met Grace Anne gaat het erg goed. Het leukst vindt ze de 
engelse lessen en de muzieklessen, want zingen is haar hobby.   
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Het grote voordeel van Papaya is volgens Grace Anne, dat hier 
een bibliotheek is en je boeken mag lenen om thuis te lezen. 
De computers op school zijn nog wel een beetje spannend, 
maar gelukkig kan teacher Sharon het allemaal goed uitleggen.  

  
De moeder van Grace Anne is een van de cursisten van de 
naaicursus  en is zeer gemotiveerd een bijdrage te leveren hier 
op school. 
 
 
Apple Scholars 
Trots willen we u onze nieuwe scholar voorstellen: Shiela (op 
de foto met het roze shirt). Ze studeert accountancy. Shiela 
werkt één dag in de week op Papaya en helpt met de 
administratie. Dit is perfecte match: voor Shiela om ervaring in 
haar studierichting op te doen en een bijdrage in haar 
studiekosten te verdienen en Papaya heeft zo erg goede hulp.  
 
Met de scholars wordt regelmatig iets ondernomen om de 
banden onderling te versterken en elkaar op een andere manier 
te leren kennen. Zo is er recentelijk gezamenlijk gezwommen 
en gepicknickt. De scholars wisselen ervaringen uit en krijgen 
steun van elkaar.  Ze bezoeken weliswaar verschillende 
scholen, maar vormen toch een hechte groep. Volgende maand 
gaan ze met elkaar koken. In duo’s maken ze een gerecht; 
gezellig en erg leerzaam! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naaicursus 
Alhoewel het allemaal langer heeft geduurd dan we hadden 
gehoopt, is in maart de naaicursus voor ouders van Papaya 
leerlingen van start gegaan. Inmiddels kunnen we al zeggen 
dat deze cursus een geweldig succes is!  Deelnemers krijgen 
een goede en proffessionele cursus en zijn zeer enthousiast. 
Ze hebben zelfs al een paar opdrachten gekregen en hebben 
de verkleedkleren voor de school helemaal nagekeken en 
vermaakt. De leerlingen gebruiken deze voor presentaties en 
dramalessen. 
Doel van deze cursus (en ook het verderop genoemde Pîna 
project) is de ouders de mogelijkheid te bieden iets te leren 
waarmee ze een beter inkomen voor hun gezin kunnen 
genereren. Hiermee zullen ze beter in staat zijn het inkomen 
van hun kinderen die naar school gaan te missen zonder dat 
dat het gezin te veel onder druk zet! 
 
Pîna project 
In de vorige nieuwsbrief vertelden we over het toen net 
opgezette Pîna project.  De moeders die deel uitmaken van dit 

project hebben een coöperatie opgezet en de producten die 
gemaakt worden zijn van een steeds betere kwaliteit. Ook de 
organisatie van de coöperatie wordt steeds proffessioneler. Een 
heel mooi en goed project waarbinnen de moeders hun situatie 
kunnen verbeteren, van elkaar leren en mooie producten 
ontwikkelen. 
 

Binnen dit project worden nu de mogelijkheden voor 
microfinancieringen bekeken. SIFE (Studenst In Free 
Enterprise) heeft contacten gelegd met TSPI die de micro-
kredieten kan coördineren en verstrekken. Deelnemers aan het 
Pîna project maken nu een business plan dat binnenkort zal 
worden ingediend. Het zou natuurlijk prachtig zijn als 
deelnemers aan het project zo een (klein) eigen bedrijfje 
kunnen beginnen en de mogelijkheid krijgen producten verder 
te ontwikkelen en verkopen. We houden u zeker op de hoogte! 
 
Nieuw bestuur 
De oproep in de vorige nieuwsbrief heeft ons maar liefst 3 
nieuwe bestuursleden opgeleverd. Vol enthousiasme zijn 
inmiddels begonnen: Ronald Wissink (penningmeester), Ariane 
van Rossum (secretaris) en Debbie Mom (als algemeen 
bestuurslid verantwoordelijk voor PR). Binnenkort stellen ze 
zich voor via onze website www.kalinga.nl. 
 
Jaarverslagen 
Op onze website zijn ook onze jaarverslagen te downloaden. U 
kunt ze ook altijd bij ons opvragen. Dat geldt overigens ook 
voor wanneer u aanvullende informatie wilt hebben die u niet 
kunt vinden in onze nieuwsbrieven of website. 
 
Voordeliger schenken via akte 
Wist u dat u Kalinga voordeliger kunt ondersteunen via een 
periodieke schenking per notariële akte?  Dit geldt bij 
schenkingen van minimaal 100 Euro per jaar, voor 5 jaar of 
langer. Deze bijdrage kunt u drempelloos als aftrekpost 
opvoeren! Voorbeeld:  u schenkt nu 100 Euro per jaar, zonder 
notariële akte. Wanneer u dit bedrag via een notariële akte 
verhoogt en vastlegt naar 200 Euro, krijgt u – afhankelijk van 
het voor u geldende inkomstenbelastingstarief – tot 104 Euro 
terug. Kalinga ontvangt op deze manier een grotere bijdrage, 
terwijl u minder betaalt!  
 
Kalinga regelt graag de contacten met de notaris voor u. Neemt 
u gerust contact met ons op voor meer informatie! 

 
We hopen op uw steun te mogen (blijven) 
rekenen! 

 

Overzicht Apple Scholars: 
 
College: Aubrey; 3e jaars 
bachelor of technolity - Restty; 
eerste jaars accountancy - 
Tyrone; tweede jaars engineering 
-  Michael; derde jaars social 
worker in community -  Shiela; 
eerste jaars accountancy - Joanna 
Rose; eerste jaars management 
   
3e jaar Highschool: Ivy Rose, 
Rosemarie, Nhel Aldren, Monaliza 
en Hazelle 


