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Inleiding  
 
Kalinga is een stichting die zich richt op de ontwikkeling van kinderen die leven op en rond de Payatas 
vuilnisbelt in Manilla. Kalinga richt zich met name op het bieden van onderwijs. Omdat onderwijs 
écht helpt.  
 
Alle projecten van Stichting Kalinga bieden structurele hulp aan kinderen en hun families die leven 
van de Payatas vuilnisbelt. Payatas is een grote vuilnisbelt aan de rand van Manilla (hoofdstad van de 
Filippijnen). Ruim 30.000 mensen leven van deze enorme berg afval. Ze houden zich staande door 
afval te verzamelen en te scheiden; de één blik, de ander plastic of karton. Kinderen moeten vaak al 
op heel jonge leeftijd meewerken. Voor de meeste kinderen is er geen uitzicht op een andere 
toekomst - een betere toekomst.  Stichting Kalinga is een jonge, actieve en frisse organisatie. Sinds 
mei 2000 zetten de bestuursleden en overige vrijwilligers zich in voor een betere toekomst voor 
kinderen die leven rondom de Payatas vuilnisbelt op de Filippijnen.  
 
Voor haar werk is Stichting Kalinga afhankelijk van giften en subsidies. Stichting Kalinga wordt met 
name gesteund door bijdragen van particulieren, bedrijven en acties van scholen.  
 
Sinds haar oprichting heeft Kalinga al veel mensen enthousiast gemaakt om ook een bijdrage te 
leveren aan onze projecten. En daar zijn we naast heel blij, ook best trots op!  
 
 

 
 
 
 
 
 



1. Missie/visie  
Stichting Kalinga is een non-profit organisatie gerund door vrijwilligers die streeft naar het 
doorbreken van de vicieuze armoedecirkel waarin de kinderen van de Payatas vuilnisbelt (Manilla, 
Filipijnen) zich bevinden. Stichting Kalinga gelooft in het bieden van structurele hulp waarmee 
kinderen zich kunnen ontwikkelen en waarbij een handvat wordt geboden waarmee ze uiteindelijk 
zelf die plek in de maatschappij kunnen opeisen waar ze recht op hebben. Stichting Kalinga ziet 
onderwijs als de meest duurzame vorm van ontwikkeling.  
 
1.2 Doelstelling  
Kalinga is er op gericht ieder jaar een dertigtal leerlingen in te laten stromen in de laagste klas. Deze 
kinderen worden (op vooraf gestelde voorwaarden) begeleid tot ze op eigen benen kunnen staan of 
hun familie voldoende middelen heeft zelf de overige opleidingsjaren te bekostigen. Dit geldt voor de 
lagere/ basisschool, highschool en een vervolgopleiding. Zelfredzaamheid is in alle gevallen het 
einddoel.  
 
1.3 Strategie  
Stichting Kalinga biedt hulp met een structureel karakter. Dit betekent dat zij alleen projecten 
ontwikkelt die een lange termijn effect hebben. Deze projecten moeten de vicieuze armoedecirkel 
waarin de kinderen zich bevinden helpen doorbreken. De projecten die enkel werken als een 
"pijnstiller" en alleen op korte termijn effectief zijn, maar niet leiden tot structurele veranderingen, 
passen niet binnen de doelstellingen van Kalinga. Zelfredzaamheid staat daarom continue centraal.  
 
De verschillende projecten van Stichting Kalinga zijn de Papaya school, het Apple Scholar Project en 
het Pinapple livelyhood project. De eerste twee voorzien leerlingen van verschillende leeftijden in 
gedegen onderwijs en het livelyhood project is een project voor een door ouders waarbij we de 
ouders helpen meer gezinsinkomen te genereren waardoor ze het feit dat hun kind naar school gaat 
en niet bijdraagt aan het gezinsinkomen beter kunnen opvangen.  
 
De projecten van Kalinga zijn relatief kleinschalig. Bovendien is er een hoge mate van betrokkenheid 
van alle medewerkers bij de projecten en de kinderen die daarvan deel uitmaken. De bestuursleden 
bezoeken de projecten regelmatig (op eigen kosten) om een vinger aan de pols te houden, de 
mening van de lokale medewerkers te horen over de voortgang en eventueel te constateren wat nog 
extra nodig is.  
 
