
Van 2006 naar 2007:Voor de vrijwilligers van de SDSP is er een
enerverend jaar achter de rug, met als hoogtepunt de opening
van het nieuwe kantoor en de viering van het 10-jarig bestaan.
We kijken uit naar een nieuw jaar met nieuwe activiteiten en
projecten in West-Papoea.We hebben ook deze nieuwsbrief
gekozen voor een korte uitgave met de hoofdpunten uit het
SDSP-werk.We willen zuinig omgaan met onze financiële
middelen en zo veel mogelijk fondsen beschikbaar stellen voor
de projecten.We zien over de jaren heen een groei in het aantal
projectaanvragen.We werken hard om de fondsen te verwerven

en goed en effectief te besteden aan deze projecten. Uw hulp is
daarbij van groot belang.We doen ook het komende jaar graag
een beroep op u om ons, en daarmee de projecten van de SDSP
in West Papoea te steunen.

Namens alle vrijwilligers van de SDSP wens ik u en uw dierbaren
alle goeds voor 2007.

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

In de eerste week van december is Jone Bos (ondermeer
voormalig ambassadeur in Ethiopië en Soedan, oprichter en oud-
voorzitter van het ICCO en lid Raad van Toezicht van het
Netherlands Institute of Multiparty Democracy) als rapporteur
van de Stichting Wilde Ganzen Nederland in Papoea geweest.
Hij heeft ondermeer het moeder-en-kindzorg project op het
eiland Gam geëvalueerd. Het resultaat van de missie is zeer
positief. Naast een stand-van-zaken zijn ook specifieke aandacht-

punten benoemd waaraan de SDSP de komende periode,
samen met Wilde Ganzen en plaatselijke vertegenwoordigers,
kan werken.
De centrale rol ligt bij Maria Rumbiak. Zij is de motor achter het
project. Ze bezoekt maandelijks het eiland, geeft basiszorg aan de
bevolking en legt de contacten met ziekenhuizen en de lokale
overheid in de stad Sorong. Enkele citaten uit de verslaglegging
van de heer Bos:
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Dit project zal binnen afzienbare tijd door de SDSP worden
afgerond. Ook over het nieuwe moeder-en-kindzorg project van
de SDSP heeft de rapporteur zich georiënteerd. De kennis en
kunde die is opgedaan in het eerste pilotproject van de SDSP zal
worden gebruikt voor dit tweede moeder-en-kindzorgproject.
In samenwerking met de kerken, die van oudsher het binnenland
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.

SDSP vindt dat er in het algemeen in de steden al heel
wat gebeurt, maar dat het achter- en binnenland ver
achterblijft. Daarom richt men zich, met succesvolle
inschakeling van vele vrijwilligers/deskundigen, vooral
op dat binnenland.
Gemakshalve wordt een veraf gelegen eiland als Gam
ook tot het binnenland gerekend.Vrijwilligers van de
SDSP, vooral “Pak Leo”. i.c. Leo de Zeeuw, genieten
allerwegen grote waardering.

… Daarentegen ontvangen de paters alles wel tegen
de officiële koers en betalen ze die ook keurig door
aan de projecthouders. De paters hebben hun eigen,
door de tijden heen betrouwbaar gebleken, kanalen.
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De reportage ‘In Gods Achtertuin’ van Griselda Molemans wordt
begin 2007 uitgezonden door Goede Doelen TV. De reportage
doet verslag van de reis die fotografe Maartje Geels en verslag-
gever Griselda Molemans medio september 2004 naar het
binnenland van Papoea maakten. De documentaire volgt de
augustijner pater Jan Frank uit Manokwari als hij nog eenmaal

het binnenland intrekt. Bestuursleden van de SDSP zullen later in
2007 in de uitzending een toelichting geven op de reportage en
vertellen hoe de medische situatie in West Papoea werkelijk is,
met name in de binnenlanden. Op basis van enkele formele
bronnen en op basis van eigen ervaringen zullen zij de reportage
inleiden.

Vanuit de SDSP zijn twee vrijwilligers voorbereidingen aan het
treffen voor een werkvergunning en visa om voor een langere
periode naar West Papoea te gaan: Jurgen en Ellis Nagel.
Zij zullen zich tijdens hun verblijf in Papoea vooral richten op het
opleiden van een goed middenkader. Dit middenkader zal ook
het hiervoor genoemde moeder-en-kindzorg project na de
opstartfase moeten kunnen overnemen. Daarnaast zullen Jurgen

en Ellis als contactpersonen van de SDSP in West Papoea
optreden.Vele grote en kleinere projecten kunnen bezocht en
ondersteund worden, en nieuwe projectaanvragen vanuit het
gebied kunnen snel nader onderzocht worden op hun haalbaar-
heid. In februari maken Jurgen en Ellis een eerste korte reis naar
het gebied. In 2008 hopen zij voor langere tijd weg te gaan.

Vrijwilligers SDSP naar West Papoea

SDSP en Goede Doelen TV

Eind 2006 heeft de SDSP de laatste fondsen ter beschikking ge-
steld voor het eco-toeristich project in Manokwari. Het project
is er op gericht te zorgen voor meer werkgelegenheid in het
gebied.We zijn begonnen met de financiering en de bouw van een
logement in Manokwari. Het project omvat meerdere kleinere
projecten. Zo zijn op het eiland Numfur twee dorpen onder-
steund met een boot, en is er een logement gebouwd voor toe-
risten. In de Arfak bergen in het dorpje Mokwam is een oude
trekkershut opgeknapt en een stuk verder in de bergen zijn vis-
vijvers en een land- en bosbouwproject van de lokale bevolking
gesteund. De laatste termijnen zijn aan de lokale stichtingen uit-

betaald; in de loop van 2007 hopen we u daarover nog nader te
informeren.

