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Van de 100 leerlingen die op een Filippijnse basisschool starten, 
maken slechts 66 kinderen de volle zes jaar af. 58 beginnen aan 
het eerste jaar highschool en 43 maken deze ook af. 33 leerlingen 
leren daarna verder en slechts 21 ronden hun vervolgopleiding af, 
maar zijn daarmee nog lang niet zeker van een baan... En wat 
gebeurt er met de 79 leerlingen die niet zover zijn gekomen?  

Bij de start van dit schooljaar waren er op de Filippijnen ruim 
143.000 klaslokalen, 101.600 onderwijzers, 2,7 miljoen 
schoolstoelen, 120.000 toiletten en 66 miljoen schoolboeken te 
weinig. Er wordt gebouwd aan 14.000 lokalen en in de tussentijd 
worden 16.000 lokalen gehuurd van particuliere scholen, maar 
daarmee is het probleem uiteraard nog lang niet opgelost.  

Deze cijfers maken het belang van goed onderwijs met voldoende 

faciliteiten en persoonlijke aandacht schrijnend goed duidelijk.  

 

Een leerling centraal  
Tijdens de ‘English month’ op de 
Papaya school, wordt door 
leerlingen een toneelstuk 
opgevoerd. Opvallend is de 
‘boom’ die stijfjes beweegt tussen 
de zeven dwergen die luidkeels 
zingen. Het kostuum van de 
boom is een van bruin papier 
gemaakte koker en de jury is het 
er unaniem over eens dat deze 
boom de Best in Costume Award 
moest winnen. In het kostuum zat 
Aimee Corre, een leerlinge uit het 
tweede leerjaar. 
 
Aimee is een zeer lief en bedachtzaam meisje van zeven jaar en 
heeft een jonger zusje van vier. Haar moeder is huisvrouw en haar 
vader is medewerker in de bouw, waar hij helaas het grootste deel 
van het jaar moet wachten op klussen waar hij aan kan meewerken. 
De rest van het jaar heeft hij geen werk.   
 
Aimee’s jongere zusje heeft down-syndrome. Aimee heeft een lichte 
vlek rondom haar ogen die steeds groter wordt. Medische hulp is 
door de wisselende en vaak ontbrekende financiële middelen niet 
haalbaar. Ook haar zusje moet haar medicijnen om deze reden 
regelmatig overslaan. 
 
Voor Aimee, maar ook voor haar ouders, is haar toelating op 
Papaya een enorme opluchting. Nu gaat zij naar een goede school 
waar ze veel leert en gezonde voeding krijgt. Ze kan er het zware 
leven in een gezin met veel zorgen, wonend bij de vuilnisbelt ook 
even los laten. Aimee’s moeder neemt om deze reden haar zusje 
ook  graag mee naar Papaya als ze komt meehelpen. 
 
Aimee droomt ervan dokter te worden. 
 

Papaya: ontwikkelingen, activiteiten en bijzonderheden  
Begin juni startten 176 Papaya leerlingen, na een welverdiende 
zomervakantie, hun nieuwe schooljaar. Minder dan het jaar ervoor 
omdat we door de toevoeging van veel kinderen uit het Mango Tree 
kindertehuis dat naast Papaya gesitueerd is, veel extra leerlingen in 
de hogere klassen hadden. Inmiddels zijn de twee grootste klassen 
‘uitgezwaaid’ in de afgelopen twee jaar en is het gemiddelde aantal 
leerlingen weer teruggebracht. Mango kinderen die na Papaya 
verder leren, kunnen via de Engelse stichting waar het tehuis deel 
van uitmaakt gebruik maken van een scholarship. De overige 
leerlingen kunnen via ons eigen Apple Scholarprogramma een 
studiebeurs aanvragen.  
 
In de afgelopen maanden is weer hard gewerkt door de Papaya 
leerlingen en Apple scholars. Naast alle vakken die in het basis 
curriculum zijn opgenomen, werd er veel aandacht besteed aan 
speciale projecten en activiteiten. Zoals inmiddels gebruikelijk lichten 
we er hier  een paar uit: 
 
Voetballen 
Kinderen uit het Mango Tree house (kindertehuis, naast Papaya) 
deden mee aan een voetbaltoernooi. In het teams (een jongensteam 
en een meisjesteam) zaten ook Papaya leerlingen. Het was de 
eerste keer dat we meededen aan een voetbal toernooi en de teams 
hadden slechts drie maanden getraind. We verloren, maar we 
troostten ons met 
het feit dat veel 
teams al meer dan 
drie jaar spelen en 
zelfs soms ook  
internationale 
ervaring hadden. 
De teams waren 
vooral heel blij dat 
ze mee mochten 
doen en... zijn vast 
van plan hard te 
blijven trainen. 
 
