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Inleiding	
Na	enkele	jaren	actief	te	zijn	geweest	als	steunfonds	van	de	stichting	HAPIN	(Hulp	Aan	Papua’s	In	Nood)	
is	Remote	School	Papua	per	22	februari	2018	overgegaan	in	een	zelfstandige	stichting.	Sindsdien	is	er	
hard	gewerkt	aan	een	eigen	website,	een	eigen	logo,	foldermateriaal,	een	Facebookpagina	alsook	een	
eigen	bankrekening	en	online	donatie-knoppen.	Het	nieuwbakken	en	enthousiaste	bestuur	is	direct	van	
start	gegaan	om	met	nieuw	elan	de	doelstellingen	van	stichting	R.S.P.	te	behartigen.	Zo	is	het	afgelopen	
jaar	zowel	de	ANBI-status	verkregen,	alsook	de	CBF-erkenning	als	geregistreerd	en	gecontroleerd	Goed	
Doel.	In	aanvulling	op	de	tientallen	tablets	en	solarsystemen	welke	op	de	6	actieve	scholen	in	de	regio	
Kuyawage	reeds	waren	geleverd	en	geïnstalleerd	zijn	11	nieuwe	tablets	 inclusief	beschermmateriaal,	
een	afsluitbare	opbergkisten	en	3	volledige	solarsystemen	geleverd	en	geïnstalleerd.	Deze	tablets	zijn	
vooraf	 voorzien	 van	 MTB-MLE	 onderwijsmethoden	 en	 diverse	 apps	 voor	 basale	 taalverwerving	 en	
rekenmethodes	én	diverse	boeken	in	het	Bahasa	Lani	voor	het	district	Kuyawage,	alsook	van	de	door	
R.S.P.	 i.s.m.	de	Radboud	Universiteit	Nijmegen	ontwikkelde	app	“Kataku”,	gericht	op	verwerving	van	
Bahasa	Indonesia.		
	
Twee	 bestuursleden	 van	 R.S.P.	 hebben	 hun	 collega’s	 in	 Sentani,	 Papua,	 bezocht,	 alwaar	 zij	 een	
presentatie	 hebben	 gegeven	 voor	 2	 afgevaardigden	 van	 de	 Indonesische	 overheid,	 waaronder	 de	
secretaris	 voor	 Educatie	 van	 Papua,	 dhr.	 Loboya.	 Het	 was	 een	 grote	 eer	 te	 vernemen	 dat	 onze	
activiteiten	konden	rekenen	op	veel	steun	en	waardering	van	de	overheid,	zeker	gezien	het	gegeven	
dat	wij	als	enige	buitenlandse	organisatie	actief	zijn	in	de	hooglanden	van	Papua	om	aldaar	de	ambitie	
van	moedertaal	gebaseerd	meertalig	onderwijs	te	ondersteunen	met	leermiddelen,	ook	daar	waar	de	
overheid	zelf	niet	direct	toegang	toe	heeft.	Het	belang	hiervan	werd	eens	te	meer	duidelijk	tegen	het	
licht	 van	een	nieuwe	ontwikkeling,	 namelijk	 dat	 het	oorspronkelijk	 4-jarige	MTB-MLE	pilotproject	 in	
Kuyawage,	gestart	in	2015,	eind	2017	tot	een	vroegtijdige	afsluiting	was	gekomen.		
	
