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In mei dit jaar bestond de Papaya School 10 jaar. Een serieuze 
mijlpaal, waarbij we vooral willen stilstaan bij wat goed onderwijs met 
bijbehorende persoonlijke begeleiding voor de kinderen van de 
Payatas vuilnisbelt en de wijken er om heen betekent. Dit onderwijs 
heeft  bovendien niet alleen invloed op de kinderen zelf, maar op het 
hele gezin en hun (directe) omgeving !   
 
In deze nieuwsbrief willen we de grootste ruimte gebruiken om u 
kennis te laten maken met verschillende Papaya leerlingen, Apple 
Scholars en een onderwijzeres. Hun verhalen geven het beste weer 
wat het geboden onderwijs en alles wat daarbij komt kijken voor hen 
doet.  
 
Dank aan iedereen die hieraan, op welke wijze dan ook, heeft 
bijgedragen! Maramig salamat po! 

 
 
Even voorstellen (vertaald):  

 
ARIANNE  

Ik ben Arianne. Ik ben 10 jaar en 
ik zit in grade 4 van de Papaya 
School. Ik ben de oudste van drie 
kinderen en woon bij de Payatas 
vuilnisbelt.. Mijn vader heeft geen 
werk en mijn moeder werkt als 
oppas bij een ander gezin in onze 
buurt. Ze verdient P1500 (€30,-)  
per maand.  
 
Gelukkig mag ik naar de Papaya 
School. Als ik daar ben doe ik erg 

mijn best en probeer ik de problemen die we thuis hebben te 
vergeten. - Thank you Papaya School! 

 
AUDRIX 

Dit is Audrix,  leerling in Grade 2. 
Hij wil graag politieman worden. 
Audrix is de jongste van drie 
kinderen. Zijn vader werkt als 
kruier bij vuilniswagens en 
verzamelt afval op de Payatas 
vuilnisbelt. Audrix’ moeder 
verkoopt van 4 tot 5 in de 
ochtend pap en gaat daarna naar 
haar werk als ‘permit-taker’. 
 
Audrix speelt graag en zit vol 

energie, maar toen hij vorig jaar op school begon was hij erg 
verlegen. De leraren probeerden hem te stimuleren en mee te laten 
doen aan alle activiteiten op school. Dat viel echter niet mee, maar 
aan het einde van het schooljaar vertegenwoordigde hij zijn klas bij 
een wedstrijd waarbij hij een gedicht voordroeg. Daarna groeide zijn 
zelfvertrouwen. Audrix’ moeder is enorm trots op hem. 
 

Inmiddels voetbalt Audrix bij de Payatas Football Club (gerund door 
een vrijwilligersorganisatie waarmee Kalinga samenwerkt) en traint 
hij iedere vrijdag en zondag.  
 

AILEEN (juf, grade 5) 
Mijn naam is Aileen, ik ben 32 
jaar oud en geef les in Grade 5 
van de Papaya School. Dit is 
mijn tweede jaar hier en ik ben 
blij dat ik onderdeel uitmaak van 
het team en de school. Naast dat 
ik deze baan echt nodig heb om 
geld te verdienen, is Papaya ook 
een soort verlengstuk van mijn 
huis. Ik vind het erg fijn met de 
kinderen te werken en hen 
dingen te leren!  

 
Ik ben getrouwd en mijn man en ik hebben twee zoons, Adrian (2) en 
Andrew (bijna 1). Ik heb er geen woorden voor om te beschrijven 
hoe dankbaar ik ben! We leiden een eenvoudig leven in het huis van 
en met mijn schoonmoeder. Het huis staat in een gebied waar we 
veel overstromingen hebben waardoor we ons iedere keer als er 
regen voorspeld wordt, voorbereiden voor wat komen gaat.  
 
Ik ben de enige in ons huishouden die een inkomen heeft en kan dan 
ook niet ontkennen dat dat soms zwaar is. Zo nu en dan wil ik wel 
eens klagen. Maar hoe? Ik kijk dan gewoon naar mijn mooie zoons 
en ze geven me meer dan voldoende reden te vechten en te leven! 
 

 
LENI ROSE 

Ik ben Leni Rose. Samen met 
mijn zus Cathlyn zit ik in Grade 6 
en we wonen in Mango Tree 
House (het kindertehuis dat 
naast Papaya staat, red.).   
 
Ik wil heel graag vertellen dat ik 
erg blij ben dat ik een van de 
gelukkigen ben die naar de 
Papaya School mag, want 
Papaya is voor mij de beste 
school. Ze helpen families die 

het niet kunnen betalen en ze geven ook zo les dat we het begrijpen.  
De onderwijzers zijn erg aardig en behandelen ons alsof we hun 
eigen kinderen zijn! Soms denk ik dat ik maar liever nooit weg ga bij 
Papaya, want ik ga dan alle fijne dingen zo missen! 
 
