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Graag presenteren wij hierbij de nieuw vormgegeven nieuwsbrief
van SAS. Het bestuur heeft zich de laatste maanden extra
ingespannen om het format eigentijds en zodanig vorm te geven dat
het briefpapier, de website en de nieuwsbrief een zelfde stijl en
uitstraling hebben. We hopen dat u de nieuwsbrief met genoegen
zult lezen.
Verslag bestuur SAS over 2016
Het bestuur heeft in 2016 twee maal vergaderd. Daarin werd onder
andere gesproken over: De verantwoording en publicatie van de
verkregen donaties en giften en de effectieve besteding van deze
gelden in Papua. Hiertoe diende ook een gesprek met pater Ton
Tromp, die in Nederland op bezoek was.
Een nieuw initiatief werd gestart om een nieuwe dynamische
website te bouwen en daarbij de samenwerking met het Augustijns
netwerk en het Augustijns instituut te versterken. De nieuwe
website nadert de introductie en zal door mw. Ingrid van NeerBruggink, medewerker van de bibliotheek, Augustijns
Instituut/Augustijns Forum worden beheerd. Ook werd afscheid
genomen van Tom de Meijer, tot dan toe de website beheerder.
In 2016 nam het bestuur afscheid van Piet Vermeeren osa als
bestuurslid. Tevens werd dhr. Maarten de Veth, rector van het
Augustinianum als nieuw bestuurslid begroet.
In 2016 kwam de nieuwsbrief twee maal uit, met daarin verslagen
van contacten met de scholen in Manokwari en Sorong, en de
vorderingen van door SAS financieel ondersteunde studenten in
Papua. Met betrekking tot de Vasten Actie op het Augustinianum
werd door bestuursleden SAS een presentatie geven voor de
leerlingen. De actie van de leerlingen leverde Euro 2. 932,50 op
voor Papua.

De overhandiging van
de cheque door de
leerlingen
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Financiële verantwoording SAS –gelden over 2016
Stichting Augustinianum
Sorong
Balans 31 december 2016

2016

2015

Activa

2016

2015

passiva

Liquide middelen
overlopende activa
- rente

256.460,19

268.483,90

1.387,36

2.512,92

eigen vermogen
overlopende passiva
- bankkosten
- adm.kosten

257.811,90 270.796,99

35,65
0,00
35,65

Totaal

257.847,55

270.996,82

252.401,30
2.013,21
2.045,68
256.460,19

265.098,04
1.349,84
2.036,02
268.483,90

1.383,72
3,64
1.387,36

2.503,26
9,66
2.512,92

270.796,99

270.558,67
-3.634,48
3.872,80
270.796,99

199,83

257.847,55 270.996,82

Toelichting balans
31-dec-16
liquide middelen:
Bank:
ASN
Rabo 295
Rabo 040

rente over 2016:
ASN
Rabo 040
Totaal
eigen vermogen:
beginsaldo 1-1-2016
rente voorgaand jaar
resultaat 2016
eindsaldo 31-12-2016
Vastgesteld op 20 februari
2017
Was getekend: het bestuur

-12.985,09
257.811,90

Een leslokaal volledig ingericht
met nieuwe computers.
Mogelijk gemaakt door de SASgelden
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Staat van baten en lasten 2016
2016

2015

ontvangsten
donaties

22.210,13

15.449,63

lijfrentes

5.465,00

4.315,00

rente in 2015 bijgeschreven

3.634,48

rente

1.387,36

2.512,92

buitengewone baten

-

4.032,49

totaal

29.062,49

29.944,52

uitgaven
bankkosten

152,80

235,85

drukwerk, porto en adm.kosten

979,80

440,87

diversen

914,98

395,00

overmaking Indonesië

40.000,00

totaal
positief / negatief saldo

25.000,00
42.047,58

26.071,72

-12.985,09

3.872,80

Opmerking: het bestuur heeft besloten in verband met een eenmalige grote donatie en in
verband met het voornemen het vermogen te matigen, in 2016 een extra groot bedrag naar
Indonesië over te maken.
Vastgesteld op 20 februari 2017
Was getekend: het bestuur