Hoofdreden	 hiervoor	 was	 een	 onderschatting	 van	 een	 aantal	 cruciale	 factoren	 zoals	 geografische	
moeilijke	toegankelijkheid,	structurele	operationaliteit	van	de	betrokken	scholen,	gebrekkig	niveau	van	
lokale	 leerkrachten,	 gebrekkige	 culturele	matching	 in	 training	 en	 didactiek,	 politieke	 instabiliteit	 ter	
plekke,	dreiging	en	frustratie	a.g.v.	leerkracht	absentie	en	uitbetaling	van	leerkrachten	en	het	niet	tijdig	
kunnen	“bemannen”	van	enkele	scholen	met	leerkrachten	van	buiten	het	gebied.	Dit	alles	heeft	geleid	
tot	 onvoldoende	 geschikte	 ‘base-line	 data’	 geschikt	 voor	 effectiviteitsonderzoek,	 vertraging	 in	 de	
toepassing	van	de	MTB-MLE	didactiek,	en	uitval	 van	7	van	de	oorspronkelijk	beoogde	13	scholen	 in	
operationaliteit.	Positief	is	echter	dat	6	scholen	operationeel	zijn	gemaakt	en	voorzien	van	MTB-MLE	
lesmateriaal	 in	 de	 vorm	 van	 boeken,	 leerkrachten	 zijn	 getraind	 in	 de	 methoden,	 en	 ouder-	 en	
schoolraden	zijn	opgericht.	Tevens	zijn	deze	6	scholen	in	de	afgelopen	3	jaar	door	R.S.P.	voorzien	van	
digitale	 leermiddelen,	 apps	 en	 digitale	 boeken,	waardoor	 voor	 het	 eerst	 in	 de	 geschiedenis	 van	 de	
provincie	Papua	een	start	 is	gemaakt	met	onderwijs	 in	de	eigen	 inheemse	 taal.	Om	deze	 resultaten	
praktisch	en	technisch	te	kunnen	blijven	steunen	en	evalueren	is	in	het	najaar	van	2018	op	initiatief	van	
R.S.P.	 door	 2	 leden	 van	 het	 onderwijsteam	 van	 S.I.L.	 (Suluh	 Insan	 Lestari)	 een	 evaluatieonderzoek	
uitgevoerd	bij	3	van	de	betrokken	scholen	 in	het	Kuyawage-gebied.	Er	waren	opmerkelijke	positieve	
resultaten	t.a.v.	het	gebruik	van	tablets,	apps	en	lesmethoden	alsook	aanbevelingen	m.b.t.	het	gebruik	
van	de	solarsystemen	als	t.a.v.	de	behoefte	aan	“vervolg-apps”.	Bijzonder	hoopvol	is	dat	de	overheid	in	
Papua	genoemde	successen	erkent,	en	de	intentie	heeft	uitgesproken	het	doel	van	MTB-MLE	onderwijs	
financieel	en	materieel	te	willen	gaan	ondersteunen	in	totaal	11	andere	gebieden	cq	taalregio’s,	i.s.m.	
R.S.P.	en	onze	plaatselijke	partners	van	S.I.L.	Het	geeft	aan	dat	onze	ambities	ter	plekke,	ondanks	de	
vaak	 moeilijke	 omstandigheden,	 blijken	 te	 kunnen	 werken	 en	 positief	 worden	 gewaardeerd	 door	
schoolkinderen,	 ouders,	 leerkrachten	 en	 de	 overheid,	 ondanks	 de	 extreem	 lastige	 omstandigheden	
waarin	wij	werken,	te	weten	de	meest	afgelegen	gebieden	van	Papua.		
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In	financieel	opzicht	is	het	eerste	jaar	afgesloten	met	een	fors	verlies,	dat	o.a.	voortkomt	uit	het	voor	
2018	niet	gehonoreerd	zien	van	grotere	fondsbijdragen,	oprichtingskosten,	ontwikkelkosten	van	een	
eigen	app,	kosten	voor	evaluatie/borging	en	levering	van	verdere	aanvullende	tablets	en	solarsystemen.	
Dit	verlies	kon	voor	2018	echter	worden	opgevangen	door	de	ruime	vermogensreserve	welke	reeds	was	
opgebouwd.		
Voornoemde	resultaten	waren	vanzelfsprekend	niet	mogelijk	zonder	de	inzet	van	onze	donateurs	en	de	
veelal	belangeloze	inzet	van	diverse	begunstigers.	Speciale	dank	gaat	dan	ook	uit	naar	Bob	van	Hoove	
(website	ondersteuning),	Alessandro	Paula	(Hyperleap),	leerlingen	en	leraren	van	Montessori	College	
Nijmegen,	Frank	Windt	(Uit-Koken	Nijmegen),	Tara	Huberty,	Alice	Eastwood,	Thelma	Huka,	Rachi	Kirihio	
(Suluh	 Insan	 Lestari),	 Joost	 &	 Cheryl	 Pickert	 (SIL	 International),	 Marco	 Sassen	 en	 Theo	 Volmeijer	
(kascommissie),	 de	 student-ontwikkelaars	 van	 Giphouse	 (Education	 Institute	 for	 Informatics	 &	
Information	Science,	Radboud	University	Nijmegen)en	studente	Noor	Veldmate	(Radboud	Universiteit	
faculteit	Onderwijswetenschappen).	
	
Namens	de	kinderen	en	inheemse	volkeren	van	Papua	Indonesië:	hartelijk	dank!	
	
Harold	van	Grinsven,	
Voorzitter	Stichting	Remote	School	Papua.	
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Activiteiten	verslag	2018	
Het	bestuur	

• Voorzitter:	 drs.	 J.A.P.	 van	 Grinsven.	 Hoofdfunctie:	 GZ-psycholoog,	 Pro	 Persona,	 bezoldigd.	
Nevenfunctie:	Bestuursvoorzitter	Stichting	Jazz	&	Impro	Nijmegen,	onbezoldigd.	

• Penningmeester:	 W.H.J.	 Derks.	 Hoofdfunctie:	 Docent	 Maatschappijleer	 Montessori	 College	
Nijmegen,	bezoldigd.	Nevenfunctie:	geen.	

• Secretaris:	 drs.	M.L.	 Fliers.	 Hoofdfunctie:	 geen	 ;	 voormalig	 werkzaam	 als	 onderwijskundige,	
docent,	 mediator	 en	 consultant.	 Nevenfunctie:	 geen	 ;	 eerder	 onbezoldigd	 stagebegeleider	
Onderwijskunde	Radboud	Universiteit.	

• Algemeen	 bestuurslid:	 drs.	 C.G.P.	 Peters.	 Hoofdfunctie:	 Wethouder	 wonen,	 werken	 en	
economie,	bezoldigd.	Tevens	coach	bij	Envision	Consult	&Coaching,	bezoldigd.	Nevenfunctie:	
vrijwilliger	bij	stichting	Woondroom	Wijchen	t.b.v.	woonvoorzieningen	voor	mensen	met	een	
verstandelijke	beperking,	onbezoldigd.	

	

Doelen,	beleid,	activiteiten	en	begroting	beleidsplan	2018-2011	

Het	doel	wat	de	Stichting	RSP	wil	bereiken	is:	ondersteunen	van	het	behoud	van	inheemse	talen	en	–	
(culturele)	 kennis,	 verbetering	van	 te	verwerven	competenties	 c.q.	 schoolvaardigheden	 (naast	eigen	
taal	tevens	verwerving	van	Bahasa	Indonesia	en	andere	talen),	en	verbetering	van	de	doorstroming	van	
Papua-kinderen	naar	het	reguliere	Indonesische	onderwijssysteem.	Wij	richten	ons	hierbij	in	de	eerste	
plaats	 op	 ondersteuning	 van	 (meertalig)	 taalonderwijs	 in	 de	 afgelegen	 gebieden	 van	 West	 Papua,	
aangezien	hier	de	problemen	in	het	onderwijs	het	grootst	zijn	en	in	deze	gebieden	nog	hoofdzakelijk	
inheemse	talen	worden	gesproken.	

