
De eerste maanden van 2005 zijn omgevlogen voor de SDSP.
In de onderstaande nieuwsbrief kunt u lezen waar we de
afgelopen periode met z’n allen aan gewerkt hebben. De nieuws-
brief is deze keer niet in kleur uitgevoerd: onze sponsor had
geen mogelijkheden meer ons met de nieuwsbrief te onder-
steunen. Om zo zuinig mogelijk met onze middelen om te gaan,
hebben we gekozen voor een versobering van de nieuwsbrief.
Dus als u nog een sponsor weet….

Gelukkig zijn er op vele projecten weer allerlei positieve resul-
taten geboekt.We zien ondermeer uit naar onze verhuizing naar

een nieuw kantoor. En ook daar werken we door aan de verdere
professionalisering van de organisatie. Ook daarover hebben we
nieuws.We kunnen u tevens uiterst actueel nieuws brengen uit
West-Papoea: Ons bestuurslid en officemanager Maaike
Woertman is zojuist teruggekeerd uit Papoea met foto’s,
verhalen en het laatste nieuws. Kortom, samen met u werken we
door met het geven van steun aan de mensen in West-Papoea.
Dank u voor uw hulp.

W. L. Bronsgeest
(voorzitter SDSP)

Kantoor SDSP

NIEUWSBRIEF SDSP Mei 2005
De nieuwsbrief Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat verschijnt meerdere
keren per jaar en wordt verspreid onder donateurs en overige geïnteresseerden.
De nieuwsbrief is gratis verkrijgbaar bij de SDSP zolang de voorraad strekt.
Zie ook de elektronische uitgave op onze website www.sdsp.nl
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Voorwoord

Na de zomer zal de SDSP verhuizen naar een nieuw kantoor.
We zijn heel erg blij met de steun die de Fraters van Utrecht ons
geven: zij hebben een ideale gesponsorde ruimte voor een
periode van 5 jaar aan ons ter beschikking gesteld voor het doen
van onze werkzaamheden, het vergaderen, het tentoonstellen
van kunst uit West Papoea en het ontvangen van gasten. Na de

zomer pakken we de verhuisdozen in en richten we het kantoor
in. Ons 10-jarig bestaan van de SDSP zal gevierd worden met de
opening van een nieuw en representatief kantoor. Het nieuwe
kantoor van de SDSP is gevestigd naast het hoofdkantoor van
PGGM te Zeist, aan de Kroostweg Noord, een zijstraat van de
Utrechtseweg (N237).

DVD ‘In Gods Achtertuin’

Nu verkrijgbaar bij de SDSP: De DVD ‘In Gods Achtertuin’.
De DVD doet verslag van de reis die fotografe Maartje Geels en
verslaggever Griselda Molemans medio september 2004 naar
Papoea maakten. De documentaire volgt de augustijner pater Jan
Frank uit Manokwari als hij nog eenmaal het binnenland intrekt.
In de documentaire laat hij het grote probleem van kindersterfte

in de binnenlanden zien. De DVD is gesponsord door Contrast
Media Groep uit Driebergen.

Kosten van de DVD: 12,50 euro per stuk (exclusief verzend-
kosten). U kunt bellen, faxen of een e-mail sturen voor uw
bestelling.



In het woningbouwproject De Zonnegolven in Boxtel, een deel-
plan van ‘In Goede Aarde’, komen diverse vormen van duurzaam-
heid terug: technische, sociale en mondiale duurzaamheid.
In het kader van de mondiale duurzaamheid sponsort BAM
Vastgoed twee projecten in de Derde Wereld: een schoolproject
in Nepal (Nepal Development Academy, NDA) en het water-
project voor Moeder-en-kindzorg in Papua Barat van de SDSP.
Het motto van deze laatste actie is: ‘Een druppel daadkracht heeft
meer effect dan een zee van woorden’. BAM Vastgoed sponsort
deze projecten met een bedrag van elk ? 25.000,- wanneer 70%
van de 22 eengezinswoningen en 19 appartementen is verkocht.

De doelstelling van het project ‘Wederkerigheid Mondiale
Duurzaamheid Zonnegolven’ is de situatie hier te vergelijken
met die in Nepal en in Papua-Barat, nu en in de toekomst.
Mensen kunnen zo leren wat er in andere landen speelt, en men
wordt zich meer bewust van het begrip ‘duurzaamheid’.

De wederkerigheid wordt vormgegeven door diverse uitwisselin-
gen tussen de betrokken partijen. BAM Vastgoed doneert geld
waarmee waterputten worden aangelegd of een school wordt
gerenoveerd. De NDA en SDSP leveren een tegenprestatie in de
vorm van cultuuroverdracht. De wederkerigheid van het project
komt bijvoorbeeld tot uiting in een aantal projecten dat het
bewustzijn van de toekomstige bewoners van het project en van
de overige inwoners van de gemeente Boxtel vergroten.

