
Na de vakantie zijn de vrijwilligers van de SDSP weer vol energie
aan het werk voor de projecten in West-Papoea. In deze
nieuwsbrief leest u enkele korte berichten over de projecten die
we uitvoeren en waar u de SDSP ‘in het land’ zult tegenkomen.
De nieuwsbrief is deze keer afgedrukt in zwart-wit. Dit is om de
kosten laag te houden.We zijn nog op zoek naar een sponsor die
ons wil helpen bij het maken van een gekleurde nieuwsbrief.

We bieden u samen met deze nieuwsbrief ook ons lesboekje aan
over West-Papoea. Dit lesboekje is speciaal ontwikkeld voor de
laatste klassen van de basisschool. Het boekje is met de hulp van
sponsors tot stand gekomen.Wellicht heeft u reeds een exemplaar
in ontvangst genomen tijdens de opening van het nieuwe SDSP-

kantoor en de viering van het 10-jarig bestaan op 19 mei van dit
jaar. In dat geval willen we u uitnodigen om het lesboekje aan
vrienden, kennissen of (klein-)kinderen cadeau te doen. De SDSP
wil dit boekje promoten bij basisscholen door heel Nederland.
Voor de aanschaf van dit boekje (normale prijs € 7,50) door
scholen voor leerlingen hanteren we een speciale aanschafprijs
van € 2,50 per stuk. U helpt ons met deze promotie, en daarmee
de projecten voor moeders en kinderen in het binnenland van
West-Papoea.

Namens de vrijwilligers van de SDSP wens ik u veel leesplezier!

W. L. Bronsgeest (voorzitter SDSP)
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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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Moeder-en-Kindzorgprojecten SDSP

In de tweede helft van 2006 zal een ver-
tegenwoordiger van de Stichting Wilde
Ganzen Nederland een bezoek brengen
aan Papoea. Hij zal ondermeer het moeder-
en-kindzorg project op het eiland Gam
evalueren. Dit project zal binnen afzienbare
tijd door de SDSP worden afgerond.
Het project heeft veel bereikt door de
inzet van velen, zowel in West-Papoea als
in Nederland. In West-Papoea is Maria

Zijdel-Rumbiak-Wamna de drijvende kracht van het project.
Eind augustus bereikte ons het bericht dat Peter Zijdel sr., de man
van Maria, is overleden. Zijn begrafenis vond plaats in Sorong in
de laatste week van augustus. De SDSP heeft haar steun betuigd
aan Maria en aangegeven dat we haar, binnen onze mogelijkheden,
zullen blijven steunen in haar werk voor het project.

De kennis en kunde die is opgedaan in het eerste pilotproject
van de SDSP zal worden gebruikt voor een tweede moeder-en-
kindzorgproject. In samenwerking met de kerken die het binnen-
land goed kennen wordt een project opgestart in Senopi.
Intermediair daarin is pater Ton Tromp osa. Hierbij zal een poli-
kliniek worden gerenoveerd, en worden de basisvoorzieningen
opnieuw ter beschikking gesteld. Het project in Senopi is gericht
op alle moeders en kinderen in het dorp en in de wijde omtrek
van Senopi. Hiermee wordt hulp gegeven aan een structurele
aanpak van de kindersterfte en hulp aan moeders in het moeilijk
bereikbare binnenland.



Vooralsnog hebben zes kleine vrijwilligersorganisaties voor
humanitaire hulp aan West-Papoea besloten om hun krachten te
bundelen. Het is voor het eerst in de ruim 100-jarige geschiedenis
van hulpverlening aan Papoea’s dat zoveel humanitaire organisaties
gaan samenwerken.

De nood onder de Papoea’s is groot, vooral in het slecht
bereikbare binnenland. De kindersterfte in voormalig Nederlands
Nieuw-Guinea is hier schrikbarend hoog (30 tot 40 procent),
terwijl structurele gezondheidszorg, goed onderwijs en duurzame
economische projecten goeddeels ontbreken.Voor de humanitaire
organisaties afzonderlijk is dat al jarenlang de motivatie om zich

voor de Papoea’s in te zetten.
Door samen te werken, verwachten de
organisaties nog efficiënter te kunnen
werken ten behoeve van het welzijn van
de Papoea’s, onder het motto ‘Eenheid
in verscheidenheid’. Rechtstreekse hulp

via de eigen netwerken blijft ook in de toekomst het handelsmerk
van de organisaties.

Door samen te werken, willen de organisaties ook een voorbeeld
stellen. Met het overbruggen van onderlinge verschillen laten zij
zien dat de som meer is dan de afzonderlijke delen. De organisaties
hebben informeel al zo’n drie jaar ervaring met samenwerking.
Die goede ervaringen zijn de basis voor de intentieverklaring die
op donderdag 14 juli is ondertekend in het kantoor van de
Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) in Zeist.

De samenwerkende organisaties:
• Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP)
• Stichting Platform Papoea Vrouwen
• Stichting Mansurbabo
• Stichting Manusia Papua
• Stichting Nieuw Guinea
• Stichting Papua Projectgroep Nieuwegein

Op 23 september is de SDSP aanwezig, samen met andere
organisaties voor West-Papoea, op het Pesta Papoea. Dit festival
wordt gehouden in het Stroomhuis in de gemeente Neerijnen,
Van Pallandtlaan 1, en wordt georganiseerd door de Stichting
Akar. De dag start om 10.00 uur en duurt tot 21.00 uur.
Het Pesta Papoea (Papoea-feest) is tevens de opening van het
culturele seizoen van de gemeente Neerijnen. De SDSP verzorgt
op de dag een eigen kraam, en stelt schilderijen van Piet Nuyttens

tentoon. Op het feest worden traditionele Papoeadansen
uitgevoerd door Papoea's, en is authentieke muziek en kunst te
horen en te zien. Ook zal er fotomateriaal zijn, er lezingen
gegeven en speciaal voor de kinderen is het kindertheater Luti
Puti aanwezig. Kinderen kunnen geschminkt worden en voor de
volwassenen zijn er diverse leuke kraampjes met diverse
producten en informatiemateriaal. SDSP is sponsor van een deel
van deze activiteiten.We zien u graag op 23 september! 

Pesta Papoea

Deze maand is Benedicte Puylaert begonnen als vrijwilligster bij
de SDSP. Zij houdt zich bezig met de administratie van de
stichting en het bijhouden van het projectarchief. Met de komst
van Benedicte, en de aanwezigheid van de andere vrijwilligers, is

het kantoor van de SDSP nu geopend op maandag, dinsdag en op
de woensdagochtend.Tevens is het kantoor op afspraak open.
Als u op bezoek komt, belt u van te voren wel even op, dan weet
u zeker dat de koffie klaar staat bij de SDSP!

Nieuwe vrijwilliger SDSP

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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De reportage ‘In Gods Achtertuin’ van Griselda Molemans is
geselecteerd door het Indisch Filmfestival dat van 13 tot en met
15 oktober in Amsterdam plaatsvindt. De reportage 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.
Kosten van de DVD:
€ 12,50 per stuk
(excl. verzendkosten).
U kunt bellen, faxen
of een e-mail sturen
voor uw bestelling.

SDSP en Indisch Filmfestival

Samenwerkende organisaties voor West-Papoea


