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Voorwoord
2007 is een actief jaar geweest voor de SDSP-ers. In deze nieuwsbrief nemen we u mee in een aantal van onze grotere projecten.
Er is voortgang te melden, en we kijken gespannen uit naar het
nieuwe jaar. Dit jaar zijn de vrijwilligers van de SDSP zeer actief
geweest. Zelfs in de zomermaanden is doorgewerkt en is ons
hele gesponsorde gebouw gerenoveerd door enkele vrijwilligers.
Daarnaast zijn velen in de pen geklommen.We hebben in het
afgelopen jaar een aantal publicaties laten verschijnen, waarover
in deze nieuwsbrief meer. De hoogtepunten van dit jaar zijn toch
wel de mooie start voor het nieuwe moeder-en-kindzorg project
van de SDSP in de Kebar dat ‘groen licht’ kreeg van Wilde Ganzen
en van de NCDO. Dat houdt dus in dat alle opbrengsten
uiteindelijk tot 60% aangevuld worden. Begin december kregen

we de goedkeuring van het CBF: De SDSP heeft de verklaring
van geen bezwaar van het Centraal Bureau Fondsenwerving.
In Boxtel komt het eerste Papoeamonument. Impulsen die ons
verder helpen, want er is nog veel meer gebeurd. U kunt het
lezen: De vrijwilligers gaan ook in het nieuwe jaar met veel
energie aan het werk om mooi werk te doen voor en met de
mensen in West Papoea! We rekenen ook in 2008 op uw steun.
Namens alle vrijwilligers van de SDSP wens ik u een goed nieuw
jaar toe.
W. L. Bronsgeest
(voorzitter SDSP)

Moeder-en-Kindzorgproject SDSP
Groen licht van Wilde Ganzen! Dit soort berichten zorgen bij de
vrijwilligers van de SDSP voor een motivatie om door te gaan.
Het is het signaal dat het project inhoudelijk akkoord is en dat de
formele afhandeling afgerond is.Voor de SDSP houdt het in dat het
eerste jaar van de projectbegroting van het Senopi-project voor
een belangrijk deel geborgd is. De SDSP voert daarvoor acties om
het actieresultaat bij elkaar te sparen: er moet 38.949,94 Euro
worden gespaard.Wilde Ganzen en NCDO vullen dat dan aan tot
85.700,00 Euro. Hiermee kan de SDSP de bouw van de poli,
de waterputten en de kleinere agrarische initiatieven opzetten.
De reis van de vrijwilligers, de kosten voor het 2e en 3e jaar en
de jeep moeten uit andere bronnen worden gefinancierd.
Acties die de SDSP uitvoert om het geld bij elkaar te sparen zijn:
Fondsenwerving in het land: In de afgelopen periode organiseerden

we de tentoonstelling in De Kleine Aarde en deden we mee aan
de Dag van de Aarde op 22 april 2007. Op de Pasar Perron van
17, 18 en 19 augustus 2007 waren we als SDSP te gast op de stand
van Deva Travel uit Utrecht, waar we in de toeristische sfeer mee
samenwerken.
In het najaar was de SDSP te vinden in de gemeente Boxtel met
een kunsttentoonstelling in het gemeentehuis.
De SDSP organiseert ook eigen acties.We verkopen natuurlijk
onze Papoeakunst in de galerie van de SDSP in Zeist. Bezoek
ook onze nieuwe uitgebreide galerie, met nog eens 100 extra
beelden en voorwerpen uit de Vogelkop.
Ook het nieuwe SDSP fotoboek, onze
beroemde art-box, de kunstkalender en vele
andere kunstvoorwerpen zijn te koop.

Fotoboek
Een fotoboek over West Papoea. Gewoon om op tafel te leggen
en zo nu en dan in te kijken.Vier vrijwilligsters van de Stichting
Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) hebben tijdens hun
reizen mooie en ontroerende beelden vastgelegd van West Papoea,
een land met vele gezichten. Fotogeniek, dat zie je in dit boek.
Mooie mensen, overweldigende en soms ondoordringbare natuur,
bijzondere culturen en vele geheimen die nog ontdekt moeten
worden. De foto’s geven u als lezer de kans een beeld te krijgen
van dit ongerepte en relatief onbekende gebied.West Papoea is
ook het gebied met de grootste armoede, de meeste tropische
ziektes en het hoogste percentage kindersterfte van Indonesië.
Het is een land waar buitenlandse investeerders azen op de rijke
natuurlijke hulpbronnen. Het is een gebied waar mensenrechten
geschonden worden en Papoea’s vaak alleen nog maar in de
binnenlanden en buitengebieden te vinden zijn.

