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Het schooljaar zit er voor de Papaya leerlingen weer (bijna) op. In 
deze nieuwsbrief blikken we echter graag terug op de laatste 6 
maanden. 
 
2011 was financieel een moeilijker jaar voor Kalinga (exacte cijfers 
volgen nog); minder grote acties van derden die we de jaren ervoor 
wel hadden en ondanks veel aanwezigheid op markten en dergelijke, 
hebben we geen groei in het aantal vaste donateurs kunnen bereiken. 
Natuurlijk werken we hier hard aan dit in 2012 te compenseren. 
 
Papaya: ontwikkelingen, activiteiten en bijzonderheden  
 
Nieuw Schoolhoofd 
In het laatste kwartaal van 2011 hebben we helaas afscheid moeten 
nemen van Carol, ons schoolhoofd. Er was een niet meer te 
herstellen conflict ontstaan tussen ouders, docenten en Carol. Dit had 
vooral met een verschil van mening over de manier van leidinggeven 
te maken. Uiteraard hebben er veel gesprekken plaatsgevonden, 
maar uiteindelijk is in overleg besloten dat de situatie niet te 
handhaven was. Inmiddels is Lourdes aangenomen als nieuwe 
‘headteacher’. 
 
Spelen op het schoolplein 
Niet zo lang na het uitkomen van de vorige nieuwsbrief ontving 
Papaya een container vol prachtige tweedehandse (in Nederland 
waren de regels aangescherpt) speeltoestellen van Nooijen Groep 
BV. Het betreft de meest uiteenlopende ‘attracties’; glijbanen, 
wipkippen, schommels, klimtoestellen, etc. Genoeg te doen in de 
pauzes dus en ook na de lessen spelen de kinderen vaak nog wat 
langer op het schoolplein. Een deel van de toestellen zijn naar andere 
projecten gegaan. 
 
Schooltuin 
De schooltuin is flink uitgebreid. Er groeien nu meer verschillende 
soorten groenten en ook staan er diverse fruitbomen. De oogst wordt 
gebruikt voor de lunch die de leerlingen dagelijks op school krijgen. 
Lekker en natuurlijk ook heel gezond! Langs de muren van de school 
zijn bovendien allerlei kruiden geplant. 
  
Stoelen, computers, toileten en ‘industrial art’ 
Inmiddels staan er - dankzij de steun van Wings of Support  (WoS)-  
60 prachtige nieuwe stoelen op Papaya en binnenkort komen daar 15 
computers bij! Een zeer welkome aanvulling, aangezien de oude 
computers voor het grootste deel niet meer deden. Ook helpt WoS 
met de realisatie van nieuwe toiletten en een industrial art ruimte. In 
de Industrial Art ruimte zullen praktische lessen worden gegeven 
(electriciteit, timmeren, leidingen...) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papaya drumband 
In november werd de Papaya Drumband opgericht. Iedere maandag na 
school oefenen de deelnemende kinderen en op speciale momenten 
treden ze op. Fijn dat we dit kunnen aanbieden als extra activiteit! 
 

Een leerling centraal 
(Vertaald) Ik ben Honeylyn B. Fulminar en ik woon 
in Payatas, Quezon City. Ik zit in het laatste jaar 
van Papaya en hoop na de vakantie naar de 
middelbare school te gaan. Ik doe erg mijn best, 
zodat mijn ouders heel trots op me zijn. Mijn vader 
is taxi chauffeur. Hij verdient net genoeg om onze 
dagelijkse dingen te betalen. Mijn moeder is 
huisvrouw en ik ben de oudste van 6 kinderen. Ik 
heb ook nog een halfzusje. Iedere dag na school 
doe ik mijn huiswerk en help mijn moeder met 
vanalles in huis.  
 
We hebben veel leuke activiteiten op Papaya, 
zoals kamperen; we sliepen met alle leerlingen in 

de lokalen en op het terrein om de school in zelfgemaakte tenten. We 
leerden speciale liedjes, knutselden, hadden een kampvuur en leerden 
hoe we de tafel moeten dekken en moeten koken.  
 
