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NIEUWSBRIEF SDSP DECEMBER 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

Voorwoord
Het afgelopen jaar is een aantal belangrijke mijlpalen behaald
door de SDSP.We hebben een nieuw kantoor in Zeist op het
terrein van de Fraters van Utrecht. Zij sponsoren voor een
periode van 5 jaar een ideale ruimte voor het doen van onze
werkzaamheden, het vergaderen, het tentoonstellen en verkopen
van kunst uit West Papoea en het ontvangen van gasten.
Ook de renovatie en inrichting van dit kantoor en het grote
naambord voor de deur zijn bijna geheel gefinancierd door
sponsors.We zijn daar als organisatie trots op en dankbaar voor:
we hebben sponsors die ons als organisatie steunen, waardoor
de SDSP alle bijdragen van donateurs en financiers volledig aan
de projecten kan besteden.
Naast de verhuizing stond 2005 ook in het teken van de verdere
professionalisering: we zijn actief met het verkrijgen van diverse
belangrijke keurmerken, we hebben de afgelopen maanden een
heus vrijwilligersbeleid ontwikkeld en we werken toe naar diverse
vormen en samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven in het
kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Kortom, een stap voorwaarts om met nog meer daadkracht
projecten te kunnen uitvoeren. En dat is, nog meer dan ooit, hard
nodig. De situatie in West Papoea is nog steeds schrijnend.
In deze nieuwsbrief lees u bijvoorbeeld over de ervaringen van
onze vrijwilligers die in West Papoea zeer ernstige situaties
aantroffen in de medische zorg. De lokale economie in de binnenlanden, waar het merendeel van de Papoea’s woont, is ronduit
slecht en vele voorzieningen zijn niet aanwezig.
Speerpunten voor de SDSP in 2006 zijn dan ook de medische
zorg en het versterken van de lokale economie. Dat laatste doen
we via projecten die een relatie hebben met eco-toerisme en
duurzame landbouw en veeteelt.We hopen daarbij ook in 2006
op uw hulp en uw steun te mogen rekenen.
Namens de vrijwilligers van de SDSP
wens ik u alle goeds voor 2006!
W. L. Bronsgeest (voorzitter SDSP)

Kantoor SDSP
Per 1 oktober 2005 heeft de SDSP een nieuw kantoor annex
galerie.Aan het begin van 2006 zal een officiële opening
plaatsvinden; hiervan houden we u op de hoogte.
• Het bezoekadres van de SDSP is:
Kroostweg-Noord 149 B, 3704 DV Zeist
Telefoon: 030 699 1984, Fax: 030 699 2717
• Het postadres van de SDSP blijft:
Boswijklaan 7, 3941 ZM Doorn
Telefoon: 0343 514413, Fax: 0343 515233
De ruimte die nu als kantoor annex galerie van de SDSP in gebruik
is, is flink gerenoveerd. De kosten hiervan zijn bijna geheel door
sponsoring bij elkaar gebracht. Slechts ? 1.648,20 hoeft uit eigen
SDSP-middelen te worden betaald. Hieronder, ter verantwoording,
een overzicht van de hulp die de SDSP heeft gehad bij het gebruiksklaar maken van het kantoor. De kosten voor de fondsenwerving
en de uren die vrijwilligers van de SDSP voor de renovatie hebben
vrijgemaakt, zijn niet opgenomen in het overzicht.
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Moeder-en-kindzorg
Een van de speerpunten van de
SDSP is moeder-en-kindzorg in
West-Papoea. Op het Eiland Gam,
in het dorpje Yen Waufnor, heeft de
SDSP daarom samen met de lokale
Yayasan Kobe Oser aan een pilot
gewerkt. Inmiddels is bijna 80.000
euro aan dit project uitgegeven.
De resultaten zijn er ook naar: er
zijn waterputter geslagen, er is een
boot aangekocht, er is een woning voor de verpleegkundige, een
woning voor gasten en studenten, er is een steiger, er zijn extra
sanitaire voorzieningen en de poli is
bijna gereed.Tevens is voor dit geld
ook een behoorlijke voorraad medicijnen en andere medische hulpmiddelen aangeschaft. Ook is Maria
Zijdel Rumbiak Wanma begonnen
met het geven van diverse voorlichtingssessies over hygiëne, het aanleggen van tuinen en het belang van
goede voeding en het belang van
scholing. Zij was en is de drijvende kracht achter het welslagen
van dit project. Haar kundige manier van werken en de contacten
die zij onderhoudt met het ziekenhuis Santa Monica in Sorong zijn
daarbij erg belangrijk. In de afgelopen jaren hebben medisch geschoolde vrijwilligers van de SDSP
het project regelmatig bezocht.
In juni 2005 waren Astrid van de
Griendt en Antwan van Ooijen op
het eiland. Zij zagen de kinderen
na meer dan een jaar weer terug,
en constateerden een behoorlijke vooruitgang. Kinderen zagen
er schoon uit, en de dikke buikjes door de eenzijdige voeding
waren grotendeels verdwenen.