2. Huidige situatie  
Kalinga is in 2003 opgericht en vanaf 2005 start er ieder jaar een nieuwe klas van 30 leerlingen. Vanaf 
2016 is er een jaarlijkse uitstroom van leerlingen die hun hele onderwijs bij ons gevolgd hebben en 
gefinancierd hebben gekregen. Na het afronden van hun opleiding heeft de overgrote meerderheid 
werk gevonden. Een aantal oud-studenten heeft hierdoor de mogelijkheid gekregen om de Payatas 
wijk te verlaten en elders een beter bestaan op te bouwen. Tevens zien we dat een aantal oud-
studenten op hun beurt familieleden zijn gaan ondersteunen. De beoogde olievlekwerking lijkt hier 
van toepassing. We zijn heel trots op dit resultaat.  
 
Sinds juni 2017 is op de Papaya School ook een kleuterklas aanwezig (vergelijkbaar met groep 2 in 
Nederland). In de jaren ervoor werd samengewerkt met twee kleuterscholen waarbij de leerlingen 
die bij hen uitstroomden, op de Papaya School een toelatingstest konden doen. Hierbij is vooral een 
gesprek met de ouders waarbij hun motivatie werd getoetst een belangrijk onderdeel. Momenteel 
worden deze gesprekken 1 jaar eerder gevoerd.  
 



Op basis van afgelopen jaren kunnen we ervan uitgaan dat we ook in de nabije toekomst 210 
leerlingen op de Papaya Academy van onderwijs kunnen voorzien. Hiernaast zullen we zo’n 130/140 
Apple Scholars via een studiebeurs financieel ondersteunen. 
 
2.1 Activiteiten van de organisatie 
De activiteiten op de Filippijnen zullen de komende jaren niet veel veranderen. We zijn inmiddels 
volgroeid en hebben in alle jaren een groep leerlingen; van kleuters tot studenten in hun laatste jaar. 
Het is de bedoeling dat we de komende jaren blijven inzetten op een instroom van 30 leerlingen per 
jaar. In Nederland is het belangrijk dat we ons blijven richten op mensen die zich voor langere tijd 
aan de Stichting willen verbinden.  
 

 
2.2 Corona 
Door de coronapandemie hebben we vanaf maart 2020 een aantal zaken anders moeten regelen. 
Bijvoorbeeld is het bezoeken van het project door de reisbeperkingen in 2020 niet mogelijkheid 
geweest. We hopen dit zo snel mogelijk weer op te kunnen pakken. De pandemie heeft ook invloed 
gehad op de manier van fondsenwerven, veel van de oorspronkelijk geplande activiteiten konden 
geen doorgang vinden. We hebben ingezet op meer online fondsenwerving. Hier hopen we ook in de 
toekomst gebruik van te kunnen maken. Op de Filippijnen zijn de scholen ook gesloten momenteel, 
en moest het onderwijs digitaal plaatsvinden. Om dit mogelijk te maken voor onze 
leerlingen/studenten hebben wij in Nederland laptops, tablets en mobieltjes ingezameld en deze 
naar de Filippijnen verstuurd. Na de pandemie kunnen deze materialen nog steeds worden ingezet. 
De onderwijsachterstand die door corona is veroorzaakt, is voor ons op dit moment nog niet goed in 
te schatten. Daar zullen we in de toekomst alert op blijven.  
 
3. Toekomst  
Ook in de komende jaren wil Stichting Kalinga kinderen blijven ondersteunen door hen een goede 
opleiding te bieden. Hierbij is steeds van belang dat we de leerlingen en hun gezinnen ook goed en 
persoonlijk blijven monitoren.  
 
 



4. Waarden  
Bij de realisatie van de verschillende projecten waar Kalinga bij betrokken is, staan diverse principes 
centraal die wij altijd zullen nastreven. De belangrijkste worden hieronder kort toegelicht.  
 
Persoonlijke Betrokkenheid  
Bij al onze activiteiten die worden opgezet, uitgevoerd en gecontroleerd zijn de bestuursleden 
persoonlijk betrokken. Gedurende het jaar worden de projecten (op eigen kosten!) bezocht. Hierdoor 
weet het bestuur in Nederland precies wat de ontwikkelingen zijn en wordt de afstand zo klein 
mogelijk gemaakt. Bovendien worden alle betrokken kinderen individueel benaderd en gewaardeerd 
als een uniek persoon met een persoonlijke achtergrond.  
 
