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1 Algemeen beleid
Statutaire doel:
ü Het onderwijs/welzijn van de jeugd in Papoea (Indonesië) bevorderen, op de eerste
plaats in Kabupaten Merauke, Mappi en Boven-Digoel. We doen dit door hen in de
gelegenheid te stellen om goed basis- en voortgezet onderwijs te volgen en daarna
het volwassen (voortgezet-, beroeps- en universitair) onderwijs.
ü Voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of de
doelstelling bevordert.
Middelen:
ü Het geven van voorlichting, o.a. door de uitgifte van een halfjaarlijks verschijnende
Nieuwsbrief en een website
ü het werven van fondsen o.a. door het organiseren van acties, incidentele stands bij
reünies, op bijeenkomsten in kerken, scholen en bedrijven en op pasars/markten
ü het organiseren en in stand houden van een netwerk van vertegenwoordigers van
onze stichting zowel in Papoea als in Nederland
ü het verlenen van steun aan kleinschalige (duurzame) projecten voornamelijk op het
gebied van onderwijs
ü Samenwerking zoeken met organisaties die hetzelfde doel na streven als dit voor
het doel van PJNS bevorderlijk is.
Algemene beleidsuitgangspunten:
ü Bieden van noodzakelijke ondersteuning, aanvullend op overheidsfinanciering, om
onderwijs te kunnen volgen zoals de aanschaf van leermiddelen, uniformen,
eventuele transport- en andere bijkomende kosten of aanvullend schoolgeld.
ü Er wordt geselecteerd op arme kinderen/gezinnen.
ü Voor fysieke projecten zoals renovatie, aanschaf van boeken, meubilair etc. wordt
alleen aanvullend aan reguliere overheidsfinanciering gesteund.
ü Alle projecten worden door de lokale commissie (Panitia) in Papoea verzameld en
met een advies naar het bestuur in Nederland gezonden. De aanvragen dienen zo
gespecificeerd mogelijk en met zoveel mogelijk onderbouwende informatie en
stukken, ingediend te worden: ondersteuning schoolgeld met een ingevuld
individueel formulier per leerling met alle gevraagde gegevens. Fysieke projecten
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met een begroting en offertes. Het bestuur in Nederland besluit over de aanvragen
op basis van de adviezen van de Panitia.
ü Financiële steun is nooit 100% zodat er een eigen verantwoordelijkheid over blijft.
ü Controle op uitvoering geschiedt per (fase van) een project en wordt verantwoord in
de (halfjaarlijkse) nieuwsbrief en op de site.

2 Specifieke beleidsvoornemens 2017 – 2022
Het is strategisch beleid van PJNS om de mensen die nu nog (deels) van PJNS afhankelijk
zijn voor de financiële toegang tot onderwijs, langzaam aan te wennen aan het zelf zorgen
voor voldoende financiële middelen. We voelen ons gesteund in dit beleid door de overheid
van Indonesië, die heel geleidelijk aan betere voorzieningen treft voor toegang tot
onderwijs voor haar bevolking. In de stedelijke gebieden is deelname aan onderwijs voor
jongens en meisje inmiddels gestegen tot zo’n 98%. Maar in de plattelandsgebieden is dit
echter nog maar 65%.
Dat betekent dat de scholen en internaten die we financieel steunen, de weg naar de
(lokale) overheden zullen moeten weten te vinden. We trekken voor dit gewenningsproces
10 jaar uit en blijven ondertussen de inspanningen op het gebied van onderwijs van de
(lokale) overheden nauwlettend volgen.
Als we onze jaarlijkse donaties (vanaf 2017) en onze bestedingen in Papoea extrapoleren
over deze 10 jaar, dan zien we dat we met de verwachte financiële terugloop nog 7 jaar de
uitgaven kunnen dekken. Dat is onvoldoende voor onze doelstelling. Dit lossen we op door
deze jaren actief te blijven om extra donaties te verwerven, om daarmee ook deze laatste 3
jaar te kunnen dekken.
Steun van donateurs en eenmalige giften blijft dus noodzakelijk.
Onderstaand geven we per onderwerp weer hoe we aan deze specifieke beleidsvoornemens
werken.
Samenwerking met lokaal bestuur:
ü Samenwerking met de lokale Panitia in stand houden, vinger aan de pols houden
van de bezetting van de Panitia, onder meer door regelmatige bezoeken aldaar
door de Nederlandse bestuursleden.
ü Panitia steunen op weg naar grotere zelfstandigheid en verminderen van de
afhankelijkheid van de Nederlandse steun.
ü Verschuiven van het gebied waaraan steun wordt verleend naar het binnenland in
verband met de lage onderwijs-deelname (65%) ten opzichte van het relatief
stedelijke gebied van Merauke (98%).
Fondsenwerving:
ü We blijven zoeken naar nieuwe vormen van fondsenwerving die ook (jongere)
mensen en bedrijven aanspreken, zonder dat zij enige persoonlijke binding met
Papoea hebben, om de terugloop in donaties op te kunnen vangen, met name voor
de laatste periode van de 10 jaar gewenning in Papoe om op eigen benen te staan.
ü Op de website mogelijkheid voor digitale donatie opnemen, evenals financiële
adoptie van een student.
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Samenwerking met andere partijen, die bij de doelstelling passen
ü Samenwerking met collega instelling HAPIN intensiveren
ü Maken van een eerste start in samenwerking met een Nederlandse collega
organisatie voor het stimuleren van onderwijs in Papoea. Algemene ontwikkelingen
en ervaringen delen in een werkgroep onderwijs.
Financieel beleid:
ü Het Bestuur in Nederland bestaat uit onbetaalde vrijwilligers en dat blijft zo.
ü De kosten, o.a. van de Nieuwsbrief, worden omlaag gebracht.
ü Meerjarig financieel beleid verder door ontwikkelen met als uitgangspunt zeer
geleidelijke afbouw van de financiële ondersteuning. Dit in verband met de
geleidelijke opbouw van financiële toegang tot onderwijs in Papoea zelf. De
afhankelijkheid van buitenlandse fondsen zou daarmee af moeten nemen.
Uitgangspunt van de afbouw is dat degene die we steunen de school of opleiding af
kunnen maken met onze steun.
ü Het gereserveerde bestemmingsbedrag (opgebouwd uit langerlopende donaties en
schenkingen) opnieuw met laag risico beleggen via een vermogens-beheerder
omdat de inkomsten uit rente in de jaren 2015 tot 2018 vrijwel tot nul zijn gedaald.

ü Het eigen vermogen zal geleidelijk afnemen doordat we jaarlijks meer aan de
projecten uitgeven dan er via donaties en rendement op vermogen binnenkomt.
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