Het	lange	termijndoel		

Statutaire	doelstelling:	

1. De	stichting	stelt	zich	ten	doel	het	promoten,	ondersteunen,	ontwikkelen	en	verspreiden	van	
kennis	van,	en	over	-,	inheemse	volkeren,	natuur	en	culturen	van	de	provincie	Papua	en	West-
Papua	Indonesië.	

2. De	stichting	tracht	haar	doel	te	bereiken	door	samenwerking	met	zowel	overheden	als	non-
gouvermentele	organisaties,	lokale	gemeenschappen	en	ondernemingen	welke	hetzelfde	doel	
nastreven,	onder	andere	door	het	ontwikkelen,	implementeren	en	verspreiden	van	
onderwijsmethoden,	educatie,	meertalig-	en/of	moedertaal	gebaseerd	onderwijs,	
onderwijsmiddelen	en	onderwijsondersteunende	middelen	in	de	vorm	van	boeken,	digitale	
leermiddelen,	zonnepanelen,	verlichting,	ICT-toepassingen,	technologische	-,	ecologische	–	en	
agrarische	duurzame	technologie	en	overige	toepassingen,	(alsook	middels	uitgaves,	
publicaties,	manifestaties	en	overige	activiteiten)	zowel	in	(West-Papua,)	Papua,	Indonesië	
alsook	in	overige	landen,	waaronder	Nederland.	
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Onze	instelling	zet	zich	in	voor	de	belangen	van	een	specifieke	doelgroep,	te	weten	de	inheemse	
volkeren	van	de	provincie	Papua	en	West-Papua	in	Indonesië.	

Activiteiten	van	de	instelling	om	deze	doelen	te	bereiken	in	het	jaar	2018:	

1. Onderwijsontwikkeling	(curriculumontwikkeling)	voor	het	onderwijs	in	Papua,	middels	de	
ontwikkeling	en	implementatie	van	TPR	(Total	Psysical	Response)	binnen	het	meerjarige	
project	MTB-MLE	(Mother	Tongue	Based	–	Multi	Lingual	Education)	van	het	ACDP	in	
Indonesië.	Het	4-jarig	project	MTB-MLE	wordt	uitgevoerd	door	de	Indonesische	overheid	en	
Ngo’s	m.n.	SIL	(Summer	Institute	of	Linguistics).	zie:	Final	Report	Combined	MTB-MLE	project	
op	www.remoteschoolpapua.org,			www.acdp-indonesia.org		en	www.sil.org).	

2. Het	projectteam	SIL	(MTB-MLE)	is	ondersteund	door	middel	van	verwerven	van	leermiddelen	
en	lesmateriaal.	

3. Er	is	digitaal	lesmateriaal	ontwikkeld	(apps)	t.b.v.	pre-school	op	basis	van	TPR,	in	
samenwerking	met	Radboud	University	Nijmegen.	

4. Aanschaf,	transport,	instructie	en	implementatie	van	lesmateriaal	(tablets,	notebooks,	
printers)	in	het	district	Kuyawage	(6	scholen).	

5. Aanschaf,	transport,	instructie	en	installatie	van	hulpmiddelen	duurzame	energie	(solar-
systemen,	zonnepanelen	en	batterijen,	powerbanks)	voor	de	6	scholen,	leraren,	leerlingen	
t.b.v.	verlichting	en	het	laden	van	tablets	in	het	district	Kuyawage	(6	scholen	en	de	
missiepost).	

6. Intermediair	contacten	intern	+	extern	(Ngo’s,	bedrijven,	universiteiten,	scholen	en	
hulporganisaties).	

7. Curriculumontwikkeling	pre-school	en	basisonderwijs	(PAUD	en	SD)	TPR-methode	Bahasa	
Indonesia,	Mw.	drs.	M.L.	Fliers.	

8. Er	is	lesmateriaal	ontwikkeld	t.b.v.	Voortgezet	Nederlands	onderwijs	over	West	Papua	en	
Papua	i.s.m.	Radboud	Universiteit	faculteit	Onderwijswetenschappen.	

9. Er	zijn	lezingen	en	presentaties	gegeven	in	Nederland	m.b.t.	doelen	en	activiteiten	van	de	
stichting,	onderwijsvernieuwing	en	–ontwikkelingen	op	West	Papua	en	Papua.	

10. Het	ontwikkelen	van	een	educatieve	app	“Bahasa	Indonesia	leren”	KATAKU,	i.s.m.	studenten	
van	de	Radboud	universiteit	te	Nijmegen.	

Conform	de	statuten	van	de	stichting	is	er	sprake	van	afwezigheid	van	winstoogmerk,	en	is	
de	bestemming	van	een	liquidatiesaldoconform	de	doelstelling	van	de	stichting.	
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RSP	beleid	inzake	bestuurders-	en	vrijwilligersvergoedingen	
Bestuurdersvergoeding	

De	bestuurders	van	stichting	Remote	School	Papua	genieten	geen	beloning	voor	hun	werkzaamheden.	
Zij	hebben	wel	recht	op	vergoeding	van	de	door	hen	in	de	uitoefening	van	hun	functie	gemaakte	en	
door	het	bestuur	goedgekeurde	kosten.	De	bestuurders	ontvangen	een	minimale	onkostenvergoeding	
op	basis	van	werkelijke	gemaakte	kosten.	

