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Het komt steeds dichterbij. Nog maar een paar maanden en de 
eerste Papaya leerlingen ‘zwaaien af’. Voor de meeste van hen is 
een middelbare school gevonden waar ze met gebruikmaking van 
een ‘Apple Scholarship’  in juni – als het nieuwe schooljaar begint 
-  naartoe zullen gaan. Uiteraard zijn de docenten, maar vooral de 
betreffende leerlingen en hun ouders heel benieuwd en zelfs een 
beetje gespannen over hoe het allemaal zal gaan. Gelukkig zullen 
we ze steeds kunnen blijven volgen. Alle scholars zullen 
regelmatig bij verschillende bijeenkomsten zijn en op de voet 
worden gevolgd en worden ondersteund. Wij – en u dus ook! - zijn 
dus nog niet ‘van ze af’  ! 
 
 
With Love from Manila     
Door: Otto en Anny Heinen  
Het was een allerhartelijkst weerzien op de Papaya School. We 
hadden van de Utrechtse kinderboekenwinkel Kakelbond een 
hele stapel prachtige kinderboeken meegekregen. Omdat ze in de 
Nederlandse taal geschreven waren, heeft de heer v.d. Meulen uit 
Dinxperlo ze in het Engels vertaald, waarna deze teksten over de 
Nederlandse tekst werden geplakt. Het was een reuze succes en 
we wisten niet wat we zagen en hoorden toen een van de 
leerlingen uit Grade 1 voor de klas op een stoel werd gezet en 
haar klas een van de boekjes in keurig Engels voorlas. De 
kinderen hadden slechts 8 maanden Engels onderwijs genoten! 
 
Ons bezoek was deze keer extra bijzonder want het betekende 
tevens het afscheid van “Grade 6”, de kinderen waar de school 
mee startte en die nu op het punt staat de school te verlaten. In 
die zes jaar is er toch wel een band gegroeid en dat merk je ook 
duidelijk aan de kinderen. We besloten deze klas 
onaangekondigd een dagje te trakteren op een bezoek aan de 
dierentuin. De kinderen waren uiterst verrast en opgewonden toen 
we hen vertelden wat we voor hen in petto hadden. Het werd een 
zeer geslaagde dag en de dierentuin bleek zeer de moeite waard 
te zijn. We kregen een prima gids mee, die geweldig op de 
kinderen kon inspelen en de kinderen op hun beurt waren zeer 
leergierig en stelden buitengewoon veel en leuke vragen. De 
moeders op school hadden gezorgd voor een lunchpakket en wij 
deden er ter plekke nog een ijsje en drinken bij. Toen we later 
weer bij de school arriveerden stond de warme lunch klaar. De 
“corvee”-moeders hadden dit keurig geregeld. Na de lunch namen 
we afscheid van deze kinderen die een speciaal plekje in ons hart 
hebben verworven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwbouw bij Papaya 
Begin dit jaar is begonnen aan de nieuwbouw bij Papaya die we 
in de vorige nieuwsbrief al aankondigden. Net als bij voorgaande 
bouwprojecten zit de vaart er goed in en we hopen de bouw 
halverwege mei, nog voor de start van het nieuwe schooljaar, af 
te ronden. We zullen dan beschikken over een veel grotere 
bibliotheek, een ruimte voor een  kantoor annex lerarenkamer 
annex ontvangstruimte en een flinke ruimte voor het Pîna project, 
waarvoor op termijn huur betaald zal worden. Het nieuwe gebouw 
zal via een loopbrug aan de bestaande bouw verbonden zijn. 
 
Activiteiten op Papaya 
Er werd in het afgelopen halve jaar naast het gewone 
lesprogramma weer veel aandacht aan extra activiteiten besteed. 
In november was het de National Book Month. In iedere klas werd 
er aan dit thema gewerkt. Er waren activiteiten zoals verhalen 
vertellen, zelf boeken maken en acteren. Ook was er iedere dag 
een ‘bibliotheek-uurtje’ waarbij de kinderen boeken mochten lezen 
maar ook boeken mee naar huis namen om ze te delen met hun 
vrienden en familieleden. Hierbij werden de kinderen steeds weer 
gestimuleerd Engels te lezen en spreken.  
 
De leerlingen deden mee aan verschillende competities zoals de 
“Papayalympics’ op de International School Manila, Literary & 
Musical competion (de kampioen was Grace Anne van Papaya!) 
en de Peacemaking Poster contest (“onze” Klaus Rosario 
eindigde bij de laatste 8!) en natuurlijk werd er uitgebreid kerst 
gevierd en was er de jaarlijkse ‘foundation day’. Al deze 
activiteiten dragen bij aan het groeiende zelfvertrouwen van de 
Papaya kinderen,waardoor we ze steeds sterker in hun schoenen 
zien staan! De docenten woonden seminars bij zoals de cursus 
en bijscholing over het belang van lezen en een seminar in de 
bergen (Baguio).  
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Papaya in de toekomst 
In de komende maanden zal er – behalve natuurlijk dat de 
nieuwbouw wordt afgerond en de eerste groep kinderen van 
school gaat – aan de structuur en activiteiten op Papaya niet veel 
veranderen. Er zal in juni een nieuwe groep instromen en op de 
naschoolse uren zal het regelmatig wat drukker zijn vanwege het 
toegenomen aantal scholars. 
 