In Manokwari en Sorong heeft de SDSP een tussenpersoon
gevonden die de fondsen op de juiste plek brengt en de
rapportages kan doen over de voortgang en de bestedingen van
de fondsen: Martin Watofa. De binnenlanden zijn zeer moeilijk
begaanbaar, en juist daar wil de SDSP de oorspronkelijke
bewoners helpen. Martin kent het gebied, en is dan ook van
onschatbare waarde voor de SDSP en de projecten in de
Vogelkop.

Eco-toerisme

Op donderdag 14 juli 2006 werd de intentieverklaring van onder-
tekend in het kantoor van de Stichting Duurzame Samenleving
Papua Barat (SDSP) in Zeist: zes kleine vrijwilligersorganisaties
voor humanitaire hulp aan West Papoea besloten op dat moment
om hun krachten te bundelen. 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.

Op 15 november 2006 is ook de Stichting Papoea Steunfonds
deelnemer geworden in het samenwerkingsverband. Daarnaast
nemen 3 aspirant-leden aan het overleg deel. Deze aspirant-
leden kunnen op termijn ook gaan toetreden tot het samen-
werkingsverband.

Meer weten? Kijk op de website van de samenwerkende
organisaties: www.samenwerkendeorganisatiesvoorpapua.nl

Uitbreiding samenwerkende organisaties voor West Papoea

Deze maand is Manfred Wenas begonnen als vrijwilliger bij de
SDSP. Hij zal zicht richten op een project waarbij de kunst van
kunstenaar Thonney Krey centraal staat. In Nederland zoekt de
SDSP mogelijkheden om de kunstmotieven te gebruiken op
diverse gebruiksvoorwerpen. Daar zal Manfred een belangrijke
rol in gaan spelen.
Daarnaast krijgt Manfred een de taak om het voetbalschoenen-
project verder op te pakken. Hierbij worden fondsen geworven

voor het opleiden van voetbalcoaches in Sorong en het bieden
van mogelijkheden voor sport en spel aan Papoeajongeren in
Sorong.

Ook is vrijwilligster Miranda van den Oetelaar weer terug in
Nederland na een verblijf van enkele jaren in West Papoea en op
Bali. Zij zal zich weer actief gaan inzetten voor de SDSP in
Nederland en ze zal het bestuur gaan versterken in 2007.

Nieuwe vrijwilligers SDSP



Wilt u op de hoogte blijven van onze SDSP projecten?
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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

januari 2007, jrg. 12, nr. 19
Oplage: 1000 stuks

Met de verkoop van 22 woningen en 19 appartementen aan de
Morgenstond in het project ‘De Zonnegolven’ in Boxtel is de
sponsoring van twee duurzaamheidprojecten in respectievelijk
Nepal en West Papoea een feit. De verkoop van de woningen
betekent tevens dat de gemeente de bouwgrond aan BAM
Vastgoed overdraagt. De Zonnegolven is een ontwikkeling van
BAM Vastgoed, in nauwe samenwerking met de gemeente Boxtel.

De 22 eengezinswoningen en 19 appartementen hebben het
Keurmerk Zonnewoning.Woningen met dit keurmerk voldoen
aan strenge normen voor laag energieverbruik en de toepassing
van duurzame bouwmaterialen. De gemeente Boxtel heeft dit
deelproject van De Zonnegolven bovendien bestempeld als
‘mondiaal duurzaam’.Vanuit dit woningbouwproject sponsort
BAM Vastgoed twee duurzame projecten: onderwijsprojecten in
Chilaunebas in Nepal met een bijdrage voor de uitbreiding en
verbetering van twee regionale scholen en het Moeder- en
Kindzorgproject in West Papoea met een bijdrage voor de
bestrijding van kindersterfte.

De gemeente Boxtel hecht veel waarde aan de wederkerigheid
van dit project, die onder meer tot uiting zal komen in een aantal
projecten waarbij cultuuroverdracht en bewustzijnsvergroting
van de toekomstige bewoners van het project en van de overige
inwoners van de gemeente Boxtel centraal staan. De activiteiten
bestaan voor het project in Nepal onder meer uit een educatief
programma op een basisschool in Boxtel; voor het project in West
Papoea wordt in samenwerking met de Kunststichting Boxtel onder
meer een kunstwerk gerealiseerd voor in de wijk. Zowel SDSP
(Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat) als NDA (Nepal
Development Academy) zullen daarnaast op diverse momenten
gedurende de bouwtijd kopers van een woning in De Zonne-
golven en overige bewoners van Boxtel informeren over de ver-
schillen in leefstijlen en leefgewoonten van de inwoners van Nepal
en West Papoea enerzijds en de situatie in Boxtel anderzijds.

BAM Vastgoed is de projectontwikkelaar van Koninklijke BAM Groep,
landelijk actief in de ontwikkeling van commercieel vastgoed en woningen
en behoort tot de toonaangevende projectontwikkelaars van Nederland.

Nieuwbouw De Zonnegolven Boxtel verkocht: 

project wederkerigheid mondiale duurzaamheid van start

Na de introductie van het keurmerk mkbOK
(mkb = midden- en kleinbedrijf), was de SDSP
een van de eerste organisaties die met dit
keurmerk aan het werk ging. Inmiddels wordt het

keurmerk door vele organisaties gevoerd. Het bestuur van de
Stichting MKB en Internet heeft het mogelijk gemaakt voor
de SDSP om ook de komende twee jaar deel te nemen aan dit
initiatief.

Keurkerk MkbOK

De zwart-wit foto’s van de artiest
komen uit periode 1955-1965.

Collectie P. van Mensvoort, 1960