De	bestuurders	kunnen	op	verzoek	een	onkostenvergoeding	op	basis	van	de	vacatiegeldenregeling	
(conform	artikel	1a,	eerste	lid,	onderdeel	e,	van	de	UR	AWR	1994)	aanvragen.	Het	vacatiegeld	is	een	
vergoeding	voor	het	bijwonen	van	vergaderingen	en	omvat	de	vergoeding	van	alle	persoonlijke	
onkosten	die	met	het	voorbereiden	en	bijwonen	van	een	bestuursvergadering	samenhangen,	zoals	
eventueel	noodzakelijke	reis-	en	verblijfskosten,	kosten	van	het	gebruik	van	privé́	telefoon	en	privé́	
ICT-voorzieningen,	e.d.	Hierbij	hanteert	de	stichting	het	principe	van	‘niet	bovenmatig	vacatiegeld’	
conform	de	officiële	regelgeving	van	het	‘Vacatiegeldenbesluit	1988’.	

Vrijwilligersvergoeding	

Stichting	Remote	School	Papua	heeft	geen	vaste	vrijwilligers	in	dienst,	maar	maakt	soms	van	
vrijwilligers	gebruik	voor	specifieke	wervingsdoeleinden	zoals	de	eerdergenoemde	kookworkshops	en	
het	benefietfestival.	De	vrijwilligers	van	stichting	Remote	School	Papua	ontvangen,	indien	gewenst,	
een	minimale	vergoeding	voor	de	werkzaamheden	die	zij	verrichten.	De	vrijwilligersvergoeding	is	
onbelast	en	hoeft	niet	te	worden	aangegeven	bij	de	Belastingdienst.	

Beschikken	over	het	vermogen	van	de	stichting	

Het	vermogen	van	RSP	wordt	beheerd	door	het	bestuur.	Jaarlijks	wordt	een	begroting	vastgesteld	op	
voorstel	van	de	penningmeester,	die	met	de	uitvoering	is	belast	nadat	die	begroting	is	goedgekeurd	
door	het	bestuur.	Begrotingswijzigingen	worden	eveneens	door	het	bestuur	vastgesteld.	De	
jaarstukken	worden	door	het	bestuur	vastgesteld.	Na	goedkeuring	volgt	publicatie	op	de	site	van	de	
stichting.	Hierin	zijn	tevens	opgenomen	de	jaarcijfers,	jaarcijfers	welke	worden	gecontroleerd	buiten	
het	bestuur	om,	door	een	kascommissie	die	uit	minimaal	twee	personen	bestaat	die	niet	uit	
bestuursleden	bestaan	of	familiare	banden	met	het	bestuur	hebben.	De	jaarcijfers	over	het	boekjaar	
2018	zullen	uiterlijk	binnen	drie	maanden	na	afloop	van	het	boekjaar,	op	31	maart	2019	gepubliceerd	
worden	en	vervolgens	elk	volgend	jaar.	Het	bestuur	bestaat	uit	tenminste	drie	leden.	Voorzitter,	
secretaris	en	penningmeester	worden	in	functie	benoemd.	Zij	voeren	de	statutair	vastgelegde	taken	
uit.	Per	bestuursbesluit	is	vastgelegd	dat:	“De	bestuurder	vermijdt	elke	vorm	en	schijn	van	
belangenverstrengeling	die	de	uitoefening	van	zijn	taak	kan	beïnvloeden.	Mocht	een	incidentele	
belangenverstrengeling	voorkomen	dan	onthoudt	dit	bestuurslid	zich	van	stemming.”	

De	hoofd-	en	nevenfuncties	van	de	bestuursleden	worden	op	onze	website	gepubliceerd	binnen	het	
beleidsplan.	
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Begroting	2018	
Het	 beleid	 van	 RSP	 is	 een	 zo	 groot	 mogelijk	 deel	 van	 de	 inkomsten	 te	 besteden	 aan	 de	 concrete	
doelstellingen	en	activiteiten	en	een	zo	klein	mogelijk	deel	te	besteden	aan	overhead.	RSP	werkt	met	
vrijwilligers,	studenten,	universiteiten,	ngo’s	en	burgers	die	betrokken	zijn	bij	het	doel	van	RSP	en	indien	
van	 toepassing	 als	 vrijwilliger	 mee	 willen	 werken	 bij	 de	 realisatie	 van	 de	 doelstelling.	 De	
vermogensopbouw	van	de	stichting	bestaat	uit	de	optelsom	van	de	resultaten	over	de	jaren	2016	en	
2017.	 Tot	 op	 heden	 zijn	 er	 geen	 onkostenvergoeding	 voor	 de	 bestuursleden	 noch	 voor	 vrijwilligers	
uitgekeerd	 aangezien	 zij	 hiervan	 wensten	 af	 te	 zien.	 Uitgaven	 spitsten	 zich	 vrijwel	 geheel	 toe	 op	
aanschaf	 van	 leermiddelen	 en	 solar-systemen,	 transportkosten,	 drukkosten	 van	
flyers/posters/informatiemateriaal,	kosten	beheer	website,	en	ontwikkelkosten	voor	ICT-toepassingen.	
Tot	op	heden	zijn	geen	wervingskosten	en	de	beheerskosten	in	rekening	gebracht.	Ook	in	de	toekomst	
zullen	deze	minimaal	zijn	ten	opzichte	van	de	bestedingen.	

