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Voorwoord

Goede reis en een behouden landing…. Voor de SDSP een wens die we altijd aan de vele vrijwilligers meegeven die in hun vakantietijd 
op hun reis gaan naar Papoea om een of meerdere projecten te bezoeken. In juni 2008 gaan Jurgen en Ellis Nagel voor een periode 
van 2 jaar naar Papoea. Ze gaan als vrijwilligers, en kunnen in Papoea ons nieuwe Moeder-en-Kindzorgproject in Senopi (Kebar) hel-
pen opzetten. Het project wordt door onze lokale partner opgezet, de SDSP ondersteunt het initiatief. We zetten fondsen in om een 
vervallen bestaande medische hulppost te renoveren, zorgen voor de basisuitrusting, schoon drinkwater en een woning. Daarnaast 
initiëren we agrarische initiatieven voor de lokale bevolking. Een hele onderneming, waarbij we ons tot doel stellen in 2 jaar tijd lokale 
mensen op te leiden om dit werk te doen. Met 2 zeer betrokken en enthousiaste vrijwilligers hebben we de mogelijkheid om dit 
project optimaal te begeleiden. Met de steun van onder andere Wilde Ganzen, NCDO en MIVA hebben we de helft van het project 
gefinancierd.  We doen een beroep op u, als donateur en sponsor, ons te helpen bij de laatste financiële loodjes voor het project.

Namens de vrijwilligers van de SDSP,

Wouter Bronsgeest
(voorzitter SDSP)

Moeder-en-Kindzorgproject SDSP

De eerste resultaten voor het tweede Moeder-en-Kindzorgproject zijn gehaald. In een vorige nieuwsbrief las u al over het beeld van 
Moeder en Kind van Ida Kleiterp, dat in het dorpje Senopi was aangekomen. Het beeld geeft de mensen een blijvende herinnering aan 
de band met Nederland. In Sorong is al begonnen met het opzetten van een tandartskliniek voor alle kinderen die in het internaat en 
in het gebied rondom het internaat van pater Ton Tromp aanwezig zijn. Goede tandzorg is een van de ontbrekende basisvoorzieningen 
in dit gebied. In Senopi zijn inmiddels de plannen opgevraagd voor de renovatie van de polikliniek. Als de SDSP-ers daar komen, kan 
direct met de renovatie worden gestart. Deze voorbereidingen zijn noodzakelijk, omdat naast de renovatie ook een gastenverblijf moet 
worden gebouwd voor SDSP-gasten die langere tijd in het gebied zullen verblijven. 

De eerste Wilde Ganzen actie is met succes afgerond, en de eindrapportage is daarvoor opgeleverd; de eerste 
fondsen zijn daardoor snel beschikbaar voor de eerste uitgaven die vanaf juni gedaan worden.



Jaarverslag 2007

Op 1 mei 2008 is het sociaal jaarverslag van de SDSP over 2008 verschenen. Op de website van de SDSP 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 2008 is gereed. In juni is de jaarrekening opgeleverd en van een accountantsverklaring voorzien door onze accountant HZW 
Accountants & Belastingadviseurs te Veenendaal. Ook de jaarrekening is opvraagbaar tegen de kopieer- en verzendkosten. Het volledige 
verslag is ingediend bij het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving). Met het verslag doet de SDSP ook dit jaar weer mee met de 
Transparantprijs. Het jaarverslag van de SDSP is vrij sober van vorm: het bestuur van de SDSP hecht aan zowel duidelijke informatie 
als lage productiekosten.

Film

Filmmaker Wiek Lenssen heeft in april een bezoek gebracht aan de binnenlanden van de Vogelkop van Papoea. Hij heeft daar 
de problematiek van de Papoeabevolking aan de orde gesteld, en maakt van de filmbeelden een documentaire. De film heeft als 
hoofdpersoon Alda Janssen, een bekende Limburgse verpleegkundige, die de binnenlanden intrekt.  De filmbeelden worden de komende 
periode gemonteerd. 

Enkele citaten uit het reisverslag van de filmploeg:

“…In Asiti waren twee vrouwen bijna uitgeteld, zodat Ibu Veronika, een dukun (soort medicijnvrouw) 
uit Senopi, ons kon tonen hoe men traditioneel de ligging van de baby in de baarmoeder kon bepalen 
en hoe men in de rivier het kind zou draaien, mocht het verkeerd liggen.  Het werd Alda echter al snel 
duidelijk dat de door Veronika gestelde diagnose over de ligging van het kind faliekant verkeerd was. 
De in Senopi aangestelde verpleegster Tina wist de ligging echter wel exact te bepalen.  In Asiti werd 
een soort van eerste ‘volkstelling’ voor de camera georganiseerd: alle vrouwen werden bevraagd op het 
aantal bevallingen, het aantal gestorven kinderen en misgeboorten. Meteen al een schokkende ervaring 
voor ons, om te horen dat er vrijwel geen enkele moeder rondliep waarvan niet minstens een, twee 
of drie kinderen gestorven waren. Een vrouw had zeven kinderen gebaard die alle zeven overleden 
waren….”

