Jaarverslag.
‘Help een Papoea naar school’ in 2012.
Onder het vertrouwde motto ‘Help een Papoea naar school’ hebben we ook in 2012 weer vele jongens
en meisjes in de Indonesische provincie Papua in staat gesteld een behoorlijke opleiding te volgen.
De meesten vonden daardoor werk of konden worden toegelaten tot een hogere opleiding. In het
verslagjaar kregen van ons gemiddeld 120 kinderen (iets meer meisjes dan jongens) tegelijkertijd het
benodigde schoolgeld. In lang niet alle gevallen hoefden wij alles te betalen. Wij streven ernaar dat de
betrokken families een eigen bijdrage naar vermogen betalen. Het komt voor dat wij alleen voor het
examengeld zorgen omdat de ouders de eigenlijke opleiding zelf kunnen betalen.
Bij de selectie van leerlingen die voor steun in aanmerking komen en bij de controle op de juiste
besteding van het geld spelen onze tussenpersonen in het land zelf een cruciale rol. Het zijn Marijke
Werimon-Bakker van de protestantse kerk in Papua die actief is in Abepura, de Augustijner pater Ton
Tromp in Manokwari en de broeder-Franciskaan Jan Sjerps in Sentani. Helaas is de Augustijner pater
Piet Tuyp die actief was in Sorong na langdurige ziekte overleden. We zijn via onze contacten in het
land op zoek naar iemand die zijn taak kan overnemen. Ik hoop dat het rond komt als ik in januari
2014 mijn periodieke reis naar Papua maak.
Ons bestuur is weer compleet. Sinds drie jaar geleden Mimi Wagener (secretaris) uit Amersfoort
overleed hadden we een vacature die nu is ingevuld door mevrouw Marijke Werimon uit Abepura, dus
woonachtig in het land zelf en al jaren voor ons actief als tussenpersoon. Zij runt onder auspiciën van
de Gereja Ingili (protestantse kerk) het vormingscentrum voor meisjes en jonge vrouwen P3W en krijgt
herhaaldelijk te maken met leerlingen die slim genoeg zijn om een voortgezette/hogere opleiding te
volgen maar daarvoor geen geld hebben omdat de ouders veelal arme boeren of vissers zijn. Het
bestuur bestaat verder uit Margreet Maasdam-Verhoeff (secretaris) uit Den Burg en ondergetekende
Harry de Graaf uit De Koog, voorzitter. Alle bestuursleden zijn ouder dan 70 jaar, wat niet goed is voor
de continuïteit van onze stichting. We kijken daarom uit naar jonge opvolgers.
We hebben wel een financieel probleem, maar dat is niet van acute aard. Wie naar de bijgaande
cijfers kijkt ziet dat wij veel meer uitgaven dan inkomsten hebben. Net als bij veel andere organisaties
hebben we in deze crisistijd te maken met afhakende donateurs zonder dat er nieuwe voor inplaats
komen terwijl intussen de studiekosten in Indonesië sterk stijgen. Op dit moment is dat geen probleem
want we hebben een forse reserve. Deze buffer is vooral te danken aan bestuurslid wijlen Mimi
Wagener die haar kleine flatwoning in Den Haag en haar spaargeld aan ons naliet. Door dit prachtige
gebaar kunnen we nog even vooruit maar we teren wel in op ons vermogen. Om in- en uitgaven weer
in evenwicht te krijgen proberen we nieuwe donateurs te winnen en vragen bestaande donateurs om
hun bijdrage te verhogen. Verder hebben wij onze tussenpersonen opgeroepen nog selectiever te zijn
bij het behandelen van nieuwe aanvragen en een zo hoog mogelijke eigen bijdrage te verlangen, wat
moet resulteren in een minder groot aantal gesteunde leerlingen/studenten.
Het zal enige jaren duren voordat op deze wijze genoemd evenwicht is bereikt. Tot zo lang blijven we
de reserve aanspreken.
Onze stichting is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) wat onder andere inhoudt dat
ons toekomende schenkingen en erfenissen zijn vrijgesteld van schenkingbelasting en erfbelasting.
Om deze status te behouden moeten wij ingaand 2014 voldoen aan nieuwe regels, bedoeld om meer
transparantie naar buiten te geven. Jaarverslag, jaarcijfers en andere gegevens moeten per website
worden bekend gemaakt. Wij zullen daaraan voldoen door deze gegevens in onze
site www.papoeanaarschool.nl op te nemen. Tevens zullen we de site meer aantrekkelijk en
informatief maken voor bezoekers, passend bij het streven om nieuwe donateurs te werven.
Texel, 22 november 2013
Harry de Graaf
(voorzitter)