 
Sandra en Kyla zijn Papaya leerlingen en spelen beiden voetbal in 
het Mango FC meisjesteam. Ze trainen iedere zaterdag en zondag 
op het Papaya sportveld... 
 
So how long have you been playing football? 
Kyla: Four months. 
Sandra: Two months – I joined late. 
 
What was it that made you want to play? 
Kyla: Kuya Roy (the coach) was asking people to join and I decided 
that I wanted to play. I’ve been playing ever since then. 
Sandra:  Kuya Roy asked me to play too because he needed more 
players. We both wanted to learn about football and to see the 
Azkals! 
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What is it that you most enjoy about playing? 
Sandra: I like working together as a team and I like to improve as a 
defender. One day I hope to be on the TV playing football 
Kyla: I like to play with other people too and I like the coach, he is 
very good. I’d like to join the competitions and one day be famous 
like Ian Araneta. Also, I like to inspire people. 
 
What position do you both play? 
Kyla: They said that I’m an attacker, a midfielder and a defender. I 
like being an attacker the most. 
Sandra: I’m a defender, which I enjoy a lot. 
 

 

Kleding repareren 
In grade 4 (bij ons groep 6) leerden de kinderen in hun eerste 
schoolweek kleding naaien. Ze pasten de lessen toe door met de 
hand hu eigen kleding te repareren. Een praktische les die de 
kinderen ook erg leuk vonden! 
 
Apple Scholars 
Op dit moment maken 67 leerlingen gebruik van het Apple Scholar 
programma. 17 van hen zijn in juni ingestroomd. Van de ‘oude’ 
groep scholars, die gestart is ruim voor de eerste Papaya leerlingen 
uitstroomden, heeft Joanna in april haar studie Marketing (bachelor 
of science degree) afgerond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Payatas, de cijfers 
De Payatas vuilnisbelt beslaat 70 hectare en iedere dag wordt er 
4500 ton afval naartoe gebracht. Rondom de Payatas vuilnisbelt 
wonen circa 113.000 mensen. De meeste van hen hebben er 
illegaal een huisje gebouwd van restmaterialen, zoals plaatmateriaal 
en hout. Een groot deel van de bewoners verzamelt op deze enorme 
vuilnisbelt afval om door te verkopen, zoals papier, plastic en blik. 
Ze verdienen hiermee circa 200 pesos per dag (€ 3.25) . Een kilo 
rijst kost ongeveer 35 pesos (ruim € 0.55). Het officiele minimum 
loon in dit gebied ligt momenteel op 426 pesos (€ 6.95) 

Het is niet ongebruikelijk dat kinderen al vanaf vier jaar meewerken, 
vaak van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Dit resulteert erin dat 
veel kinderen niet naar school gaan (zie cijfers begin nieuwsbrief). 
Door de zeer moeilijke leefomstandigheden, lijden veel kinderen aan 
ondervoeding, huidziektes, tbc en vele andere ziektes. De  
kindersterfte op Payatas bedraagt 30%.  

 
Zeilen voor Kalinga 
De Drijfveer organiseert op zondag 25 september aanstaande een 
gezellige watersportdag die in het teken staat van Kalinga. Op deze 
dag kun je in een zeilboot, sloep en kano de Friese meren op. Op 
iedere boot is een instructeur aanwezig. Deze dag kost 50 euro per 
persoon, inclusief Lunch en een afsluitende BBQ. De winst gaat 
(uiteraard) volledig naar Kalinga. Kijk voor meer informatie op 
www.drijfveer.nl.  
 
Schrijf je via info@drijfveer.nl in en geniet van een actieve dag op de 
Friese meren! Graag tot ziens in Akkrum! 
 
Jaarverslag 
Het jaarverslag 2010 kun je downloaden van onze site. Tegen een 
kleine vergoeding kunnen wij het verslag natuurlijk ook opsturen.  
 

We hopen dat je al deze kinderen wilt (blijven) helpen ! 
Hartelijk dank ! 

 
 
 