	
Begroting	2018	

	 	 	

Netto	baten	 Begroot	 Netto	lasten	 Begroot	
donateurs	 	€	500	 Apps	ontwikkeling	 	€	300	
workshops	 	€	750	 Drukkosten	 	€	250	
inzamelingsacties	 	€	1250	 Zonnepanelen	(2)	 	€	1200	
Sponsoring	en	subsidies	€	5000	 40	tablets	 	€	5000	
	 	 Transportkosten	Kuyawage	 	€	600	
	 	 Abonnement	website	 	€	150	
	 	 	 	
totaal	 €	7500	 totaal	 €	7500	
	 	 tekort	 -€	0	
	 	 	kasreserve	 	€	6891	
	 	 Kas	(reserve)	 €	6.891	
Toelichting	op	de	begroting	

T.a.v.	de	lasten	is	reeds	een	offerte	ontvangen	m.b.t.	de	technische	kosten	voor	de	ontwikkeling	van	
apps	door	de	studenten	van	de	Radboud	Universiteit	Nijmegen.	Voor	drukkosten	van	
informatiemateriaal	is	uitgegaan	van	identieke	kosten	in	het	jaar	ervoor,	uitgaande	van	vernieuwing	
van	flyers	en	visitekaartjes.	Voor	de	zonnepanelen	en	tablets	zijn	ook	reeds	offertes	ontvangen,	
waarbij	bij	de	tablets	gekozen	is	voor	een	duurder	model	dan	voorheen	dat	qua	hardware	beter	
aansluit	bij	de	te	ontwikkelen	apps.	Transport-	en	abonnementskosten	zijn	conform	offerte	cq	kosten	
op	basis	van	gewicht	en	dito	kosten	in	voorgaande	jaren.	

T.a.v.	de	lasten	is	behoudend	begroot	op	donateurs-	en	workshopinkomsten	gezien	dat	deze	kosten	
variabel	kunnen	zijn,	ondanks	enkele	vaste	donateurs	en	workshopdeelnemers.	Voor	de	
inzamelingsacties	op	het	Montessori	College	zijn	afspraken	gemaakt	over	continuering	daarvan	in	
2018	en,	hoewel	behoudend,	conform	eerdere	minimale	inkomsten.	Voor	de	verwachten	
subsidiebijdragen	is	uitgegaan	van	identieke	totaal	inkomsten	als	in	de	vorige	aanvraagronde,	waarbij	
wederom	aangevraagd	zal	worden	bij	de	ASN	en	Triodos	Foundation,	en	de	enthousiaste	reacties	op	
de	combinatie	van	inzet	op	onderwijs	en	duurzame	ontwikkeling.	

	Dekkingsplan	2018	

Subsidie	ASN	Foundation																			2500	

Subsidie	Triodos	Foundation													2500	

Totaal																																																					500	
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Activiteiten	en	resultaten	gericht	op	de	beleidsdoelen	2018	
Activiteiten	
De	 Stichting	 Remote	 School	 Papua	 is	 opgericht	 op	 1	maart	 2018.	 De	 inschrijving	 bij	 de	 Kamer	 van	
Koophandel	vond	plaats	per	27-02-2018.	Het	startvermogen	bedroeg	€	7005,	00.		
Wervings-	en	voorlichtingsactiviteiten:	
-	 Het	installeren,	hosten,	en	het	maken	van	de	website	www.remoteschoolpapua.org	,	inclusief	

installatie	van	een	donatieknop	op	de	website.		
-	 Het	hosten	van	Facebookpagina	Remote	School	Papua,	inclusief	Installatie	van	een	donatieknop	

op	de	Facebookpagina	gelinkt	aan	de	website.	
-	 ANBI-status	is	aangevraagd	en	verkregen.	
-	 CBF-erkenning	als	Erkend	Goed	Doel	is	aangevraagd	en	verkregen.	
-	 Drukwerk	foldermateriaal	en	verspreiding	binnen	de	stad,	bij	netwerkpartners,	op	scholen	en		

bij	wervings-	en	voorlichtingsactiviteiten.	
-	 Voorlichtings-	en	inzamelingsacties	op	middelbare	scholen	en	workshops	gericht	op		

inzameling.	 Dit	 betreft	 een	 inzamelingsactie	 door	 klassen	 van	 het	 Montessori	 College	 te	
Nijmegen	 i.h.k.v.	 de	 Mensa-lessen	 (Mens	 en	 Samenleving)	 van	 klassen	 3-VWO,	 alsook	
voorlichting	t.b.v.	de	 implementatie	van	de	 lessenreeks	“Papua:	Een	Vergeten	Eiland”	voor	6	
klassen	 op	 het	 Stedelijk	 Gymnasium	 Arnhem.	 Voorts	 heeft	 een	 viertal	 kookworkshops	
plaatsgevonden	waarbij	de	opbrengsten	ten	goede	kwamen	van	de	stichting	RSP.	

-	 Indiening	fondsaanvragen	bij	de	Triodos	Foundation	en	ASN-foundation.	Onderzoeken	van		
diverse	andere	fondsaanvragen.		