Ida Kleiterp
Nadat Ida Kleiterp door Jet Willebrands op het spoor was gezet,
heeft Ida aan de SDSP en ten behoeve van het moeder- en
kindproject, een beeld ter waarde van 1500 euro geschonken.
Haar motieven zijn, (citaat):
‘Waarom maak ik een beeld voor Moeder en kind in Senopi,
Papoea? Mijn grootvader was arts en ging op tournee naar Papoea.
Het beeld is gemaakt van steen, marmer uit Tsjechië. Steen is
hard, zwaar en eeuwen oud maar ook kwetsbaar. Het is een
moeder met een kind. Een universeel en ook persoonlijk thema.
Overal op de wereld zijn moeders en kinderen, de één draagt
het kind op de rug en de ander op de buik maar zij hebben een
unieke band die hun hele leven blijft bestaan.
Het beeld komt te staan in Senopi bij het moeder en kind centrum.
Ik hoop dat naast dit beeld nog vele andere moeder en kind
beelden komen te staan.’
Op het beeld staat de volgende tekst, op een koperen plaatje:
Ibu dan Anak, Pengasih Ida Kleiterp, SDSP Indonesië, Holland 2007.
Het beeld is door DHL vervoerd naar Papoea. Zij sponsoren het
vervoer van het ruim 50 kilo wegende beeld.

Voor de vrijwilligers van de SDSP is de schoonheid van het land
en de hulp die de oorspronkelijke bewoners nodig hebben een
belangrijke motivator. Samen met de mensen daar werken we aan
verbeteringen.We leren iedere dag van elkaar. Dit fotoboek
neemt u mee naar West Papoea. Kijkt u mee door de ogen van
de vier vrijwilligsters die hebben rondgereisd door dit gebied.
De opbrengsten van de verkoop van kunst uit Papoea en van dit
fotoboek geheel ten goede aan Moeder-en-kindzorgprojecten
in West Papoea. Kosten van het fotoboek: 10,00 Euro (exclusief
verzendkosten).
Bestel het fotoboek bij de SDSP: sdsp@planet.nl of via
0343-514413

Vrijwilligers SDSP naar West Papoea
In februari hebben Jurgen en Ellis Nagel een eerste verkenning
uitgevoerd van hun werkgebied voor 2008 en 2009. Zij hebben
vele projecten van de SDSP bezocht en waardevolle statusinformatie mee terug genomen over de diverse SDSP-projecten.
Tijdens de reis hebben zij net SDSP netwerk van projecten en
contactpersonen in West Papoea leren kennen. Op dit moment
treffen ze de laatste voorbereidingen om in 2008 voor twee jaar
naar West Papoea af te reizen en als intermediairs aan het werk
te gaan. Hun kerntaak zal het opzetten van het nieuwe moederen-kindzorg project zijn.
In oktober en november zijn ook Gaby Farla en Eline Suurmond
voor de SDSP op studiereis in Papoea. Zij hebben hun studie

Personeel & Organisatie voor de zomer afgerond. Op eigen
kosten maken zij een reis door Azië. Zij verblijven 8 weken in
Papoea om de projecten van de SDSP te bezoeken. Hun kerntaak is het nieuwe project van de ex-lepra patiënten in kaart
brengen.Achter de voormalige leprozerie in Sorong (kilometer
12) wonen 65 gezinnen. Een deel van hen is patiënt geweest in
het ziekenhuis. De regering heeft gezorgd voor hutjes om in te
wonen. Deze woningen moeten opgeknapt worden, er moeten
diverse nutsvoorzieningen worden aangelegd en de grondrechten moeten geregeld worden.Veel bewoners kunnen zelf weinig:
velen van hen zijn voormalig lepra patiënt, en kunnen zelf weinig
handwerk uitvoeren.

Eco-toerisme
Het huidige eco-toeristisch project nadert de eindfase. Na de
zomer zal de eindevaluatie plaatsvinden. Deze eindfase wordt
ingegaan met de publicatie van de Reisgids voor Sorong en
Manokwari. Deze reisgids is samengesteld op basis van de reisgegevens van vele SDSP-vrijwilligers die in de Vogelkop hebben
rondgereisd. De gids komt begin 2008 uit.
In de afgelopen jaren is er veel bereikt. Het YAT logement in
Manokwari draait zelfstandig, en kent een redelijke bezettings-

graad. Er is een homestay op de eilanden Numfor en Gam en in
Mokwam gerealiseerd, en diverse gerelateerde projecten in de
omgeving zijn afgerond. In eerdere nieuwsbrieven melden wij al
de voortgang in Testega, waar elektriciteit is aangelegd, en de
resultaten in de Arfak waar diverse agrarische initiatieven zijn
gerealiseerd. Het eco-toeristisch project gaat nu een tweede fase
in, waarbij verdere professionalisering in Manokwari er voor zal
zorgen dat er structurele contacten met touroperators in
Nederland kunnen worden uitgebouwd.

