
2006 start als een bijzonder jaar voor de SDSP.We hebben als
organisatie al 10 jaar ervaring met het ondersteunen van projec-
ten in West Papoea.We begonnen ooit met één project en een
bestuur van 5 personen. Nu hebben we 30 lopende projecten,
een groep van bijna 50 vrijwilligers en een eigen gesponsord
kantoor in Zeist.We hebben dus wat te vieren. In deze nieuws-
brief leest u meer over de opening van het kantoor door
mevrouw Kathleen Ferrier,Tweede Kamerlid voor het CDA,
op vrijdagmiddag 19 mei 2006.
Daarnaast is de SDSP, na hele goede ervaringen in 2005,
ook deelnemer aan de Dag van de Aarde vanaf 22 april 2006.

We zetten West-Papoea op de kaart tijdens dit evenement in
Ouwehands Dierenpark in Rhenen: Er is een heuse Papoea-
woning gebouwd door vrijwilligers van de SDSP met hulp van
sponsoren, er is een kunsttentoonstelling, er is een film te zien
over West-Papoea en de SDSP laat 4 optredens verzorgen door
theater Lutti Puti voor de kinderen. In deze nieuwsbrief zit een
kortingsbon voor dit mooie evenement.
U bent voor beide evenementen van harte uitgenodigd.
We zien er naar uit u te ontmoeten in Rhenen en in Zeist.

W. L. Bronsgeest (voorzitter SDSP)
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Voorwoord

In een woelige wereld vol onzekerheid over de toekomst
verlangen mensen naar positieve impulsen.
De Dag van de AARDE ieder jaar op en rond 22 april is zo’n
impuls. 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.

Daar worden vaak vele plaatselijke activiteiten georganiseerd,
zoals markten, opruimacties en grote evenementen, zoals in 1990
een 500 km lange menselijke keten in Frankrijk of de organisatie
van de International Earth Day sinds 1970 in de Verenigde Staten.

Het festival ‘De Aarde, ons thuis’ in Ouwehands Dierenpark is
opgebouwd rondom een internationaal dorp… De dorpspoort
komt in beeld. Rechts naast de poort een plaatsnamenbordje.
‘De Aarde’ staat erop.We lopen door de poort en komen het
dorp binnen. Op de deurposten van alle huizen wordt het huis-
nummer aangegeven. Op de plattegrond van het dorp zoeken we
huisnr. 4 op. Het is het huis van de Vrienden van de Olifant.
We lopen naar binnen en beleven de aarde als huis door de ogen
van de olifant... Door naar nr. 5, een Papoeawoning van de SDSP.
Aha, dus zo leeft de Danistam in Papoea. In de voedseltent van
Platform Biologica en Stichting de Kleine Aarde kunnen we
kijken, proeven, en onze voetafdruk bepalen. In de energietent
leren we over duurzame energie.

Het is druk in het dorp, want er is een dorpsfeest: De dag van de
aarde.We vieren de aarde.We vieren ons huis. Daarom houdt
iedereen open huis en ook in het grote dorpshuis kunnen we
terecht.Alle huizen belichten het thema ‘de aarde als huis voor
ons allemaal’ vanuit hun eigen visie en doelstelling.Afzonderlijke
huizen, maar wel met een sterke band: ze maken deel uit van
hetzelfde dorp.

Af en toe horen we de dorpsomroeper. Hij kondigt speciale op-
tredens in het dorpshuis aan en vertelt de prachtigste verhalen.
Hoogtepunt van het dorpsfeest is een muziekoptreden.Voor de
gelegenheid is er zelfs een speciaal lied geschreven. In het dorps-
café nemen we een drankje. De kinderen laten zich nog schmin-
ken: een als beer en een als indiaan. Daarna bekijken we de laat-
ste huizen, die we nog niet hebben gezien.

Het is een fantastische dag. De variatie die we te zien krijgen is
groot. De saamhorigheid wellicht nog groter.Aan het einde van
de dag beseffen we ons weer extra goed dat we de aarde willen
koesteren. Het is ons huis, maar ook het huis voor de generatie
na ons en na ons. En een bijzonder huis zal het blijven, daar
zorgen we samen voor!

Dag van de Aarde OP 21, 22 EN 23 APRIL, OUWEHANDS DIERENPARK RHENEN 

DagvandeAarde.nl�
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Op 19 mei 2006 zal de SDSP haar nieuwe gesponsorde kantoor
in Zeist officieel openen. De SDSP viert op deze dag niet alleen
de opening van het nieuwe kantoor, maar ook haar 10-jarig
bestaan. Ooit begon de SDSP met één project, het jongenstehuis
Nefolus in Sorong. Inmiddels werkt de SDSP aan 30 verschillende
projecten op het gebied van educatie, medische zorg, werk-
gelegenheid, landbouw, cultuur en natuur. Dat doet zij met een
team van bijna 50 vrijwilligers, voor het overgrote deel studen-
ten, jongeren en jonge professionals. Daarnaast is de SDSP
gestart met het bundelen van de kennis en kunde van diverse
organisaties die projecten in West-Papoea ondersteunen.
De SDSP doet al dit werk als zelfstandige organisatie, op basis
van particuliere donateurs en in samenwerking met bedrijfsleven
en grote nationale fondsen. De SDSP werkt daarmee volledig in
lijn met de wens van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking,
die eist dat ontwikkelingsorganisaties meer moeten samenwerken
met het bedrijfsleven.

De SDSP viert haar 10-jarig bestaan tijdens de opening van het
nieuwe, gesponsorde kantoor in Zeist. Mevrouw drs. Kathleen
Ferrier,Tweede Kamerlid voor het CDA en portefeuillehouder
ontwikkelingssamenwerking, zal op vrijdagmiddag 19 mei 2006
om 15.30 uur het kantoor openen.
Iedereen is daarbij van harte uitgenodigd.
We heffen gezamenlijk het glas, en iedereen kan het

kantoor en de Papoea kunst bezichtigen tot 17.30 uur.
Laat u even weten of u komt? Bel of mail de SDSP op de
onderstaande telefoonnummers en e-mail adres.

Voorafgaand aan de officiële opening, voeren afgevaardigden van
collega-organisaties een ronde tafel gesprek met mevrouw Ferrier.
Aan het einde van de dag is er voor alle vrijwilligers van de SDSP
een besloten feestje.

Opening kantoor SDSP en viering 10 jarig bestaan

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
139b, 3704 DV
Zeist, telefoon: 

030 699 1984

Maart 2006, 
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Oplage: 1000 stuks

Binnenkort publiceert de SDSP een lesboekje voor leerlingen van
groep 6, 7 en 8 van de basisschool: ‘Papoea’s, beeld van een volk’.
Voor de productie van dit boekje is gebruik gemaakt van schilde-
rijen van Piet Nuyttens die op het kantoor van de SDSP hangen.
Daarnaast zijn ook enkele adat-verhalen van Samuel Asse Bless in
het boekje opgenomen, samen met toegankelijke informatie over
het gebied. Door de inzet van een aantal enthousiaste vrijwilli-
gers, een donatie van ondermeer Rotaryclub Utrecht Noord en

de hulp van de bedrijven AKTIS (Leiden) en De ontwerpster
(Utrecht) kan dit boekje nu gepubliceerd worden.

Scholen en docenten die interesse hebben of meer willen weten,
kunnen zich wenden tot de SDSP voor meer informatie over de
inhoud van het boekje, en de voorinschrijving. Het lesboekje zal
gepresenteerd worden tijdens de opening van de Dag van de
Aarde op 22 april 2006.

Lesboekje voor basisschool
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