“…Alda en Anita hielden nog een ‘volkstelling’ onder de moeders van Senopi, en ook hier waren de 
geluiden eensluidend. Al met al hadden we nu een doorsnede van zo’n honderd moeders en was de 
kindersterfte vastgesteld op 35 %. Het overige deel zou voor onze opvolgers in Senopi zijn, en als het 
goed was zouden er nog data worden aangeleverd door bewoners uit andere dorpen, die inmiddels op de hoogte waren van ons onderzoek. We 
maakten opnamen van de kindergraven op de begraafplaats in het bos bij Senopi. Voor de film hadden we nu het belangrijkste wel in beeld 
gebracht, was mijn gevoel. Behalve dan: de innerlijke beleving van de vrouwen omtrent het verlies van zoveel kinderen. In een langdurig interview 
met Ibu Veronica wisten we daar dichter bij te komen, maar ik besloot om me hier tijdens onze opnamen aan de kust (waar veel vrouwen uit 
Senopi naar toe waren verhuisd) ook nog wat meer in te verdiepen….”

Volg Ellis en Jurgen!

De website van de SDSP is een bron van informatie van de lopende en afgeronde 
projecten van de SDSP. Om het werk van Ellis en Jurgen Nagel goed te kunnen 
volgen, raden wij iedereen aan om ook hun eigen website en hun weblog goed in 
de gaten te houden. Zie de volgende internetadressen voor smeuïge verhalen en 
mooi fotomateriaal: http://jurgel.waarbenjij.nu en http://www.kuku.nl



Onthulling Papoeamonument in Boxtel 

Het persbericht van de SDSP:
  
In het bijzijn van de bruggenbouwer zijne excellentie Habibie (ambassadeur Indonesië), zijne excellentie Hamal (ambassadeur Nepal), 
mijnheer Boon von Ochssée (namens de Minister van Ontwikkelingssamenwerking), burgemeester Van Beers en wethouder Van den 
Oetelaar van de gemeente Boxtel, genodigden en veel bewoners en belangstellenden, is op 29 april 2008 in woonwijk In Goede Aarde 
het eerste Papoeamonument van Nederland onthuld. Het evenement was de formele afsluiting van 4 jaar intensief samenwerken 
tussen BAM Vastgoed, de gemeente, bewoners en betrokken 
organisaties.  
 
Voor de SDSP is het eerste Papoeamonument in Nederland, een 
traditioneel korwarbeeld, niet alleen een symbool van de verbinding 
tussen twee bijzondere plekken op deze wereld, niet alleen een 
hommage aan Papoea, maar ook het startpunt van een mogelijke 
intensievere samenwerking tussen de aanwezige partijen. De SDSP 
heeft de intentie zowel op micro niveau aan ontwikkelingshulp 
doen, maar ook op macro niveau een bijdrage te leveren. Hiermee 
helpen we ambassadeur Habibie een gevolg te geven aan zijn 
oproep aan het bedrijfsleven meer activiteiten te ontwikkelen in 
Indonesië en speciaal in Papoea. Met andere woorden: niet alleen 
een bijdrage leveren aan de opbouw van een polikliniek, maar 
ook een groter gebied in Papoea samen met de lokale bevolking 
en lokale overheid en het bedrijfsleven duurzaam en structureel 
ontwikkelen. Zo helpen we de Papoea’s in het binnenland weerbaar 
te maken tegen de oprukkende materialistische samenleving.  Dit 
is een aanpak die uitstijgt boven politieke, etnische en religieuze 
aspecten van de tot nu toe ongrijpbare problemen in West-
Papoea. Het uitgangspunt van de SDSP hierbij is dit te doen in 
een FSC project waarbij meerdere deelnemende partijen zich 
op een effectieve wijze gezamenlijk richten op de millennium 
doelen speciaal in de moeilijk bereikbare gebieden van Papoea. De 
kindersterfte en moedersterfte is in dit gebied absurd hoog. 

Het evenement in Boxtel zou worden opgeluisterd door 
Papoeadansgroep Mambesak. Het optreden van de dansgroep 
was echter van korte duur, omdat enkele leden van de dansgroep 
bij nader inzien niet nabij een Indonesische vlag wilden dansen. 
Hun associatie bij deze vlag is er een van onderdrukking. Als SDSP 
respecteren we deze mening. Wij distantiëren ons van de politieke 
protestuitingen van de leden van de dansgroep in dit humanitaire 
verband, hetgeen afweek van de gemaakte afspraken. Wij willen 
nogmaals nadrukkelijk aangeven dat wij een humanitaire vrijwilligers 
organisatie zijn zonder politieke en/of religieuze doelstellingen. 
Wij richten ons daarbij op een bevolkingsgroep die onze hulp het 
hardst kan gebruiken. We voldoen hiermee aan de oproep van de 
goedwillenden en grijpen daarmee alle kansen wanneer het gaat 
om het nemen van onze verantwoordelijkheid. Wij zijn van mening 
dat voor het etaleren van politieke standpunten andere podia 
meer geschikt zijn, die dan geen afbreuk doen aan humanitaire 
activiteiten. 
  