Jaarverslag 2006
Op 1 maart 2007 is het sociaal jaarverslag van de SDSP verschenen. Op de website is dit verslag gratis in te zien en te downloaden. Het document is ook opvraagbaar tegen de afdruk- en
verzendkosten. Ook de jaarrekening van de SDSP over 2006 is

gereed. Eind augustus is de jaarrekening opgeleverd en van een
accountantsverklaring voorzien. Ook de jaarrekening is opvraagbaar tegen de kopieer- en verzendkosten. De beide verslagen zijn
ook ingediend bij het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving).

Transparantprijs 2007

Voetbalproject

De SDSP heeft ook dit jaar weer meegedaan aan de Transparantprijs 2007. De jury van de Transparantprijs beoordeelt de jaarverslagen van alle deelnemende goede doelen, en maakt een
juryrapport op met goede punten en verbeterpunten. Op basis
van deze rapporten is ook het jaarverslag van de SDSP verbeterd
de laatste twee jaar.We hebben ook dit jaar een hogere score
gehaald, en scoren daarmee bovengemiddeld in onze categorie.
Het jaarverslag van de SDSP is vrij sober van vorm: het bestuur
van de SDSP hecht aan zowel duidelijke informatie als lage productiekosten.

De SDSP november gestart met de fondsenwerving voor het
voetbalproject. Het doel is professionele voetbalfaciliteiten te
bieden aan de kinderen in de stad Sorong, en toe te werken naar
een voetbalschool. Er wordt in Sorong weinig aan buitenschoolse
activiteiten gedaan. Met een voetbalschool kunnen kinderen
opgevangen worden, en krijgen ze de kans extra sportlessen en
andere lessen te volgen. Giselda Molemans en Rocky Tuhuteru
bevelen het project aan en nemen deel aan het Comité van
Aanbeveling.

Film in het binnenland
Een gerenommeerde filmmaker heeft samen met de SDSP een
voorstel uitgewerkt om een documentaire te maken in de binnenlanden. De minimale gezondheidszorg in het binnenland van
Papoea is feitelijk afwezig. Daardoor behoort de procentuele
kindersterfte daar tot de hoogste ter wereld. De film geeft een
beeld van een onderzoek naar deze schrijnende situatie, om
daarmee de komst (en de financiering) van basisvoorzieningen
voor gezondheidszorg te stimuleren.

Publicaties
In de maand juli en augustus zijn SDSP-artikelen verschenen op
www.updaid.nl. Deze website houdt alle informatie bij over de
wereld van het ontwikkelingswerk. Uw bezoekje meer dan
waard! In de novemberuitgave van het blad Moesson treft u een
reisverslag in de vorm van een artikel aan over een bezoek aan
Papoea en de ecotoeristische trails van de SDSP. Beslist het lezen
waard.

SDSP-documentaire
Paapstvandam bv, beeld & advies heeft voor de SDSP een korte
documentaire gemaakt over het werk van de stichting.
Vrijwilligers en bestuursleden van de SDSP komen aan het
woord, vertellen over hun vrijwilligerswerk en hun passie.
De film zal door de SDSP gebruikt worden in presentaties.
U kunt een exemplaar bestellen voor de prijs van 10,00 euro.

Nieuwe vrijwilligers SDSP
In april is de nieuwe penningmeester van de SDSP begonnen:
Bert Mobertz. Hij volgt Jean Marlet op, die vanaf de oprichting
van de SDSP de financiën van de stichting heeft beheerd. In een
feestelijke sessie heeft het bestuur afscheid genomen van Jean
Marlet en Maaike Woertman. Ook Maaike heeft zich een lange
tijd voor de SDSP ingezet en het kantoor van de SDSP helpen
opbouwen. Miranda van den Oetelaar heeft de bestuursfunctie
van Maaike in januari al overgenomen.
In juli is ook Ad de Vries (drinkwaterexpert) gestart als SDSPvrijwilliger.Via de PUM (Programma Uitzending Managers) gaat
Ad mogelijk een onderzoek doen naar duurzaam waterbeheer in
de binnenlanden van de Vogelkop.
Ook Gaby Farla en Eline Suurmond zijn nieuwe SDSP-vrijwilligers.
Zij zijn op het moment dat u deze nieuwsbrief leest voor de
SDSP op projectenbezoek.
Tot slot zijn Jos Huis in ’t Veld en Wally Schepers als vrijwilliger
voor de SDSP begonnen. Zij zijn in Senopi geweest toen het
beeld van kunstenares Ida Kleiterp aankwam en hebben daar
filmbeelden van gemaakt. Zij zetten zich nu in voor dit project en
mogelijk het nieuwe afvalproject (in Sorong en Manokwari) van
de 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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