Inmiddels is de SDSP op zoek naar een tweede project in de
buitengebieden, waar hetzelfde concept uitgewerkt kan worden.
Momenteel zijn wij met het bestuur van ‘Kobe Oser’ in overleg
of zij binnen afzienbare tijd zelfstandig door kunnen gaan.
Concreet betekent dit dat zij de polikliniek afbouwen met de
beschikbare fondsen en de exploitatiekosten voor de komende
2 jaar die in het projectbudget begroot waren, niet gebruiken.
Dit biedt voor de SDSP kansen ook op andere plekken de hulp
te geven aan de Papoea’s in gebieden waar grote hulporganisaties
nog te weinig komen.

Schilderen in West-Papoea
In juli en augustus 2005 is Anne Plokkaar, op eigen
kosten, voor de SDSP op reis geweest. Zij is tijdens een
lange sabbatical op bezoek geweest bij de mensen van
het eiland waar het Moeder- en Kindzorg project van
de SDSP is gelegen . Daar heeft zij met de kinderen
van het dorp Yen Waufnor geschilderd. In 8 dagen dat
zij tussen de lokale bevolking verbleef en met de
kinderen aan het werk was, heeft zij het dorp en het
moeder-en-kindzorg project goed leren kennen.
Anne heeft daarnaast ook op het vasteland, in de
stad Sorong, met kinderen en met patiënten van een
ziekenhuis gewerkt. De meisjes van het meisjestehuis
dr. F.C. Kamma uit Sorong hebben enkele heerlijke
creatieve dagen gehad met Anne. De leprapatiënten
van het lepraziekenhuis bij kilometer 12 in Sorong hebben een
aantal dagen hun beslommeringen, de pijn en de ziekenhuissfeer
achter zich kunnen laten door met Anne aan het schilderen te
gaan.Van de reis zijn bijzondere foto’s gemaakt, en enkele van de
tekeningen zijn door Anne meegenomen om met het fotomateriaal tentoon gesteld te worden in Nederland. Hiermee hoopt de

SDSP aanvullende fondsen te
werven om te investeren in de
initiatieven die op het gebied van
de bestrijding van HIV en Aids
worden opgestart.

Medische zending ziekenhuis Sorong
Al een jaar lang wachten we als hulporganisatie op de vrijgave
van een zending medische goederen door de Douane in de haven
van Jakarta. De goederen zijn bestemd voor het ziekenhuis
(Rumah Sakit Umum) in de stad Sorong. De medische zending
omvat dekens, verbandmiddelen, injectienaalden, een rolstoel en
operatiegereedschappen. De DHL is sponsor van dit vervoer,
en zorgt voor het vervoer van de container vanuit Nederland.
We zijn als organisatie dankbaar voor de hulp van deze organisatie

voor het sponsoren van de zending.We werken, samen met de
DHL en onze contacten in Indonesië aan de inklaring van de
container, zodat het ziekenhuis in Sorong de voorraden kunnen
aanwenden voor de hulp aan de patiënten.
De nieuw ingevoerde wet op invoer van producten uit het
buitenland is oorzaak van de stagnatie.We vertrouwen er op
binnenkort de bureaucratie te doorbreken.

