
Waarover: De expositie ‘Het laatste paradijs’ geeft een impressie van een dorpsbeeld uit
West Papua, de meest oostelijke provincie van Indonesië, het vroegere Nederlands
Nieuw Guinea en het latere Irian Jaya. Qua natuur (nog) een van de meest onge-
repte gebieden ter wereld. Qua gezondheidszorg en opleiding is daar de plaatselijke
bevolking, door omstandigheden buiten hun schuld, het meest achtergebleven.
De kindersterfte in de moeilijk bereikbare gebieden ligt tussen de 30 en 40% voor
kinderen beneden de twee jaar. De oorzaken zijn onder meer: gebrek aan schoon
drinkwater, malaria, longziektes en aids.

Wie: Het gemeentebestuur van Boxtel heeft samen met de bewoners van de wijk de
Morgenstond (onderdeel van de wijk In Goede Aarde) het initiatief genomen de
begrippen Duurzaam en Wederkerig een mondiaal karakter te geven. Dit doen zij
door een te bouwen polikliniek in Papua voor moeder en kind financieel te
steunen. Bovendien realiseren zij in samenwerking met de Kunststichting uit Boxtel
in de nieuwe wijk een kunstobject dat verwijst naar de zorg voor de moeders en
kinderen. BAM Vastgoed, de ontwikkelaar van het woningbouwproject sponsort de
polikliniek die komt in de kampong Senopi, middenin het oerwoud van de
zogenaamde “Vogelkop” van West-Papua. Deze sponsorbijdrage wordt door
“Wilde Ganzen” verhoogd.

Waar vanuit: De Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) is een particuliere
organisatie van maatschappijbetrokken (vaak jonge) mensen die zich op vrijwilligers-
basis inzetten om de leefomstandigheden van met name de zeer achtergestelde
Papua’s te verbeteren, daarbij is zorg voor cultuur en natuur vanzelfsprekend.

Waar: De Kleine Aarde te Boxtel (in de voormalige groentenkas), Het Klaverblad 1.
Er bestaan grote overeenkomsten tussen de cultuur van De Kleine Aarde en de
doelstelling van dit gezamenlijke project. Beiden besteden aandacht aan mens, dier
en milieu.Vandaar dat De Kleine Aarde gastvrij onderdag biedt aan deze expositie.

De kunstenaar Ida Kleiterp heeft voor de te bouwen polikliniek in Papua een uit
marmer gehouwen Moeder met kind geschonken. Dit beeld is inmiddels in Papua.

Alle tentoongestelde artikelen zijn te koop. U kunt zich ook opgeven als donateur.
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AUGUSTINA KORAIN
5 KINDEREN - 1 OVERLEDEN

MODESTA WAFOM & PAULINA
2 KINDEREN - 1 OVERLEDEN

CAROLINA SAUT & ABISA
3 KINDEREN - 2 OVERLEDEN

ANTONIA TENAU
6 KINDEREN - 2 OVERLEDEN

ALBERTINA KORAIN & DANIELLE
1 KIND - 1 OVERLEDEN

OTTOFINA KOCU & RONALDO
4 KINDEREN - 1 OVERLEDEN

FOTOREPORTAGE MET TEKST VAN DE PERSFOTOGRAAF MAARTJE GEELS GEMAAKT
IN 2004 IN DE KAMPONG AYAWASI (VOGELKOP). DE KINDERSTERFTE IS HOOG
IN DE BINNENLANDEN, GEMIDDELD 37%. DE FOTO’S VAN WILLEKEURIGE
VROUWEN ZIJN DE STILLE GETUIGEN VAN DE SITUATIE IN HET BINNENLAND.