Ik wil graag iedereen die ons helpt bedanken, want zonder Papaya zou 
ik niet zijn zoals ik nu ben. Mijn familie en ik zijn erg blij! 
Maraming salamat po ! Ingat ka po! (heel veel dank en ‘take care’) 
 

 
Een bezoek aan Papaya 
Recentelijk bezocht Chris Angeles de Filippijnen, het geboorteland van 
zijn ouders. Tijdens zijn reis heeft hij  kennisgemaakt met de Papaya 
kinderen. Achteraf mailt Chris ons: 
“We hebben een interessante en leuke rondleiding gekregen en de 
kinderen hebben zelfs een moment de lessen gestaakt om hun 
instrumenten te bespelen en te zingen. Geweldig; zoveel vreugde en 
zoveel geluk was er af te lezen. Daarna zijn we met een leraar naar de 
vuilnisbelt gegaan. Het was een heftige ervaring. We hebben 
kennisgemaakt met een familie en gehoord hoe het ‘leven’ van dag tot 
dag gaat. Het verzamelen van gebruikt foam voor het recyclen naar 
kussens of matrassen, of het verzamelen van plastic voor de 
uiteindelijke verkoop en kinderen die spelen op een plek vol met vuilnis 
en troep...Het is verschrikkelijk, het doet pijn en het is onbegrijpelijk dat 
anno 2012 de verdeling tussen arm en rijk nog zo verschrikkelijk groot 
is. Wat me opvalt is de inborst van een pinoy/pinay; men doet wat men 
moet doen, lacht en blijft hoopvol en moedig.  
Ik was echt diep ontroerd die dag”. 
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Apple Scholarships 
Op dit moment krijgen 67 tieners een studiebeurs via Kalinga. Vanaf 
juni komen daar leerlingen bij die Papaya deze maand zullen 
verlaten.  Een recente evaluatie liet ons zien dat het tijd is om het een 
en ander binnen het pogramma te wijzigen.  Een aantal problemen 
die we steeds vaker tegenkomen zijn: 
 
1. Ouders wachten (vaak noodgedwongen) te lang met het betalen 
van hun deel van het schoolgeld, tot de schuld zo oploopt dat ze niet 
meer kunnen betalen. 
2. Een aantal leerlingen haalt veel lagere cijfers dan verwacht. De 
redenen hiervoor zijn divers. 
3. Een gelimiteerde keuze van middelbare scholen waar de kinderen 
naartoe kunnen. Ouders willen soms toch een andere school. 
4. Het Apple Scholarship programma is slechts een bijdrage in de 
totale studiekosten. Door stijgende kosten van vervoer, materiaal en 
de inschrijving op de verschillende scholen, komen de families vaker 
onder grotere financiele druk te staan. Ouders hebben een grotere 
financiele bijdrage nodig om hun kind verder te laten studeren. 
 
Op dit moment kijken we hoe we de resultaten van de leerlingen 
kunnen verbeteren. Een oplossing zou kunnen zijn om iemand aan te 
nemen die de scholars meer en beter begeleidt; extra lessen voor 
hen die dat nodig hebben, maar vooral gezinscounceling. We hebben 
de leerlingen die minder presteerden de afgelopen paar maanden 
extra begeleiding gegeven en in veel gevallen was dat al voldoende 
om de resultaten drastisch te verbeteren. Door meer 
contactmomenten kunnen we  bovendien beter adviseren wat betreft 
andere issues die in een gezin spelen en die vaak op alle genoemde 
punten invloed hebben. Ook zou meer vrijheid in de te kiezen school 
een optie kunnen zijn en zouden we wellicht de toelage rechtsreeks 
aan de school moeten betalen. Tot slot bekijken we de mogelijkheid 
de toelage te verhogen, maar bij een  gelijkblijvend budget zou dat 
betekenen dat we per jaar minder beurzen kunnen verstrekken.   
 