Nieuws uit Papua m.b.t. de scholen en leerlingen.
Hieronder volgt een deel van de nieuwsbrief die Ton Tromp ons regelmatig toezendt.
Manokwari, 10 mei 2017
Het schooljaar loopt weer ten einde. Begin juni is de proefwerkweek in het kader van de
overgangsexamens. Op 3 juli begint de inschrijving van de nieuwe leerlingen, en na enkele
introductie-dagen voor de nieuwe leerlingen gaan op 16 juli de klassen weer draaien. Vorige
week werd de uitslag van de eindexamens bekend gemaakt. Allen geslaagd! 65 leerlingen.
Eigenlijk waren er 66 ingeschreven, maar een meisje maakte door familie-omstandigheden het
eindexamen niet mee. 25 Jongens en 40 meisjes. 58 leerlingen woonden op het internaat (24
jongens en 34 meisjes), 7 waren extern (1 jongen en 6 meisjes). Van deze 58 leerlingen waren
er 42 autochtoon Papua (27 jongens en 15 meisjes). Het is niet zo’n kunst om tegenwoordig
op een Indonesische school over te gaan of te slagen. Van overheidswege wordt er sterk op
aangedrongen iedereen ‘maar’ te laten overgaan. De Minister van Onderwijs staat namelijk
voor een enorm probleem. Elk jaar groeit de bevolking met zo’n 5 miljoen personen ! Het
levert ieder jaar een tekort aan schoolgebouwen, leermiddelen en onderwijzend personeel op.
Als iemand zou blijven zitten, neemt hij/zij het plekje in van een jonger broertje of zusje dat
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ook graag naar school wil. Dus krijgt iedereen binnen de vastgestelde tijd zijn diploma. Het is
dan aan de hogere school (middelbaar, hoger onderwijs) of de werkvloer om te bepalen of
iemand, met dat bepaalde diploma op zak, wel of niet aangenomen wordt. Het toelatingsexamen en de naam van de school van herkomst gaan dus bepalen of iemand wel of niet
aangenomen wordt. Op onze junior high school, de SMP, (drie jaar vervolgonderwijs na de 6jarige lagere school) geeft dat echter extra problemen. Want vanwege de leerplicht (tot 15
jaar) mogen we niemand met een lagere school-staatsdiploma weigeren. Ook niet als blijkt
dat zo iemand na zes jaar lagere school nog geen spat kan lezen of schrijven! (Op de SMP
hebben we dus een aparte juf ingehuurd die aan deze kinderen individueel onderwijs geeft;
bij sommigen helpt het, bij anderen helemaal niet. Maar een bijzondere lagere school is in
geen velden of wegen te bekennen... Behalve een bijzondere school waar alle invaliden een
plaatsje kunnen vinden, alles bij elkaar: doven, blinden, verstandelijk gehandicapten...).
Tijdens het leerproces van enkele jaren treedt er een natuurlijke selectie op. De klas die nu
slaagde (65 leerlingen) begon drie jaar geleden met 130 leerlingen. Vijfenzestig (50%) vielen
dus tijdens die drie jaar uit de boot. Ze gaven er zelf de brui aan of verhuisden naar een
andere school (waar de standaard lager is), of werden van school en internaat gestuurd.
Degenen die wel bleven en slaagden, komen goed terecht. Ze worden aangenomen op de
betere universiteiten, ook buiten Papua, vooral op Java en in Manado (Noord Celebes). Bij een
enkele universiteit in Jakarta en Yogyakarta wordt een enkele leerling van de Villanovaschool zonder toelatingstest aangenomen. Dit jaar werden er door de districts-overheid 5
studiebeurzen vergeven om in Duitsland te kunnen gaan studeren. Van de 17 vervolgscholen
in het district deden er 50 leerlingen mee aan de test. Vijf werden uiteindelijk geselecteerd:
een van een openbare school en vier (!) van onze Villanova-school (drie meisjes en een
jongen). Jammer is dan weer dat van die vier er niet één autochtoon Papua is!
Nog steeds is 75% van de leerlingen autochtoon Papua; een prestatie omdat in de steden van
West Papua de autochtone bevolking al in de minderheid is, ( 48%). Demografen becijferen
dat hun aantal straks in 2025 nog slechts 30% zal bedragen. Wij zitten op onze scholen nog
goed, omdat de meeste internaats-leerlingen uit het diepe binnenland komen, uit streken
waar de ‘andere’ Indonesiërs nog niet in grote getale zijn neergestreken.
Met het bouwen van onze scholen en internaten aan de rand van de stad Manokwari, waar
nog niet zoveel bebouwing was - en de grond goedkoper – lijken we ook de economie een
impuls te geven. Schoolkinderen hebben tegenwoordig een beetje zakgeld, om tijdens de
pauzes wat drinken en een snack te kunnen kopen. Kleine stalletjes die dat spul verkopen
vestigen zich aan de straatkant rond de school. Vrouwen brengen op gezette tijden hun
zelfgebakken koekjes mee en spreiden hun matje of zeiltje op het gras langs de kant van de
weg. Brommers, volgepakt met etenswaar, weten precies tijdens het ‘speelkwartier’ de
schoolpoort te vinden. Onze school heeft echter ook zelf een kantine, waar men ook van alles
kan kopen, en zo dus binnen de hekken blijft.
Aan de andere kant van de stad, op de Villanova junior high school (SMP), hebben we ook
buren gekregen. Op een complex van maar liefst 20 hectare grond heeft de politie een
geweldig hoofdkantoor gebouwd! Sinds de Vogelkop een aparte provincie geworden is
(Jayapura, het vroegere Hollandia, is de hoofdstad van de provincie Papua, en Manokwari is de
hoofdstad van de provincie West Papua), hebben ook de ressorten van leger en politie zich
gesplitst, en bouwen nieuwe residenties “om het gezag en de veiligheid dichter bij te mensen
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te brengen”. Alhoewel de nieuwe inschrijvingen pas officieel van start mogen gaan op 3 juli,
zijn er nu al ouders die via de achterdeur hun kind komen ‘booken’ op school, en vooral het
internaat. Vóór dat er geen plaats meer is. We liggen dus nog steeds goed in de markt.
Ik schrijf deze brief af op een later tijdstip dan bovenaan vermeld. Nu is er wat tijd omdat
plotsklaps alle leraren door de Dienst van Onderwijs werden opgetrommeld om vier dagen
lang cursus te volgen om een nieuw curriculum te introduceren. Dus alle schoolkinderen in
Manokwari zo maar vier extra dagen vrij; speciale programma’s (corvee!) voor onze internaatskinderen om zich niet te vervelen.... Niemand maakt zich druk, want ‘je gaat toch wel over’.
Oprechte dank voor al Uw hulp en aandacht, alle goeds, en hartelijke groeten.