	
Resultaten	en	activiteiten	in	2018,	gerelateerd	aan	begroting,	doelen	en	beleid	

1. Onderwijsontwikkeling	 (curriculumontwikkeling)	 voor	 het	 onderwijs	 in	 Papua,	 middels	 de	
ontwikkeling	en	implementatie	van	TPR	(Total	Psysical	Response)	binnen	het	meerjarige	project	
MTB-MLE	(Mother	Tongue	Based	–	Multi	Lingual	Education)	van	het	ACDP	in	Indonesië.	Het	4-
jarig	 project	MTB-MLE	wordt	 uitgevoerd	 door	 de	 Indonesische	 overheid	 en	 NGO’s	m.n.	 SIL	
(Summer	 Institute	 of	 Linguistics).	 zie:	 Final	 Report	 Combined	 MTB-MLE	 project	
op	 www.remoteschoolpapua.org,	 	 	 www.acdp-indonesia.org	 	 en	 www.sil.org).	 Deze	
curriculumontwikkeling	is	voltooid	voor	de	pre-school	(PAUD)	en	wordt	tevens	toegepast	in	de	
eerste	leerjaren	basisschool	(SD),	is	bijgesteld	en	goedgekeurd	en	ingevoegd	in	het	MTB-MLE	
curriculum.	 Het	 curriculum	 is	 omgezet	 naar	 digitale	 lesprogramma’s	 voor	 toepassing	 in	 het	
onderwijs	 voor	 de	 genoemde	 actieve	 scholen	 in	 zes	 dorpen	 in	 de	 regio	 Kuyawage.	 Het	
lesmateriaal	is	door	leden	van	het	onderwijsteam	van	Pt.	S.I.L.	(Suluh	Insan	Lestari)	geïnstalleerd	
op	 de	 geleverde	 tablets,	 en	 beschikbaar	 voor	 leerkrachten	 en	 leerlingen	 op	 de	 genoemde	
scholen.	Het	MTB-MLE	ACDP-pilot	project	is	vroegtijdig	afgerond	(zie	Final	Report,	website	RSP)	
en	 wordt	 per	 april	 2017	 niet	 langer	 ondersteund	 door	 ACDP	 en	 SIL	 International.	 Het	
project/onderwijsteam	dat	eerder	met	de	uitvoering	hiervan	was	belast	is	opnieuw	geformeerd	
onder	 de	 plaatselijke	 rechtspersoon	 Yayasan	 Suluh	 Insan	 Lestari,	 kort	 SIL	 (zie	 suluh.org)	 SIL	
onderschrijft	nog	steeds	de	eerdere	doelstellingen	van	het	MTB-MLE	project,	echter	de	eerdere	
projectfinanciering	hiervan	ontbreekt	per	2018,	waardoor	zij	afhankelijk	zijn	van	financiering	
door	 externe	 partijen,	 hetzij	 ngo’s	 of	 overheden.	 Eerdere	 voornemens	 van	 de	 Indonesische	
overheid	genoemd	project	verder	over	te	nemen	en	uit	te	breiden	naar	overige	regio’s	in	de	
provincie	 Papua,	 inclusief	 financiering,	waren	niet	 geconcretiseerd	 of	 gerealiseerd.	 Stichting	
RSP	 heeft	 dit	 bij	 lokale	 overheidsbekleders,	 evenals	 Pt.	 SIL,	 wel	 bepleit,	 zie	 verder	 bij	
Werkbezoek	 RSP-SIL	 en	 evaluatie	 en	monitoring,	 wat	 heeft	 geleid	 tot	 toezeggingen	 van	 de	
secretaris	 voor	 Onderwijs	 van	 Papua	 tot	 ondersteuning	 van	 uitbreiding	 van	 het	 MTB-MLE	
programma	in	11	andere	taalgebieden	alsook	financiële	ondersteuning	voor	de	toepassing	van	
digitale	 leermiddelen.	 Informatie	 over	 geschikte	 scholen	 c.q.	 taalgebieden	 is	 hiervoor	



Jaarverslag	2018	Stichting	Remote	School	Papua,	Fransestraat	34,	6524JC	Nijmegen.	KvK	71010769	
IBAN	NL34	ABNA	0814854559	
	

10	

aangeleverd	aan	de	overheid.	 	September	2018	zijn	onderwijs	vertegenwoordigers	uit	de	11	
districten	uitgenodigd	door	de	overheid	om	deel	te	nemen	aan	trainingen	en	bijscholing	m.b.t.	
tweetalig	onderwijs	t.b.v.	PAUD	en	SD.	De	coördinatie	en	uitvoering	wordt	door	S.I.	L.	verzorgd.	

2. Het	 S.I.L.	 projectteam	 ondersteunen	 door	 middel	 van	 het	 verwerven	 van	 leermiddelen	 en	
lesmateriaal	(zie	hierboven	en	verder	bij	4).		

3. Er	 is	 digitaal	 lesmateriaal	 ontwikkeld	 (app)	 t.b.v.	 pre-school	 en	 basisschool	 op	 basis	 van	
T.P.R.methode,	 i.s.m.	 studenten	 van	 de	 Radboud	 universiteit	 te	 Nijmegen.	 Dit	 is	 in	 2018	
gerealiseerd	in	de	vorm	van	de	app	Kataku,		tegen	kostprijs	(enkel	aanschaf	developers	tools	en	
met	gebruik	van	2	aangeschafte	tablets	t.b.v.	ontwikkeling	en	installatie)	ontwikkeld	en	getest.	
De	 app	 is	 gericht	op	 verwerving	 van	Bahasa	 Indonesia	 en	 is	 op	de	nieuw	geleverde	 tablets,	
geïnstalleerd.	

4. Aanschaf,	transport,	instructie	en	implementatie	van	lesmateriaal	(tablets,	notebooks,	printers)	
in	het	district	Kuyawage	(6	scholen)	is	gerealiseerd.	Qua	leermiddelen	in	de	vorm	van	tablets	
zijn	 in	 2018	 11	 tablets	 aangeschaft,	 te	 weten	 Lenovo	 Essential	 Tab	 7,	 inclusief	 hoesjes	 en	
screenprotectors,	alsook	3	solarsystemen,	inclusief	transportkosten	naar	Kuyawage.	Tevens	is	
aangeschaft	metalen	opbergdozen	en	 sloten	voor	de	 tablets	om	diefstal	 en	beschadiging	 te	
voorkomen.		

5. Aanschaf,	 transport,	 instructie	 en	 installatie	 van	 hulpmiddelen	 duurzame	 energie	 (solar-
systemen,	zonnepanelen	en	batterijen)	voor	scholen,	leraren,	leerlingen	t.b.v.	verlichting	en	het	
laden	van	tablets,	notebooks)	vooraleerst	in	het	district	Kuyawage	(6	scholen	en	de	missiepost)	
is	gerealiseerd.	Drie	solarsystemen	(panelen,	batterijen,	laadstations,	kabels)	zijn	geïnstalleerd	
op	 de	 betreffende	 scholen.	 Ter	 aanvulling	 zijn	 tevens	 4	 kleine	 solar	 powered	 powerbanks	
geleverd	voor	extra	laadcapaciteit	en	welke	tevens	kunnen	fungeren	als	lichtbron.	

