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We schreven al eens dat de school die tegen de Payatas vuilnisbelt 
aan ligt al jaren tot wel 120 kinderen in één klas heeft. Echter het 
volledige onderwijssysteem op de Filippijnen kampt met steeds 
grotere problemen en daarom hebben nu de meeste andere 
‘publieke’ scholen ook gemiddeld zeker 90 leerlingen in een klas. Dit 
heeft uiteraard een grote 
invloed op wat een kind op 
school leert. Als we hierbij de 
inflatie en vooral de enorm 
gestegen voedsel- en 
transportprijzen optellen, 
wordt educatie een luxe dat 
voor steeds grotere groepen 
Filippino’s onbereikbaar is. 
Het is dan ook geen wonder 
dat de ouders van kinderen 
van de Payatas vuilnisbelt en 
Kasiglahan ontzettend graag 
een plek op de Papaya 
School willen voor hun 
kinderen.  
 
Voor de Papaya School is dit het eerste jaar dat we “oogsten”; de 
Papaya School is een volgroeide lagere school en de eerste groep 
kinderen die zes jaar lang met veel inzet en gedrevenheid les 
hebben gekregen en op andere gebieden zijn begeleid, zullen 
Papaya verlaten. We zijn erg trots op onze leerlingen en hopen dat 
ze zelf nog veel trotser zijn op alles dat ze nu al hebben bereikt! 
 
Papaya School 
Het curriculum is dit jaar op verschillende punten aangepast. Er is 
een aantal activiteiten toegevoegd die erop gericht zijn het 
zelfvertrouwen van de kinderen te vergroten wat het enthousiasme 
en de motivatie om te leren doet groeien. Daarnaast krijgen 
kinderen met de aanpassingen meer inzicht in hun eigen specifieke 
kenmerken en karaker (creatief, een leider, sociaal zeer bewogen, 
etc). 
 
 
Soms heeft een leerling wat extra aandacht nodig of vertoont hij of zij (licht) 
afwijkend gedrag. Dat hoeft niets ernstigs te zijn, maar wordt wel in de gaten 
gehouden, gerapporteerd en besproken zodat een leerling waar nodig extra 
begeleiding kan krijgen. Een stukje uit een rapport over een Papaya leerling … 
… is an average student, yet she has determination to learn her 
lessons; everyday she revises her lessons with her mother’s 
supervision. Mrs. Lacuna, her Grade l adviser, has no bad 
comments except her childish attitude and her manner of talking to 
herself, which is sometimes natural to a child. She is friendly and 
tries to participate in class recitation. Academically, she copes with 
the daily lessons as she is good in memorization and is really 
learning. In our tutorial, she actively answers exercises especially in 
English, Social and Filipino. Her understanding in English is good for 
her level. She is having a few difficulties in Maths, but eventually, 
with constant practice and study, she will become knowledgeable on  
 

the said subject. Presently, Mrs. Lacuna has no problem with … 
apart from her having her own world but she complies with all 
subject requirements, does all her assignments and projects. What 
occurred to her is part of her growing up as a child. She will become 
mature and precisely her manner will improve. 
 
Recommendations: 
… needs our help and financial support since the family badly 
needed it. Besides she is doing well in school. She needs more 
focus in Maths and perseverance to revise her lessons every day. 
Reading more books will improve her comprehension and her 
reading skills. The parents need to be advised and trained to give a 
follow up every day to check her problems in school. She is 
encouraged to take the acceleration test so that she can be 
promoted to a level she is qualified. She has to have more 
confidence to herself and urge her to become mature and act as a 
grown up. Exert more effort to learn. 
 
 
In juli vonden de halfjaarlijkse tandarts- en schoolarts bezoeken 
weer plaats. Tijdens de vorige controles in maart/april werd bij een 
aanzienlijk aantal kinderen symptomen van TBC gediagnostiseerd.  
TBC is nog altijd een ziekte die veel voorkomt op de Fillipijnen en 
zelfs in de top drie van doodsoorzaken staat. De kinderen krijgen 
waar nodig antibiotica en vitamninepreparaten. Wanneer de ziekte 
nog niet echt is doorgebroken maar een verzwakte weerstand en de 
aanzet van kenmerkende plekken op de longen worden 
geconstateerd, kunnen vitaminen voldoende zijn. Uiteraard worden 
deze kinderen tijdens de controles wel extra in de gaten gehouden.   
 