Werken met nieuwe computers.
Een compleet nieuw leslokaal

Overige informatie
-

De Scholengemeenschap Augustinianum gaat begin september definitief over naar haar
nieuwe behuizing. Op zaterdag 24 juni wordt een reünie voor alle oud-leerlingen
gehouden. Het bestuur van SAS zal een informatiestandje inrichten en op de nieuwe
locatie jaarlijks enkele malen vergaderen.
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-

-

-

-

Wij krijgen regelmatig reacties op deze Nieuwsbrief, van donateurs en lezers die zeer
betrokken zijn op de ontwikkelingen in Papua. U bent van harte welkom om uw reactie
aan het secretariaat te geven.
De SAS mocht zich in de afgelopen tijd verheugen met een tweetal grote financiële giften.
Deze zullen uiteraard zeer zorgvuldig en efficiënt worden besteed in de lokale scholen op
Papua. Het komt niet alle dagen voor dat er zulke grote bedragen worden geschonken aan
de stichting. We zijn daar zéer erkentelijk voor.
In de komende tijd zal het contact via sociale media tussen leerlingen van het
Augustinianum en leerlingen in Manokwari verder worden bevorderd vanuit Eindhoven.
Onlangs bereikte ons het droevige nieuws dat pater Hans Hulshoff osa op maandag 10
april jl. is overleden. Pater Hulshoff heeft jaren in de missie in Papua gewerkt en was een
trouwe SAS-volger.
Binnenkort zal de nieuwe website www.SAS-Papua.nl actief worden. U kunt dan digitaal
alle ontwikkelingen en informatie tot zich nemen.

Nog enkele voorbeelden van de goede
besteding van de SAS-gelden.
De nieuwe kantine (boven) en de
bibliotheek (onder)

De volgende Nieuwsbrief zal in oktober verschijnen.
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