 
Door: headteacher Carol (vertaald) 
Wanneer we spreken met de kinderen over een Apple 
Scholarship, leer ik de kinderen nog beter kennen. Bij een van de 
kinderen vertelde ik dat sommige mensen in de buurt dachten dat 
de Papaya School een bedrijf was waar papaya zeep wordt 
gemaakt. “Wat ga je zeggen als ze straks op je nieuwe school 
vragen of dat waar is?”, vroeg ik. De jongen verbaasde me met 
zijn antwoord: “ Ik zeg dan dat je dat inderdaad zo kunt zeggen, 
want Papaya is voor ons als zeep; Papaya hield ons schoon, 
voedde ons, zorgde voor ons en kijk nu eens: we zien er opgefrist 
en veel beter uit!” 
 
Andere stukjes uit deze gesprekken met grade 6 leerlingen: 
Wat doe je over 5 jaar?   
“ Ik doe dan een opleiding tot verpleegkundige” 
“ Dan leer ik voor onderwijzeres” 
“ Ik word soldaat” 
 
 Wat betekent een scholarship voor jou? 
“ Het zou een enorme steun zijn voor me om mijn studie voort te 
zetten en straks misschien te studeren!”   
“Zonder scholarship kan ik niet meer naar school” 
“ Zo kan ik verder dromen over het afmaken van mijn studie, een 
baan vinden en een beter leven te hebben” 
 
Al zijn ze jong, de meeste van deze kinderen zijn zeer 
gemotiveerd om hun doelen in het leven te bereiken. Deze 
scholarships bieden hen hoop en motiveren daarom extra te 
werken aan een betere toekomst! 
   
 
Apple Scholars 
Vanaf juni 2009 zal het Apple Project een veel grotere groep 
jongeren omvatten doordat de oudste Papaya leerlingen van 
school en een Apple Scholarship kunnen ontvangen om door te 
kunnen leren! De gesprekken met de kinderen zijn gaande en er 
wordt gekeken of ze voldoen aan de eisen die aan hen en hun 
families wordt gesteld (niet alleen de leerprestaties, maar vooral 
de motivatie van de kinderen en hun ouders tellen mee!)  
 
Het is niet eenvoudig in de buurt van de school een school te 
vinden die goed is en daarmee beter aansluit op het niveau dat op 
Papaya wordt behaald. Veel scholen hebben enorm grote klassen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
met tot wel 130 leerlingen in een klas. De privé-scholen zijn 
echter vaak erg duur en in de omgeving van de Payatas 
vuilnisbelt (en de Papaya School) is ook simpelweg minder keus 
dan in sommige andere delen van Manila. Gesprekken met 
verschillende highschools hebben gelukkig tot aanzienlijke 
kortingen in het schoolgeld geleid en het grootste deel van de 
leerlingen zal naar alle waarschijnlijkheid naar een dichtbij de 
school gelegen private school gaan.   
 
Recentelijk hebben de leerlingen uit Grade 6 een uitgebreide 
briefing gehad van de huidige Apple Scholars. Een prachtig 
initiatief waarbij de bijna ‘afzwaaiende’ Papaya leerlingen veel 
informatie kregen en onbeperkt hun vragen konden stellen. 
Tegelijkertijd is dit voor de scholars een goede oefening om een 
duidelijke presentatie voor te bereiden en te verzorgen.  
 
Met de ‘oude’ scholars gaat het goed. Aubrey en Michael zullen 
beiden afstuderen dit jaar. Aubrey als lerares en Michael als 
social werker. Hopenlijk kunnen we u in een volgende nieuwsbrief 
positief nieuws melden over hun ‘laatste loodjes’.  
 
Restty heeft naast zijn studie recentelijk gesolliciteerd naar een 
bijbaantje bij Mc Donald’s en ondertussen haalt hij erg hoge 
cijfers en is hij bovendien ‘president’ van zijn klas. Tyrone zit in 
zijn derde jaar en heeft hier en daar moeite serieus te studeren en 
andere dingen op een lager pitje te zetten, maar doet het al met al 
ook goed. Neil, RoseMarie, Monaliza, Hazel en IvyRose zullen dit 
jaar hun middelbare school afronden en kijken er naar uit te gaan 
studeren. In de volgende nieuwsbrief zullen we meer schrijven 
over hun studiekeuzes En tot slot is er Sheila. Zij is naast haar 
accounting-studie als boekhoudster aan de slag op Papaya. 
 
Kalinga in Nederland 
Uiteraard zitten we in Nederland niet stil. Om al deze mooie 
projecten en ontwikkelingen binnen de projecten te kunnen 
voortzetten en te kunnen blijven financieren werken de vrijwilligers 
hard aan het verwerven van financiële middelen. Vanaf begin dit 
jaar is de samenstelling van ons bestuur radicaal veranderd. Op 
de website kunt u over alle bestuursleden meer lezen, maar hier 
nu even de namen: Arjan Petten (voorzitter), Corrien Verschuure 
(penningmeester), Janneke Heinen (secretaris), Concietta 
Allegra, Marieke Stopel, Debbie Mom en Ariane van Rossem (als 
team van 4: fondsenwerving). 
 
Om alle projecten te laten doorgaan en zelfs te laten groeien, 
zoals het Apple project, is uiteraard ook steeds meer geld nodig. 
Gelukkig hebben we al een hele groep trouwe, zeer waardevolle 
donateurs. De groep donateurs zal echter toe moeten blijven 
nemen. 
 
We hopen daarom dat we op uw steun  
mogen (blijven) rekenen!  
 