Jaarrekening SDSP
In het kader van diverse certificeringstrajecten en de verdere
professionalisering van de organisatie, laat de SDSP de jaarrekening van 2002, 2003 en 2004 controleren door een onafhankelijke accountant.

We zijn bijzonder blij dat HZW Accountants en Belastingadviseurs uit Veenendaal voor ons deze klus pro-deo wil klaren.
Wilt u meer weten over dit bedrijf, kijkt u dan op hun website:
www.hzw.nl.

Lespakket
De SDSP werkt momenteel aan een project waarbij een lespakket
zal worden ontwikkeld voor leerlingen en studenten van diverse
leeftijden. Dit project bestaat uit meerdere onderdelen:
- Het eerste onderdeel is onze medewerking aan de uitgave van
een lesboek en interactieve module voor het MBO. Dit lesboek
wordt gemaakt door uitgeverij Wolters-Noordhoff, en is gericht
op opleiding voor administratief medewerker. Op het kantoor
van de SDSP zijn foto’s gemaakt, waarbij diverse praktijksituaties
zijn gefotografeerd. Deze situaties worden in de lesstof verder
uitgewerkt voor de studenten.
- Het tweede onderdeel van het project voor de SDSP is de
vertaling van een of meerdere boekjes met Adat-verhalen uit
West Papoea. Het maken van deze vertaling is een vervolg op
de ondersteuning van de schrijver Samuel Bless die de SDSP
eerder ondersteunde.
- Het derde onderdeel is de uitgave van een eigen lespakket
waarin de schilderijen van Piet Nuyttens een centrale rol
spelen. De schilderijen geven een beeld van de verschillen tus-

sen de moderne westerse cultuur en de traditionele cultuur
en leefwijze van de Papoea. Een van de centrale thema's in het
werk van deze schilder zijn de kinderen van West-Papoea.
Ook voor de SDSP is de zorg voor kinderen en moeders een belangrijk thema. Het te ontwikkelen lespakket zal deze thematiek
verder behandelen. In 2006 wil
de SDSP een
start maken met
het realiseren
en daarna publiceren van dit
lespakket voor
leerlingen van
de laatste
klassen van de
basisschool.

EVENEMENTEN 2006

De SDSP staat ieder jaar op een aantal evenementen. Nu al
kunnen we melden dat we in 2006 weer meedoen aan de Dag
van de Aarde. Deze dag wordt op 22 april 2006 gehouden in
Ouwehands Dierenpark in Rhenen. De agenda voor Dag van de
Aarde is breed en omvat naast natuur en
milieu tevens de onderwerpen wereldbevolking, consumptie en overbevolking.
Het streven is een wereldwijde duurzame
ontwikkeling opgang te brengen.

jaar zal een van onze vrijwilligers, Jurgen Nagel, vertrekken naar
Papoea voor een vakantie en zal dan zelf de door de SDSP en
lokale vrijwilligers samengestelde reis gaan uitvoeren. Over zijn
ervaringen leest u meer op de website en in onze volgende
nieuwsbrief.
Onderdeel van het eco-toeristsche project is duurzame landbouw.
Wij kunnen melden dat in Minyambou de schuur voor het opslaan
van de groenten gebouwd is en inmiddels de oogst verkocht wordt
door de vrouwen op de markt in Manokwari.

MKBOK WEBSITE KEURMERK

DVD ‘IN GODS ACHTERTUIN’

Vanaf oktober 2005 heeft de SDSP het mkbOK Keurmerk voor
haar website.Voorzitter Wouter Bronsgeest kreeg op 24 oktober
het keurmerk uit handen van de Stichting MKB en Internet.
De website www.sdsp.nl heeft hiermee een primeur en behoort
tot de eerste bedrijven die het mkbOK keurmerk in Nederland
mogen voeren.

Er zijn nog enkele exemplaren verkrijgbaar van 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.