In eerdere nieuwsbrieven vermeldden we al dat er regelmatig 
speciale thema’s zijn binnen de school. Een terugkomend thema is 
“Nutrition” en ook dit jaar werd er op Papaya weer een week lang 
actief gewerkt rondom dit thema. De kinderen maakten posters en 
slogans en iedere klas maakte een simpel maar voedzaam gerecht. 
Voorbeelden van door de kinderen verzonnen en gemaakte 
gerechten zijn: “Tuna Flakes with carrots and cheese” en ““lumpia 
made from banana blossom”, etc. Alle klassen aten de gemaakte 
gerechten gezamenlijk op. Bovendien werden de ouders allemaal 
uitgenodigd om meer te leren over gezonde voeding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papaya werkt op verschillende vlakken samen met de International 
School of Manila (ISM). Op deze school zitten de rijkste kinderen en 
het onderwijs is er erg goed. “Onze” kinderen en de ISM kinderen 
doen samen projecten zoals bijvoorbeeld het ‘onder de loep nemen’ 
van producten van de Piña moeders. De Papaya kinderen moesten 
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berekenen hoeveel producten zouden kosten en hoe lang het 
duurde een product te maken. De ISM kinderen hadden vervolgens 
als opdracht te kijken naar de mogelijkheden de producten te 
verkopen en aan te prijzen. Ze deden dit allemaal in hun eigen klas 
en aan het einde van het project was er een markt waarbij niet 
alleen de kinderen maar ook de ouders van alle kinderen betrokken 
werden. Zo kon iedereen kijken of de ideeën werkten. Dat bleek 
zeker het geval te zijn en de ouders van de ISM kinderen streden er 
bijna om hun meest favoriete tas te kopen! 
 
De samenwerking tussen Papaya en ISM is op een conferentie van 
verschillende International Schools uit andere landen gepresenteerd 
als het “Service Learning Project”.  Recentelijk werd ons verteld dat 
het idee van een dergelijke samenwerking tussen twee zo heel 
verschillende scholen ook in andere landen is geïmplementeerd. De 
leerlingen kunnen veel leren van elkaar en we zijn er 
vanzelfsprekend zeer trots op dat we dit effect ook elders teweeg 
hebben gebracht! 
 
Nieuwbouw bij Papaya 
Door de vele extra activiteiten is de Papaya School uit haar jasje 
gegroeid… Het lokaal dat bedoeld was als computerlokaal met 
daarbij een kast vol boeken, groeide meer en meer uit tot een ware 
bibliotheek. Het lokaal waar de science lessen gegeven werden, 
wordt momenteel door het Piña project gebruikt. Nu de school 
echter een volledige en complete school is geworden met 6 gevulde 
klassen, zijn de ruimtes nodig voor de lessen en is er eigenlijk geen 
ruimte over voor andere activiteiten (en de bibliotheek). Ook misten 
de onderwijzers een ruimte waar ze vertrouwelijke gesprekken met 
elkaar of met ouders of leerlingen konden voeren. Het enige 
kantoortje op Papaya is ca 2 x 3 meter en biedt geen privacy.  
 
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de ontwerpen en 
begrotingen voor een nieuw gebouw dat gekoppeld wordt aan het 
grote bestaande gebouw. De nieuwbouw zal in ieder geval ruimte 
hebben voor het  Piña project (op termijn moet de coöperatie 
daarvoor ook huur gaan betalen), een bibliotheek, een vergader- 
annex lerarenkamer en een extra kantoor voor het schoolhoofd. In 
de volgende nieuwsbrief laten we u de tekeningen of wellicht al de 
eerste foto’s van de bouw zien. 
 
Apple Project 
De eerste 30 kinderen verlaten – zoals al eerder geschreven – dit 
jaar de Papaya School en zullen doorstromen in het Apple project 
(Scholarshipprogramma). We zijn in volop bezig voorbereidingen te 
treffen, zodat deze kinderen straks elders verder kunnen leren.  
 
