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Het is al weer 10 jaar geleden dat Stichting Kalinga werd opgericht. 
Samen met alle donateurs en vrijwilligers hebben we heel wat 
bereikt en daar mogen we natuurlijk ook best erg trots op zijn. In 
deze nieuwsbrief vindt u naast een terugblik op de afgelopen 6 
maanden ook een lijstje met de mijpalen van de afgelopen 10 jaar. 
Onder ‘Activiteiten’ kunt u lezen over de recente scores van de 
Papaya School... Een prachtige bekroning op 10 jaar Kalinga!  
 
Ondoy 
Tyfoon Ondoy (internationale naam Ketsana) sloeg op 26 
september op het eiland Luzon hard toe. De huizen van ruim 2 
miljoen mensen stonden onder water en 246 mensen verloren hun 
leven. Het gebied rondom Papaya werd zeer ernstig getroffen. Veel 
mensen zijn geëvacueerd omdat hun huizen tot aan het dak onder 
water stonden of volledig zijn weggespoeld. 
 
Stichting Kalinga heeft geen geld beschikbaar gesteld maar wel de 
Papaya School en mankracht. Papaya diende als 
evacuatiecentrum. Dagelijks zijn hulpgoederen verspreid en er 
werden meerdere ‘medical-missions’ gehouden. Tijdens deze 
dagen konden de mensen 
er terecht met hun 
medische problemen. 
Doordat het water was 
besmet door de urine van 
ratten en honden 
ontstonden  veel en 
ernstige  leverproblemen.  
 
Extra donaties naar 
aanleiding van onze 
updates, worden op 
verzoek van de mensen 
ter plaatse gebruikt voor 
hulpmiddelen die bij een 
volgende ramp kunnen 
worden ingezet. Het gaat 
om een rubberboot, 
emmers, touw, zaklamp, 
megafoon, etc. Dit soort 
goederen hadden de 
hulpverlening kunnen 
vereenvoudigen als we ze 
eerder hadden gehad en het is dan ook heel belangrijk dat we, 
waar mogelijk,  voorbereid zijn voor een volgende keer... 
 
De moeder van Elijah uit de tweede klas vertelde dat ze ten tijde 
van Ondoy alles meenam wat ze kon meenemen met haar twee 
zoons aan de hand. Ze trotseerden het stijgende water op zoek 
naar een schuilplaats. Toen ze naar haar zoons keek zag ze dat 
Elijah een tas bij zich had met zijn schoolboeken. Geen kleding of 
speelgoed, maar alleen de boeken. Het geeft aan hoe belangrijk 
educatie voor deze kinderen is. In uiterste nood is de gedachte in 
hem opgekomen dat als de storm voorbij is hij hopelijk weer naar 
school kan om te leren op weg naar een betere toekomst.  

 
Opening nieuw gebouw 
Vlak na de bovengenoemde 
ramp, werd op 10 oktober het 
prachtige nieuwe gebouw van 
Papaya geopend. Op de begane 
grond is de ruimte voor het Piña 
project. Op de eerste verdieping 
bevindt zich een ruime 
bibliotheek met een aangrenzend 
klaslokaal (vooral voor 
audiovisuele activiteiten) en een kantoor annex lerarenkamer. 
 
Ondanks dat iedereen nog volop bezig was met de nazorg van alle 
Ondoy slachtoffers, was de opening heel feestelijk. De kinderen 
hadden leuke optredens voorbereid en de Piña dames hielden een 
geweldige modeshow met in de hoofdrol de door hen gemaakte 
manden en tassen. Verder waren er verschillende sprekers, zoals 
de Ambassadeur van Groot-Brittannië en de plaatsvervangend 
Ambassadeur van Nederland. Al met al een mooie dag die door een 
deel van de bezoekers werd afgesloten met modderscheppen in de 
aangrenzende wijken, want op vele plaatsen lag op dat moment nog  
tot wel 2 meter modder in de straten en huizen. 
 
Activiteiten op Papaya 
The National Achievement Test : Papaya was een van de 60 
basisscholen die in de provincie Rizal deelnam aan The National 
Achievement Test. 29  Papaya leerlingen (grade 6) deden  mee en 
toen maanden later de uitslag kwam, waren we allemaal blij verrast, 
want Papaya eindigde op de 25e plaats en van de scholen rondom 
de stad Montalban (waar Papaya onder valt) eindigden we zelfs als 
tweede! Een resultaat waar we bijzonder trots op zijn. Zeker als we 
bedenken dat de andere deelnemende scholen allen privé-scholen 
waren, over het algemeen met veel financiële middelen en daarmee 
veelal een hoge standaard 
 
The Inter-school competition : 16 privé-scholen in Montalban streden 
in teams van 3 kinderen tegen elkaar op het gebied van rekenen, 
science, spelling en algemene kennis. Deelnemende scholen 
leverden in iedere categorie een vraag in en er was veel publiek; 
kinderen, ouders, leraren en mensen van het ministerie van 
onderwijs. Papaya werd 2e voor rekenen en derde voor zowel 
spelling als science. 
 
Tree Planting: Tijdens de 
jaarlijkse Foundation Day 
werden binnen het bredere 
thema ‘klimaat en moeder 
aarde’, ruim 200 boompjes 
geplant.  Het planten van de 
boompjes, maar ook de 
lessen die hier aan vooraf 
gingen, maakten de kinderen 
bewust hoe belangrijk het is 
goed met  de natuur / je eigen 
leefomgeving om te gaan. Het hele project was een groot succes!  