Het technische aspect van duurzaamheid wordt uitgewerkt door
het creëren een modern dorpsplein in de woonwijk waar
grondwater wordt opgepompt. Op deze plaats komt een klein
monument te staan, kunnen kinderen spelen en men kan met het
water bijvoorbeeld de auto wassen. Het water wordt opgevangen,
gezuiverd en kan weer opnieuw gebruikt worden. Dit voorstel
is door de SDSP uitgewerkt ten behoeve van het project.

Samenwerking met BAM Vastgoed en Gemeente Boxtel

Onze vrijwilligster en bestuurslid Maaike Woertman is net terug
van West-Papoea. Zij bezocht tijdens haar reis ondermeer eco-
toeristisch project van de SDSP in Manokwari. Op het eiland
Numfor is de lokale projectleider en gids Mattias begonnen met
de bouw van een logement voor toeristen. De gesprekken met
de lokale gemeenschap zijn met succes afgerond en de bomen
worden gekocht om planken van te zagen. Numfor is een
idyllisch eilandje dat met de boot of met een klein vliegtuigje te
bereiken is: parelwitte stranden en de kans om dolfijnen voor de
kust te zien zwemmen en spelen. Het logement wordt gebouwd

op een plek waar de bezoeker kan genieten van de zonsonder-
gang, luisterend naar de vogels uit de eilandjungle die vrijwel
direct achter het huisje begint. Mattias neemt bezoekers vaak
mee naar het kleinere eilandje Manem. Bij dit eilandje ligt een
oud scheepswrak dat geheel is overgroeid met koraal.
Het bouwen van het logement en het uitzetten van dagtrips zijn
onderdeel van het eco-toeristisch project: Dit project bevordert
in Manokwari en omgeving werkgelegenheid, maakt bewoners
bewust van hun rijke natuur en cultuur en geeft hen de kans een
bestaan op te bouwen via kleinschalig toerisme.

Eco-toerisme: Succes op Numfor en in de Arfak



Toeristen die naar Manokwari reizen, hebben ook de gelegenheid
naar de Arfak te gaan. Daar sponsort de SDSP een project  voor
duurzame land- en bosbouw. De lokale coöperatie heeft
inmiddels van de fondsen een schuur gebouwd, waar groenten
tijdelijk kunnen worden opgeslagen voor het vervoer naar de
markt van Manokwari. Hierdoor worden het mogelijk gezamen-
lijk het vervoer te organiseren, wat de vervoerskosten verlaagt.

Dit jaar heeft de SDSP weer vele evenementen waarbij de stich-
ting zich presenteert met de diverse projecten. Op onze website
kunt u de laatste stand van die evenementen bijhouden.Voor de
komende periode staan de volgende evenementen gepland:

• Op 8 juni 2005 houdt de SDSP een open dag voor studenten
van het MBO en HBO. Het kantoor van de SDSP is de gehele
ochtend open (bij voldoende belangstelling ook in de middag)
voor bezoek, vragen en presentaties.
De Dansgroep Sampari uit Manokwari komt naar Europa.
Dankzij de bemiddeling van de organisatie van het Salland
Festival kunnen de dansers naar Nederland komen.

• Het Salland Festival wordt gehouden in Raalte, van 16 tot en
met 19 juni 2005 aan de Domineeskamp in Raalte (Overijssel).

• Op 25 juni is de SDSP aanwezig met een informatiestand op de
dag ‘Wat wil ik eigenlijk’ in Utrecht (Zalencentrum V420,
Vleutenseweg 420). Op deze dag kunnen bezoekers kennis
maken met allerlei manier van coaching en begeleiding. De dag
is voor geïnteresseerden en voor mensen die willen werken
aan zelfontwikkeling en zelfontplooiing. De SDSP richt zich
daarbij op voorlichting over het maken van een reis naar West-
Papoea en het doen van vrijwilligerswerk voor korte of langere
tijd. Een geweldige manier om je eigen grenzen te leren kennen.
Zie de website www.watwilikeigenlijk.nl.

Evenementen

Vorig jaar heeft u kunnen lezen dat we geld hebben gespaard
voor de verdriedubbelingsactie van Wilde Ganzen – ICCO,
en wel voor het Moeder-en-kindzorgproject in Sorong en voor
het werkgelegenheidsproject in Manokwari. In januari heeft Henk
Hoogink voor de SDSP de contracten in Manokwari laten
ondertekenen, en Peter Zijdel van het project in Sorong was
tijdens zijn bezoek aan Nederland in de gelegenheid de contrac-
ten mee te nemen te ondertekening. Met het ondertekenen van
deze contracten, is het formele traject afgerond, is geld over-
gemaakt en kunnen de initiatieven in West-Papoea gefinancierd
worden.
Ook in 2005 gaat de fondsenwerving voor het moeder-en-kind-
zorgproject door. Begin dit jaar werd de SDSP gesponsord door

de heer H. Bronsgeest, die zijn verjaardagscadeau in de vorm
van een gift aan de SDSP schonk. Het bedrag van 600 Euro zal
worden gebruikt voor de elektriciteitsvoorziening (generator
en bedrading naar de huizen) van het dorp Yen Waufnor op het
eiland Gam, waar de hulppost van het project is gevestigd.
De polikliniek en de bewoners krijgen hiermee voor het eerst
de beschikking over elektriciteit.