Alle bevindingen en mogelijke oplossingen worden op dit moment 
bekeken en in een volgende nieuwsbrief hopen we u de 
aanpassingen in het Apple programma te kunnen presenteren. 

Een mail van een Apple scholar: 
Dear Kalinga, 
I hope that my story will inspire others 
whoever will read this. My name is Marissa 
Arias, I am a 2nd year high school at Justice 
Cecilia Muñoz Palma High School.  I belong 
to a star section of the school.  I live at 
Payatas.  We are five in the family and I am 
second to the eldest.  I have a brother and a 

little sister, a Grade 3 pupil at Papaya.  My father passed away last 
March 16, 2011 due to cardiac arrest. It was six days after my 
birthday and it was a terrible day for me. I was thinking how we will 
cope, now that the head of the family has gone. I really miss my 
father even though he never showed his care and love for us, maybe 
because we are just his second family.   
 
 
 
 
 
 
 

Despite of that, my mother always told us that we must still look up to 
him, love him and respect him. In that way, he might loved us in return.    
 
My mother is hardworking; she is weaving  “Bayong” at Piña Projects to 
meet our daily needs.  She is now taking all the responsibilities what my 
father left.  My older brother stopped from his studies because of 
financial problems. Only me and my sister Rea are able to continue. 
We’re thankful because we are one of the recipients of Kalinga. For 
now, my brother is working to help our mother for our household 
expenses. Half of his salary, he is saving it for his future studies. He 
really wanted to finish any vocational course because his plan is to send 
us to college someday.   
 
When my father was still alive, I promised to him that I’ll do my best to 
finish my studies to achieve my goal. Not just for myself or my family, 
but also for other people who will need my help someday. And I’m lucky 
enough that I am one of the Apple Scholars today that I am able to 
pursue my studies after I graduated from Papaya. I really appreciate the 
help of our donors at Kalinga. If not for them no Papaya, no Apple 
Scholars. May you continue to extend your hand for us who are striving 
to reach our goal. And in the future, we the Apple scholars may also do 
the same, helping anyone who also wants to be free from the bondage 
of poverty, because education is the answer. More power   Kalinga! 
 
Piña – de plannen 
Piña, het livelihood project van en door de ouders van ‘onze’ kinderen, 
komt steeds met nieuwe producten en er worden ambitieuze plannen 
gemaakt. Dit jaar wordt gewerkt aan het werven en opleiden van meer 
ouders. De doelstelling is dat aan het einde van het jaar 95% van de 
kinderen een ouder heeft die aanvullend werk heeft via Piña. Uiteindelijk 
wil de coöperatie ook mensen vanuit de wijk rondom de school bereiken. 
 
We krijgen berichten van ouders die aangeven dat ze met het extra 
inkomen dat ze via het Piña project hebben verdiend, hun huis hebben 
kunnen opknappen. En meerdere ouders van ‘Apple scholars’ gaven 
aan dat dit inkomen hen in staat stelt een bijdrage te leveren aan de 
studie van hun kind (de studiebeurs dekt niet alle kosten!). 
  
We hopen dat je deze kinderen wilt (blijven) helpen! Hartelijk dank ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.Youbedo.nl 
Kalinga is een van de bij Youbedo.nl geregistreerde goede doelen. Als 
je bij hen boeken bestelt, doneren ze 10% aan een door jou gekozen 
goed doel (uiteraard kies je dan voor Kalinga....).  
 

Zomaar wat kosten op een rijtje..: 
- 1 scholarship (studiebeurs) / maand    €   16,75 
- salaris voor een startende juf / maand:   € 225,00 
- schriften voor 1 leerling / jaar:      €     1,75 
- 1 schooluniform         €     2,50 
- lunch op school voor 1 leerling / dag    €     0,22 
- totale kosten per Papaya leerling / maand*  €   39,00 
* incl lunch, vervoer, alle materialen, etc 