Foto: Reuters 
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Apple Scholars 
In april verlaat de tweede groep kinderen de Papaya School. Het 
grootste deel van deze kinderen zal via Kalinga een scholarship 
krijgen aangeboden. Naar alle waarschijnlijkheid zullen 25 
leerlingen een studiebeurs krijgen.  
 
Restty zal dit jaar afstuderen en Tyrone, een student die we al vele 
jaren ondersteunen, is helaas met zijn studie gestopt. Heel erg 
jammer omdat hij nog maar een jaar te gaan had.   
 
Bovenstaande ontwikkelingen houden in dat het Apple Project 
vanaf juni (onder voorbehoud) 59  leerlingen zal tellen. 
 
Piña Project  
Het inkomensgenererende Piña project van ‘onze’ Papaya ouders 
heeft vanaf september 2009 haar nieuwe werkruimte op de begane 
grond van het nieuwe gebouw betrokken. Piña betaalt hier een 
bescheiden huur voor, aangepast aan hun huidige inkomen. Zodra 
de inkomsten groeien werken we langzaam toe naar een markt-
conforme huur.  
Papaya in de komende 6 maanden 
In de komnede paar weken worden de toelatingstests voor de 
nieuwe eerste klassers gehouden en in april begint de 
zomervakantie. Van de oudste leerlingen hebben we dan afscheid 
genomen, al blijven we de meesten van hen, zoals u hebt kunnen 
lezen, volgen als ‘Apple Scholar’ .  
 
In de zomervakantie kunnen de kinderen die dat nodig hebben nog 
extra lessen volgen en in juni begint iedereen, inclusief de dertig 
nieuwkomers, aan een hopenlijk weer succesvol schooljaar. 
 
Voor het jaar zelf zijn geen grote of afwijkende plannen. Uiteraard 
zullen we weer deelnemen aan allerlei activiteiten en gaan we 
proberen de resultaten van het nu bijna afghelopen schooljaar te 
evenaren of zelfs te overtreffen.  
 
Suzanne Eenkhoorn (leerkracht op basisschool de Achthoek in Amsterdam) & 
Michael Oppatja (onderwijsbegeleider bij Fenom Onderwijsdiensten) - Samen 
vormen ze Nam Jai en bezochten ze Papaya. Een deel uit een uitgebreider 
verslag:  

De leerlingen lijken zowel een intrinsieke als extrinsieke motivatie te 
hebben om hard te werken.  Ze willen leren omdat ze kennis als 
macht zien en goed presteren biedt een kans op vervolgonderwijs. 
Maar ze willen ook gewoon leren en hun natuurlijke 
nieuwsgierigheid ontdekken  
 
In Nederland was ons gevraagd om tijdens ons bezoek te kijken 
naar de kwaliteit van het onderwijs dat op de Papaya Academy 
wordt gegeven. Op basis van de bevindingen, konden wij onze 
eigen professionaliteit en kennis van onderwijsvernieuwing met de 
schoolleiding delen.  Na anderhalve week op de school te zijn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

geweest, merken wij echter dat er niet veel professionaliteit te delen 
is; ze hebben al zoveel in huis. De samenwerking met de 
International School of Manila draagt hier zeker toe bij. Leerkrachten 
van Papaya volgen  regelmatig nascholings- bijeenkomsten om op 
de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 
didactiek en pedagogiek.  
 
Op deze school heerst geen gehoorzame knikcultuur, die helaas 
nog zo gewoon is op veel scholen in ontwikkelingslanden. De 
actieve bijdrage van leerlingen aan de vormgeving van het 
onderwijsaanbod is daarom vaak minimaal. Op Papaya is dat 
geenszins het geval!. 
 
 
10 jaar Kalinga 
2000: oprichting Stichting Kalinga (toen nog Bahay Kalinga) 
Eerste project: renovatie keuken van kindertehuis Papa John Center 
2001: bouw en afronding tweede verdieping Papaya John Center 
2002: Start Apple project met Aubrey als eerste scholar 
2003: opening eerste Papaya gebouw (2 lokalen, een kantoortje en 
een ‘medical room’) & start met eerste 30 kinderen.  
Bahay Kalinga wordt Kalinga 
2004: Clarissa studeert als eerste scholar af en wordt lerares op de 
Papaya School 
2005: opening tweede, grote gebouw met multi-purposeruimte, vier 
lokalen en een prachtig plat dak (voor sport!) 
2006: Timothy Balido (grade 4) overlijdt aan complicaties ten 
gevolge van het denque virus 
2007: eerste aanzet Piña projects en start naaicursussen 
2008: Piña wordt  een coöperatie 
2009: eerste groep leerlingen rondt Papaya af & opening nieuwbouw 
met ruimte voor Piña, bibliotheek, lokaal en kantoor/ lerarenruimte.  
2010: Papaya eindigt bij tests onder prive-scholen als 2e school van 
de stad Montalban en 25e van alle scholen in de hele provincie!  
 
Tot slot 
Uiteraard willen we iedereen die ons in de afgelopen maanden – of 
op andere momenten in de afgelopen 10 jaar - heeft gesteund heel 
hartelijk danken ! Zonder de steun van al onze trouwe donateurs en 
vele eenmalige gevers hadden we zeker niet zoveel bereikt! 
 
Wanneer u vragen hebt of op zoek bent naar meer informatie, neemt 
u dan gerust contact met ons op of kijkt u eens op www.kalinga.nl. 
We plaatsen er zeer regelmatig nieuwe items en u kunt er onze 
jaarverslagen en veel meer achtergrond informatie vinden. 
 
 

We hopen dat we in de komende 10 jaar op uw steun mogen 
(blijven) rekenen! 

 
 

 
 
 

 