6. Intermediair	 contacten	 intern	 +	 extern	 (Ngo’s,	 bedrijven,	 universiteiten,	 scholen	 en	
hulporganisaties).	Er	hebben	diverse	contacten	en	bijeenkomsten	plaatsgevonden	met	diverse	
ngo’s	 en	 organisaties	 in	 Nederland.	 Deze	 waren	 gericht	 op	 ontwikkeling	 van	
onderwijsprogramma’s	 en	 gericht	 op	 subsidiëring	 van	 activiteiten	 gericht	 op	 erkenning	 van	
heden	en	verleden	van	 Indische	Nederlanders,	Molukkers	en	Papua’s.	Bij	het	werkbezoek	 in	
Papua	 hebben	 er	 ontmoetingen	 plaatsgevonden	 met	 vertegenwoordigers	 van	 de	 overheid	
m.b.t.	ons	werk	in	Papua	en	stimulering	en	financiering	hiervan	in	de	komende	jaren,	alsook	de	
stimulering	van	MTB-MLE	toepassingen	in	overige	Lani-	en	overige	taalgebieden.	

7. Ontwikkeling	lesmateriaal	t.b.v.	Voortgezet	Nederlands	onderwijs	over	West	Papua	en	Papua	
i.s.m.	 Radboud	 Universiteit	 faculteit	 Onderwijswetenschappen.	 Het	 onderwijsprogramma	
“Papua:	Een	Vergeten	Eiland”	 is	ontwikkeld	 i.s.m.	Onderwijswetenschappen	van	de	Radboud	
University	Nijmegen	en	 is	 gratis	 ter	 beschikking	 gesteld	op	Docentenplein.	 In	 2018	 vond	de	
eerste	 toepassing,	 introductie	 en	 evaluatie	 plaats	 op	 het	 Stedelijk	 Gymnasium	 Arnhem.	 De	
evaluatie	was	buitengewoon	positief	en	enthousiasmerend!	

8. Het	 geven	 van	 lezingen	 en	 presentaties	 in	 Nederland	 m.b.t.	 doelen	 en	 activiteiten	 van	 de	
stichting,	 onderwijsvernieuwing	 en	 –ontwikkelingen	 op	 West	 Papua	 en	 Papua,	 o.a.	 op	 het	
Montessori	College	Nijmegen	en	het	Stedelijk	Gymnasium	Arnhem.	

Zie	voor	uitgebreide	informatie	over	activiteiten:	https://remoteschoolpapua.org/	activiteiten.	
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Reflectie	t.a.v.	de	realisatie,	begroting	en	financiën	
In	financieel	opzicht	is	er	een	fors	verlies	geleden.	Dit	is	in	hoofdzaak	te	wijten	aan	het	niet	gehonoreerd	
zijn	van	twee	grote	subsidieaanvragen	van	in	totaal	5000,-	euro.	Qua	inkomsten	is	de	stichting	in	2018	
afhankelijk	geweest	van	donaties	en	inkomsten	uit	inzamelingsacties	en	workshops.	Dit	heeft	er	o.a.	er	
toe	geleid	dat	niet	de	begrote	40	tablets	zijn	aangeschaft	maar	11.	Wel	zijn	drie	solarsystemen	geleverd	
en	 geïnstalleerd	 waar	 er	 twee	 waren	 begroot.	 In	 combinatie	 met	 de	 reeds	 geleverde	 tablets	 en	
solarsystemen	 in	 voorgaande	 jaren	 zijn	 daarmee	 de	 6	 overgebleven	 scholen	 operationeel.	 Ze		
participeerden	in	het	MTB-MLE	pilotproject	in	Kuyawage	voorzien	van	digitale	lesmaterialen	(naast	de	
lesmaterialen	 in	 boekvorm)	 en	 solarsystemen	 om	 deze	 te	 laden.	 Daarnaast	 is	 geïnvesteerd	 in	 een	
evaluatieonderzoek	in	het	najaar	van	2018	door	2	medewerkers	van	SIL,	betaald	door	RSP.	Het	doel	van	
dit	 onderzoek	was	 te	 inventariseren	 van	 het	 gebruik	 van	 de	 leermiddelen	 en	 lesmaterialen.	 Hierbij	
konden,	vanwege	de	beperkte	tijdsspanne	en	het	gegeven	dat	meerdere	scholen	op	meerdere	dagen	
loopafstand	van	de	airstrip	liggen,	alleen	drie	scholen	worden	onderzocht.		
	
Uit	het	resultaat	van	het	onderzoek	bleek	dat	de	tablets	enthousiast	worden	gebruikt,	zelfs	zelfstandig	
bij	afwezigheid	van	docenten.	Er	zijn	verschillende	zaken	die	verbeterd	kunnen	worden	met	betrekking	
tot	 de	 beveiliging	 van	 de	 tablets,	 app-problemen	 en	 het	 begrip	 van	 de	manier	waarop	 leraren	 hun	
reguliere	lessen	kunnen	aanvullen	met	de	tablets.	Tevens	kwam	uit	het	onderzoek	naar	voren	dat	de	
solar	systemen	slechts	langzaam	opladen	i.v.m.	té	weinig	zonne-uren	in	het	gebied	Kuyawage.	Er	bleek	
een	tablet	onherstelbaar	defect	en	een	tablet	beschadigd,	welke	voor	reparatie	is	meegenomen.	Er	is	
een	 overweging	 gemaakt	 voor	 de	 aanschaf	 van	 extra	 solarsystemen	 (in	 de	 toekomst)	 of	 extra	
zonnepanelen.	Van	de	apps,	ebooks	en	de	‘talking	books’	wordt	enthousiast	gebruik	gemaakt.	De	Kataku	
app	 wordt	 positief	 gewaardeerd,	 waarbij	 gevraagd	 werd	 om	 uitbreiding	 met	 een	 app	 voor	 de	
navolgende	leerjaren	alsook	een	basale	app	voor	de	eerste	taalverwerving	en	het	leren	van	letters.	We	
hebben	geleerd	dat	motivatie,	attitude		en	betrokkenheid	van	de	huidige	leraren	van	cruciaal	belang	is	
t.b.v.	de	effectiviteit	van	de	aangeboden	leermiddelen	en	lesmaterialen.		Monitoring	en	begeleiden	van	
het	S.I.L.	team	wordt	daarom	gecontinueerd.	
	