Doordat het niveau op de Papaya school veel hoger is dan op de 
andere scholen in de buurt, valt het zoeken naar een geschikte 
vervolgopleiding niet mee. Carol, ons schoolhoofd, bezoekt de 
scholen in de omgeving en op dit moment hebben we drie potentiële 
scholen die de beste aansluiting bieden. Helaas is daar het aantal 
kinderen in een klas nog steeds te hoog (tot wel 90 kinderen bij 1 
docent) en is het onderwijsniveau waarschijnlijk te laag. We zijn 
daarom nog op zoek naar betere alternatieven. Uiteraard zijn er in 
Manila wel betere scholen, maar niet in de buurt van de Payatas 
vuilnisbelt en de Papaya School. De kinderen moeten dan minimaal 
een uur met het openbaar vervoer naar hun school. Twee uur reizen 
per dag is veel en bovendien erg duur. We hopen een betere 
oplossing te vinden in de komende maanden. 

Met de studenten die op dit moment al deel uit maken van het Apple 
project gaat het erg goed. Ze scoren goed op school, hebben veel 
sociale contacten en een aantal heeft een bijbaantje om zo wat 
extra te verdienen. De ouders kunnen het zich vaak net permitteren 
dat hun kind niet meehelpt het gezinsinkomen te verdienen. Ze 
krijgen dan wel een scholarship waardoor de studie hen nog maar 
weinig kost maar al die uren dat een kind studeert, kan er geen geld 
worden verdiend. De mensen die onze scholars begeleiden vinden 
een bijbaantje daarom prima maar houden wel in de gaten dat ze 
blijven studeren en niet de hoofd kostwinner worden. Wanneer de 
ouders – al dan niet noodgedwongen – te veel van hun kind 
verlangen, wordt er met het gezin gesproken en gezocht naar een 
oplossing. Dit is overigens veelal een zeer moeilijke opgave! 
 
Positieve ontwikkelingen voor de Piña projecten  
De “Papaya moeders” die het Piña project vormen, hebben hun 
eerste opdracht van een Nederlandse importeur voor wereldwinkels 
binnengehaald. Op dit moment wordt een honderdtal door de dames 
zelf ontworpen hippe, kleurrijke picknickmanden, 
boodschappentassen en grote woonkussens verkocht in Europa. 
Deze zijn allen voorzien van kaartjes waarop te lezen is waar de 
producten vandaan komen, hoe ze gemaakt worden en door wie. 
Een fantastisch resultaat voor Piña dat nieuwe perspectieven biedt. 
 
De bovengenoemde artikelen worden allen gemaakt van 
gerecycelde plastic strippen, die in het dagelijks leven worden 
gebruikt voor het verpakken van grote transportvrachten. 
 
Ook het “papertwine team” boekt steeds successen met de verkoop 
van kerstdecoraties, zoals engeltjes, sterren en kerstbomen 
gemaakt van opgerolde stukjes oude kranten en magazines. 
 
Het derde team is het “sewing team” en dit team krijgt ook steeds 
meer opdrachten. Naast opdrachten zoals bijvoorbeeld het maken 
van uniformen en kleding, doen ze ook veel voor de afwerking van 
de artikelen van de andere teams. De tassen worden voorzien van 
een voering en ritsen en voor de woonkussens worden 
binnenkussens genaaid. En voor de kerstdecoraties maken ze 
kleine weggeefzakjes. 
 
In de vorige nieuwsbrief schreven we over de mogelijkheid gebruik 
te maken van microfinanciering. Door flink toenemende inkomsten  
heeft de coöperatie echter geheel zelfstandig kunnen draaien, 
zonder hulp van een microfinanciering systeem.  De inkomsten van 
de Piña projecten zorgen voor een goede aanvulling op het 
gezinsinkomen van de families en geeft deze vrouwen bovendien 
enorm veel zelfvertrouwen en een drive om zichzelf verder te 
ontwikkelen.  

 
Bedankt 
Tot slot willen we iedereen die 
ons in de afgelopen maanden 
weer heeft gesteund heel 
hartelijk bedanken. Zonder uw 
hulp zouden we niets voor de 
kinderen kunnen doen! 
 
 
We hopen op uw steun te 
mogen (blijven) rekenen! 