Wij zijn erg blij met de in z’n algemeenheid gegeven constructieve 
reacties van de aanwezigen verwoord door o.a. burgemeester 
Van Beers en wethouder Van den Oetelaar en leden van de 
Papoeagemeenschap: in een democratie als Nederland mag je ook 
andere geluiden verwachten, of je het er mee eens bent of niet. 
Wij kunnen er ons voordeel mee doen en dienen er verder positief mee om te gaan. Redenen voor iedereen om met extra veel energie 
en drive verder te werken aan een betere wereld. 

Onze dank gaat uit naar de organisatie van het evenement, en de geweldige samenwerking die we als SDSP hebben mogen ervaren met 
alle deelnemers en hun achterban in het project De Zonnegolven van de woonwijk In Goede Aarde in Boxtel. 
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Word donateur en ontvang voor 25 euro per jaar onze nieuwsbrief. Giro 7324757 - Bank 395205832. 
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 Project ex-lepra patienten

Gaby Farla en Eline Suurmond zijn in april teruggekomen van een reis van bijna 6 maanden door Papoea en door Thailand, Indonesië 
en Maleisië. Zij startten in Papoea om de mensen te bezoeken die achter het voormalig lepra ziekenhuis in Sorong wonen. Het verzoek 
tot hulp kwam vanuit de gemeenschap onder meer via Ruth en Manuel Watofa bij de SDSP. Lepra komt nog steeds voor, en ook in 
het ziekenhuis zijn enkele kamers ingericht voor deze patiënten die minimale zorg ontvangen. Veel uitbehandelde mensen kregen 

van de overheid een huisje op het land achter 
het ziekenhuis. Deze houten huisjes zijn vaak in 
zeer slechte staat. Schoon en stromend water is 
er niet en er is geen organisatie die zich om de 
mensen bekommerd. Met de gegevens van Gaby 
en Eline maakt de SDSP een projectvoorstel 
op. Zo kunnen we met de juiste fondsen deze 
mensen helpen met renovatiewerk en de 
realisatie van een aantal basisvoorzieningen voor 
deze woningen.

Een citaat uit de reisverslagen van Gaby en Eline:

“….De leefomstandigheden voldoen niet eens aan de basisbehoeften, de huizen zijn erg beschadigd en klamboes zijn in geen velden of wegen te 
bekennen. Het water dat genuttigd wordt is regenwater, maar er zijn natuurlijk ook perioden die erg droog zijn. Omdat de mensen met lepra in 
Papua geen werk kunnen krijgen door hun ziekte of omdat ze het simpelweg lichamelijk niet aankunnen, zijn ook de inkomsten nihil. Het gevolg 
is dat ze veel eenzijdige voeding hebben en dat er weinig geld overblijft voor de school van de kinderen. En dan zie je daar toch al die kleine 
kindertjes rondlopen, is dit werkelijk het startpunt van hun leven?”

Nieuwe vrijwilligers SDSP

In mei zijn drie nieuwe vrijwilligers bij de SDSP begonnen:  Leonie den Haan en Rowin Tirions.  Zij zullen een reis maken naar Papoea 
om daar de medische projecten te bezoeken en Roy Imandikromo voor de opmaak van de nieuwsbrief.

Van de penningmeester: Over onze verouderde Euro-acceptgiro....

In het voorjaar van 2008 bleek dat de Euro-acceptgirokaarten van de SDSP niet meer werden geaccepteerd bij de Postbank. Dus 
gingen we op zoek naar de oorzaak en mogelijke vervanging.  Nu blijkt dat de Euro-acceptgirokaarten van de SDSP zijn verouderd. Voor 
vernieuwing zijn er twee opties: betalingsincasso’s en Euro-acceptgiro. Werken met betalingsincasso’s vinden we niet publieksvriendelijk 
en van de Euro-acceptgiro mogen we per keer maar 1000 exemplaren bestellen (is gelijk aan de oplage van de nieuwsbrief). Daarnaast 
zijn beide opties relatief duur. De SDSP vindt het niet wenselijk om het geld van onze donateurs daaraan te besteden.

Daarom, en het blijkt ook al te werken, kiest de SDSP voor een andere weg. Daarin vertrouwt zij geheel op uw welwillende medewerking. 
We roepen uw hulp in! Velen van ons zijn al in het bezit van ‘Internet bankieren’ of hebben eigen giro- of bankbetaalkaarten in huis 
liggen. Via deze weg kan een periodieke donatie aan de SDSP natuurlijk ook lopen.

Voor alle donateurs kan dat via ons rekeningnummer: 7324757 t.n.v. SDSP in Doorn, vermeldt desgewenst welke project u wilt steunen.

Alvast bedankt en met vriendelijke groet,

Bert Mobertz, Penningmeester SDSP

..