Bijdrage Wilde Ganzen – ICCO 



Wilt u op de hoogte blijven van onze SDSP projecten?
Word donateur en ontvang voor 25 euro per jaar

onze nieuwsbrief. Giro 7324757 - Bank 395205832. 
Stuur uw naam en adres door naar: sdsp@planet.nl

SDSP, Boswijklaan 7, 
3941 ZM, Doorn, tel. 0343-514413

Kantoor / galerie: Hoofdstraat 172, 
3972 LG Driebergen - Rijsenburg
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MEDEDELING. 
De SDSP staat niet meer op de Pasars van WN-Productions:
de pasar-organisator heeft geen mogelijkheid gezien een bijdrage
te leveren aan projecten in West-Papoea, en heeft geen inzicht
gegeven in de verdere (financiële) afhandeling. De SDSP is van
mening dat het publiek misleid is, en heeft de samenwerking
definitief verbroken.

Een steeds groter wordend probleem in West-Papoea is het
aantal HIV besmettingen en AIDS patiënten. De weinige gegevens
en cijfers die hierover bekend zijn, zijn schrikbarend. Gezien de
enorme omvang en toenemende problematiek van HIV/AIDS in
West-Papoea, is de SDSP een project gestart met als doelstelling
het bestrijden van AIDS in West-Papoea, in het bijzonder in het
binnenland bij de lokale bevolking.

Een indicatie van de cijfers uit het huidige (voor de SDSP
beschikbare) bronmateriaal waarnaar de SDSP onderzoek heeft
laten doen:

– 14.280 mensen in West-Papoea in de leeftijd van 15-49 jaar
lijden aan AIDS. (bron: jaarverslag Nationale Gezondheidsdienst
Papoea, november 2003). Dit betreft 40 % van alle AIDS patiën-
ten in heel Indonesië

– 660.000 mensen in West Papoea zijn HIV geïnfecteerd, dit op
een totale bevolking van 2,4 miljoen inwoners. (bron: Jakarta
Post, 1-12-2004)

– 34 % van de jonge vrouwen en 21 % van de jonge mannen 
(15-24 jaar) heeft nog nooit van HIV/AIDS gehoord. (bron:
Unicef Indonesia, Demographic Health Survey)

– in Timika is 75 % van de bevolking HIV positief. (bron:
B. Hagendoorn in het Nederlands Dagblad,1-12-2004).

Uitgangspunt daarbij is dat de SDSP niet zelf als expert-
organisatie aan het werk gaat, maar de problematiek integraal en
met bestaande en betrouwbare partnerorganisaties oppakt of
deze organisaties motiveert direct in West-Papoea aan het werk
te gaan. De SDSP zal zelf investeren in de volgende onderwerpen:
Studie / in kaart brengen problematiek en inventariseren reeds
lopende initiatieven en organisaties die hulp geven (of hulp
kunnen geven).

De SDSP wil losstaande
initiatieven samenbrengen,
opdat hulpverlening
efficiënt en effectief kan
worden ingezet daar waar
de nood het hoogst is.
Tenslotte zal de SDSP
zorgen voor het opleiden
en het trainen van
voorlichters.

Aidsproject

De SDSP haakt nadrukkelijk aan bij reeds bestaande initiatieven,
waaronder:

– Uitbreiding van de eigen Moeder-en-kindzorgprojecten
– Verzorging Aids-patiënten in Manokwari door Thonney Krey in

Manowkari  
– Onze vrijwilligster Anne Plokkaar gaat in september naar

Manokwari en Sorong om daar het project te ondersteunen en
de patiënten te begeleiden. Zij doet dit door middel van
creatieve technieken als schilderen.

Op dit moment werken drie stagiaires bij de SDSP.
Arista Barata-Goa liep eerder stage bij de stichting voor het
begeleiden van het eco-toeristisch project en het uitvoeren van
een onderzoek naar Aids in West Papoea. Nu werkt hij aan een
onderzoek naar de impact van buitenlandse investeerders in
West-Papoea.
Intan Wibisono neemt het werk van Arista over voor wat betreft
het eco-toeristisch project.
Claudia Krähmer-van Wolven is de nieuwe resource manager van
de SDSP: Zij heeft haar eindstage daarvoor bijna afgerond. Haar
onderzoek stond in het teken van taak- en functiebeschrijvingen
van de medewerkers en vrijwilligers van de SDSP.

De SDSP timmert ook aan de weg op het educatieve vlak:
Binnenkort verschijnt  bij Wolters Noordhoff een lesboek voor
MBO-studenten waarin de SDSP als voorbeeld bedrijf wordt
gebruikt in de lesstof. Daarnaast zoekt de SDSP naar sponsors
voor de publicatie van een lespakket over West-Papoea.

Inmiddels hebben 27 studenten hun stage en onderzoek bij de
SDSP uitgevoerd. Dank zij deze studenten kan de SDSP de vele
projecten blijven uitvoeren.
Ook stage lopen bij de SDSP? Kijk op de
website voor stageplaatsen. De SDSP is een
Ecabo-gecertificeerd leerbedrijf.

Professionalisering SDSP
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