Voorgenomen	activiteiten	voor	2019	en	de	toekomst	

- Ontwikkeling	van	lesmaterialen	zoals	onderwijskundige	oefen	apps	en	het	mede	ontwikkelen	
van	het	SD	(basisschool)curriculum	in	digitale	vorm	(Kataku	vervolg-app	en	een	‘basis-app’.	

- Vervolgonderzoek	naar	de	effectiviteit	van	het	gebruik	van	digitaal	leer-	en	lesmaterialen	in	het	
gebied	Kuyawage;	

- Bezoek	van	de	voorzitter	en	secretaris	(onbezoldigd)	aan	de	afgelegen	gebieden	en	het	leveren	
van	materialen	ed.	

- Onderzoek	naar	nieuwe	te	ondersteunen	afgelegen	regio’s	of	taalgebieden	op	Papua.	
- Levering	van	tablets	en	solarsystemen	in	geschikt	bevonden	gebieden.	
- Hernieuwd	 onderzoek	 naar	 mogelijkheden	 voor	 subsidies,	 fondsbijdragen,	 sponsoring	 en	

werving.	
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Financieel	overzicht	
Voor	 het	 jaarverslag	 2018	 heeft	 de	 Stichting	 RSP	 de	 jaarrekening	 opgesteld	 welke	 door	 een	
onafhankelijke	kascommissie	is	gecontroleerd	en	goedgekeurd.	De	huidige	kascommissie	bestaat	uit	de	
volgende	personen:	de	heer	T.W.A.H.	Volmeijer	en	de	heer	J.M.A.	Sassen.	
De	 jaarrekening	 is	 opgesteld	 conform	 de	 richtlijn	 Fondsenwervende	 Instellingen	 CBF,	 in	
overeenstemming	met	 richtlijn	 kleine	 fondsenwervende	 instellingen	C2.	Het	 doel	 van	het	 financieel	
verslag	 is	 inzicht	geven	 in	de	kosten	en	besteding	van	de	gelden	 in	 relatie	 tot	het	doel	waarvoor	de	
Stichting	RSP	is	opgericht.	Opstelling	van	de	jaarrekening	is	een	van	de	voorwaarden	voor	het	verkrijgen	
van	het	CBF	keurmerk.	De	Stichting	RSP	is	aangesloten	bij	de	organisatie	CBF.	
Voor	 de	 Stichting	 RSP	 zijn	 wat	 betreft	 de	 activa	 alleen	 de	 liquide	 middelen,	 dat	 wil	 zeggen	 eigen	
vermogen,	en	openstaande	vorderingen	van	derden	(HAPIN)	van	toepassing.	Het	eigen	vermogen	van	
Stichting	RSP	 staat	geheel	 in	het	 teken	van	de	doelstelling	van	de	 stichting,	d.i.	het	bevorderen	van	
onderwijs	op	Papua	en	West	Papua.		
	
De	Baten	
Stichting	RSP	is	opgericht	per	1	maart	2018	en	heeft	tot	31	december	2018	€	2805,00	aan	donaties	en	
giften	van	particulieren	ontvangen.	Deze	baten	zijn	aanzienlijk	minder	dan	de	lasten	in	2018	dan	dat	er	
aanvankelijk	was	begroot.	Donaties	en	giften	bestaan	voornamelijk	uit	inzamelingsacties	en	deelname	
kosten	van	workshops.	Zowel	fondsen	als	subsidie	aanvragen	zijn	in	het	jaar	2018	niet	gehonoreerd.	Het	
tekort	 is	 bekostigd	 uit	 de	 vorderingen	 die	 er	 open	 stonden	 van	 de	 Stichting	 HAPIN	 2017	 /	 2018.	
Vorderingen	HAPIN	€	7005,00.	
	
De	Lasten	
Overzicht	van	de	lasten	zie	tabel	1	en	2,	de	lasten	die	zijn	verdeeld	over	de	doelstellingen	en	de	lasten	
van	werving,	beheer	en	administratie.	
	
Besteed	aan	doelstellingen	les	en	leermiddelen	
1	 Ontwikkeling	van	educatieve	app	+	nazorg		 €			463,00	
2	 Tablets	Lenovo	(11)	+	1	tablet	voor	studentgebruik	 €		1239,43	
3	 Solar-systemen	met	zonnepanelen	(3)	 €		1379,03	
4	 Bezoek	SIL	Kuyawage	(evaluatieonderzoek	en	monitoren)	 €					574,95	
5	 Powerbanks	(4)	 €							59,80	

	 Totaal	 €			3770,00	
Tabel	1)	
	
Besteed	aan	werving,	beheer	en	administratie		
1	 Wervingskosten	 €			248,00	
2	 Beheer	en	administratie	 €			595,00	
	 Totaal	 €			843,00	

Tabel	2	
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Jaarrekening	2018	

	
Tabel	3	

	
Tabel	4	