NB: Leni is onlangs door de Papaya leerlingen gekozen als 
President (vertegenwoordigster) van de school. 
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Permanente vergunning voor Papaya 
Tot nu moesten we jaarlijks een eenjarige vergunning aanvragen bij 
het Filippijnse Ministerie van Onderwijs om de Papaya School te 
mogen runnen. Ieder jaar opnieuw moet dan ook voor die 
vergunning worden betaald. Afgelopen jaar kregen we nog een 
nieuwe ‘opdracht’ als voorwaarde voor een permanente vergunning. 
Het ging om de aanleg van de in een eerdere nieuwsbrief genoemde 
lesruimte waar we onderwijs kunnen geven op het gebied van 
timmeren, basis loodgieten en elektra  (afgerond in 2012). Eind juni 
dit jaar was het eindelijk zover: de definitieve, permanente 
vergunning werd in ontvangst genomen.  Voor alle betrokkenen een 
echte blijk van erkenning en waardering! 
 
Apple Scholarships 
Van de laatste 5 “oude” scholars, die nooit les hebben gehad op de 
Papaya School zijn er 4 afgestudeerd (Ivy Rose en Rosemarie 
onderwijs, Monaliza Communicatie en Hazel bedrijfskunde). De 
laatste van hen, Nehl,  hoopt in oktober van dit jaar Bachelor of 
Science in Information Technology  te zijn. Deze 5 scholars zijn 
vanaf hun middelbare schooljaren ingestroomd in het Apple 
Scholarship programma. De kinderen die nu dus nog een Apple 
Scholarship krijgen, zijn allemaal oud Papaya leerlingen. 
 
De Apple Scholars die in 2003 de spits afbeten toen de Papaya 
School geopend werd, hebben dit jaar hun middelbare school 
opleiding afgerond. Vrijwel allemaal dankzij een studiebeurs vanuit 
het Apple programma. 12 van hen krijgen nu bovendien een 
scholarship om nog door te leren. 
 
In eerste instantie hadden we voor dit schooljaar een grotere groep  
scholars geselecteerd, maar de huidige financiële situatie heeft ons 
ertoe gedwongen het aantal scholarships te verminderen. Op dit 
moment keren we 86 studiebeurzen uit.  
1e jaar Highschool:  17 
2e jaar Highschool:  24 
3e jaar Highschool:  17 
4e jaar Highschool:  16 
College:     12 

 
 

 Dear Kalinga,  
 
Good day, I’m Dustine Kier S. 
Salazar, a newly high school 
Graduate.  I was one of the 
children that started in the very 
first year when Papaya just 
opened. Now, I’m on my 
college journey and I’m very 
thankful to this foundation 
because I survived my high 
school years with your help. 
Now I am studying Hotel and 
Restaurant Management. 
 

Last month, we had our preliminary exam and I’m glad with the 
result, I passed those exams with a high average rate and that 
seems so over whelming because I do study hard.  
 
Three weeks ago, my mother passed away. My mother helped my 
father to raise us in terms of financial but now that she is gone, I 
think I have to find job to support my studies and our family as well. 

I’ll continue my studies till we can and I hope that I’ll finish my studies 
now that one of my inspirations was already gone. 
 
Thank you Kalinga for continuing support. 
 
Respectfully Yours, 
Dustine Kier S. Salazar 
 
 
Teambuilding 
Apple Scholars die de afgelopen jaren afgestudeerd zijn en 
inmiddels werk hebben gevonden, hebben recentelijk voor onze 
huidige “Apples” een dag lang een workshop Teambuilding 
gefaciliteerd. Naast saamhorigheid binnen de groep, was ook ‘hoe 
word je een goed leider’ het thema van deze dag. Erg leuk en 
leerzaam en bovendien een prachtig idee dat juist onze oud scholars 
dit geregeld hebben!  

 
Financiële situatie 
In de vorige nieuwsbrief gaven we het ook al aan, maar opnieuw 
moeten we concluderen dat het werven van fondsen in het huidige 
financiële klimaat erg moeilijk is.  
 
Natuurlijk worden er ook aan de uitgave-kant volop maatregelen 
getroffen zoals het schrappen van bijna alle extra activiteiten op 
Papaya (schoolreisje, kerstfeest, etc.) maar ook op andere uitgaven 
op de school wordt flink bezuinigd. Vanzelfsprekend blijven we er  
verder in Nederland en op de Filippijnen alles aan doen om nieuwe 
contacten te leggen, clubs te benaderen, etc.  
 
De Papaya School is onze prioriteit maar het geniet in geen geval de 
voorkeur de kinderen geen vervolg hierop te bieden. Alhoewel we 
het aantal scholarships naar beneden hebben moeten bijstellen, 
hopen we dat we dit in de komende jaren weer kunnen goedmaken. 
We willen heel graag alle leerlingen die de Papaya School hebben 
afgerond de kans geven verder te leren!  
 
Wanneer u een tip hebt of een netwerk dat wij mogen aanspreken, 
neemt u dan alstublieft contact met ons op (serviceclub, vereniging 
school, bedrijf, particulier, …) ? 
 
Tot slot willen we u erop wijzen dat we op onze website en facebook-
pagina regelmatig leuk en interessant nieuws plaatsen. U kunt 
bovendien op de site onze jaarverslagen downloaden.  
Website: www.kalinga.nl  -  Facebook: www.facebook.com/kalinga.nl 

 
We hopen dat u de kinderen (blijft) helpen! - Hartelijk dank  

 
 