Transparante Communicatie  
In alle lagen van onze organisatie wordt gestreefd naar een doorzichtig bestuur en open 
communicatie. Intern betekent dit dat bestuursleden en overige vrijwilligers gedetailleerd op de 
hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen in onze activiteiten. Daarnaast worden alle externe 
donateurs op de hoogte gehouden van belangrijke bestuursbesluiten en wordt er ieder jaar een 
financieel jaarverslag opgesteld.  
 
Uitdragen van integriteit  
Eerlijkheid staat centraal bij al onze activiteiten. We zorgen er altijd voor dat er geen valse hoop 
wordt geven aan de betrokken kinderen en families. Tevens wordt er eerlijk en realistisch gesproken 
over wat we wel en niet kunnen bieden. Dit geldt zowel voor de betrokkenen op de Filippijnen als de 
donateurs en andere partijen in Nederland. We gaan altijd behoedzaam om met het vertrouwen dat 
we van hen krijgen. Bovendien komen alle donaties volledig terecht bij de projecten en er blijft niets 
aan de strijkstok hangen.  
 
Waardering van diversiteit  
Bij de uitvoering van haar activiteiten gaat Stichting Kalinga ervan uit dat de verschillende culturen in 
Nederland en op de Filippijnen kunnen leiden tot verschillende opvattingen. We streven ernaar de 
verschillende meningen en gebruiken te respecteren. Iedereen wordt als gelijke beschouwd en we 
staan open om continu van elkaar te blijven leren.  
 
Streven naar zelfredzaamheid  
Na het volgen van de verschillende opleidingen moeten de kinderen dusdanige kennis en 
vaardigheden hebben opgedaan dat ze ook zonder directe steun van onze Stichting een leven 
kunnen opbouwen zonder te leiden aan (grote) armoede. Bij al onze projecten is zelfredzaamheid 
dan ook het einddoel.  
 
Streven naar vooruitgang  
De steun die onze Stichting geeft aan de (straat)kinderen is gebaseerd op inlevingsvermogen en de 
wil de leefsituatie van de kinderen en hun families te verbeteren. Door het benutten van de 
mogelijkheden en het aangaan van uitdagingen komen de verschillende projecten van de grond. We 
zullen altijd pogen de kwaliteit van leven voor de betrokkenen te vergroten en de rest van de 
gemeenschap erbij te betrekken.  
 
 
 
 



 
 
 
 
5. Organisatie en bestuur  
Stichting Kalinga steunt op vrijwilligers binnen en buiten het bestuur. Vrijwilligers buiten het bestuur 
helpen ons bij alles dat ondernomen wordt bij het nastreven van de doelstelling. De activiteiten 
vinden altijd in nauw overleg met een van de bestuursleden plaats. Vrijwilligers worden voor deze 
inzet niet betaald.  
 
Het bestuur in Nederland communiceert met donateurs met name via nieuwsbrieven, social media, 
de folder en de internetsite. Verder onderhouden met name de voorzitter en de en de 
penningmeester de contacten met de bestuurders van Kalinga at Pag-Ibig  
 
De stichting Kalinga is een zelfstandige stichting zonder dochtermaatschappijen. Het bestuur in 
Nederland wordt per gevormd door: · Janneke Heinen, voorzitter · Arno van Workum, 
penningmeester · Miranda van Loon, secretaris · Peter van Schijndel, algemeen bestuurslid · Heleen 
Scheer, algemeen bestuurslid en Daniël van Scherpenzeel, algemeen bestuurslid.  
 
Naast dit bestuur bestaat er geen directie of toezichthoudend orgaan.  
 
Het bestuur komt gemiddeld 5 keer per jaar bijeen voor een vergadering. Het staande beleid is dat 
de bestuursleden geen bezoldiging ontvangen voor de werkzaamheden. De bestuursleden worden 
benoemd voor de duur van 1 jaar. Per 1 januari worden jaarlijks alle leden opnieuw benoemd. Bij een 
eventueel vertrek van een van de bestuursleden gaan de achterblijvende bestuursleden, indien het 
bestuur dat wenst, op zoek naar een nieuw bestuurslid met passende interesses en capaciteiten. Het 
bestuur is minimaal 3 personen groot.  
 
Geen van de bestuurders heeft nevenfuncties die een tegenstrijdig belang kunnen opleveren met de 
werkzaamheden voor Kalinga. 