Waarom dit keurmerk? Meer en meer komen consumenten en
bedrijven in aanraking met het Internet.Teveel bedrijven en
consumenten hebben al een slechte online ervaring achter de
rug. Hierdoor ontstaat steeds vaker het beeld dat Internet niet
veilig en betrouwbaar is. Dit negatieve imago van Internet is
echter volkomen onterecht. Zoals gebruikelijk is slechts een klein
percentage bedrijven hiervoor verantwoordelijk.
Stichting MKB en Internet is van mening dat het
mkbOK keurmerk een grote toegevoegde
waarde kan leveren aan de veiligheid en
betrouwbaarheid van het (online) zakendoen
met het MKB. Bovendien bemiddelt mkbOK bij
eventuele geschillen, een veilig gevoel.
Het keurmerk stimuleert het (online) zakendoen met
bonafide organisaties. Krachtig aan het keurmerk is dat de
Stichting precies uitzoekt wie een onderneming drijft.Voordat
een bedrijf kan toetreden, dient die tevens de keurmerkcode te
accepteren. In de keurmerkcode worden niet alleen eisen aan de
website gesteld. De manier van zakendoen van de organisatie is
minstens zo belangrijk.We zijn als SDSP dan ook blij dat we het
keurmerk mogen voeren.
HOUTSNIJWERKEN UIT WEST-PAPOEA

De SDSP heeft aan het einde van 2005 een grote aanvulling
kunnen doen op de houtsnijwerken en andere kunstwerken die
in de galerie te bezichtigen zijn. Deze aanvulling is aan de SDSP
geschonken door de Bupati van Sorong na afloop van een
handelsmissie aan Nederland. De houtsnijkunst is voor iedereen
te bezichtigen op het kantoor van de SDSP. Een groot deel van
de collectie is ook te koop. De opbrengsten zijn bedoeld om de
projecten van de SDSP in Sorong mede te financieren.
DONATIE AAN DE SDSP

Onze Leo en Lies de Zeeuw vierde op 20 november jl. samen
met hun kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden hun 45-jarig
huwelijksfeest. Naast de persoonlijke cadeaus ontvingen zij 1000
euro voor de nieuwe Moeder-en-Kindzorg projecten van de SDSP.
ECO-TOERISME: DE VOLGENDE FASE

Ook in het eco-toeristische project zijn vooruitgangen geboekt.
Er wordt door vele mensen gebruikt gemaakt van het logement
in Manokwari. Zowel binnenlandse zakenreizigers en bestuurders
als toeristen uit het buitenland weten de weg naar het logement
van de YAT te vinden.Voor het logement op Numfor zijn de
materialen gekocht en is met de bouw begonnen.Verwacht wordt
een deze maanden de bouw af te ronden.Aan het einde van het

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

In de afgelopen periode zijn vier nieuwe vrijwilligers van de SDSP
aan het werk gegaan: Petra Baks is de opvolgster van Femke
Rongen. Petra zal zich richten op het redacteurschap van de
nieuwsbrief van de SDSP.
René Sterk is een nieuwe vrijwilliger van de SDSP. Door zijn
jarenlange ervaring als zelfstandig adviseur kan hij de organisatie
ondersteunen bij de verdere professionalisering.
De nieuwste aanwinst in ons leger van vrijwilligers zijn twee
studenten en nog geen twintig jaar: Martijn Hardeman en Frank
Briene. Zij specialiseren zich in elektrotechniek, beveiliging en IT.
Alles wat daarmee verband houdt hebben zij voor hun rekening
genomen. Hun rol bij het nieuw ingerichte kantoor was en is
groot en onmisbaar.
De vrijwilligers van de SDSP nemen een belangrijke plaats in.
De SDSP besteedt dus ook tijd aan de eigen organisatie: we
hebben via CIVIQ, een onafhankelijk instituut dat ons op vrijwillige
basis helpt, een Vrijwilligers Tevredenheids Onderzoek laten uitvoeren. Het onderzoek geeft inzicht in de ervaringen, wensen en
behoeften van de vrijwilligers, zodat de organisatie daar rekening
mee kan houden.
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,
telefoon: 0343-514413.
Kantoor / galerie: Kroostweg-Noord 139 b, 3704 DV
Zeist, telefoon: 030 699 1984
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