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Voorwoord

Onze vrijwilligers Jurgen en Ellis Nagel zijn in juni j.l. voor twee jaar naar West-Papua vertrokken om het project Moeder- en kindzorg 
te helpen opzetten in het district Senopi. Geen andere neutrale organisatie is werkzaam in de binnenlanden van de Vogelkop waar hulp 
juist zo hard nodig is. De kindersterfte in de binnenlanden ligt op het schikbarende niveau van 32% ! Met relatief eenvoudige middelen 
kan hier al veel worden bereikt. Onze moeder- en kindzorg is een uniek project vanwege de integrale aanpak. We werken ter plaatse 
in nauwe samenwerking met de bevolking aan de ingewikkelde problematiek. Daarbij is werken aan één probleem geen optie. Het 
doel is een duurzame en structurele ontwikkeling, waarbij alle betrokkenen in het gebied daadwerkelijk participeren. Deze integrale 
aanpak in samenwerking tussen de SDSP, de bewoners van het district Senopi, de Indonesische overheid en het Bisdom in Sorong 
lijken de sleutel te zijn tot duurzame ontwikkeling voor de Papua’s. Speerpunten zijn educatie, gezondheidszorg, basisvoorzieningen  
en economisch perspectief. In deze nieuwsbrief laten we zien wat onze vrijwilligers, met uw steun, weten te bereiken in een van de 
ontoegankelijkste gebieden van de wereld.

Tot slot een dringende oproep: 
Wat kunt u doen om ons € 75.000,- extra geld te bezorgen voor Moeder-kind-zorg. Stem op het fi lmpje van Jurgen en Ellis bij de 
omroep LLiNK. Hoe dit werkt, vindt u verderop in de nieuwsbrief.

Namens de vrijwilligers van de SDSP,

Wouter Bronsgeest
(voorzitter)

Kindersterfte in ‘vergeten’ West-Papua hoogste ter wereld

Uit onderzoek van Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) is gebleken dat 32 procent 
van de kinderen in de binnenlanden van West-Papua onder de vijf jaar sterft. Dat wil zeggen dat een 
op de drie kinderen het vijfde levensjaar niet haalt. Het aantal kinderen in West-Papua dat vroegtijdig 
overlijdt, overstijgt het kindersterftepercentage van 26,2 procent in Sierra Leone, volgens UNICEF het 
land met de hoogste kindersterfte ter wereld. De situatie is zeer alarmerend. De hulporganisaties en 
overheden moeten ingrijpen en dienen hun hulpbeleid op de werkelijke situatie af te stemmen, vindt de 
SDSP. De hoge kindersterfte wordt met name veroorzaakt door een gebrek aan goede voeding, schoon 
drinkwater, medische zorg en goede voorlichting. De overheid, religieuze en hulporganisaties komen 
niet tot nauwelijks in de slecht bereikbare binnenlanden. De SDSP probeert hier verandering in aan te 
brengen door lokale projecten te initiëren of te ondersteunen en netwerken aan te leggen met de grote 
fondsen. 

Kwantitatief onderzoek
Het offi ciële kindersterftecijfer ligt voor de buitenwereld op 10 procent, maar is gebaseerd op voor de Indonesische overheid 
registreerbare gebieden. Tenminste 70 procent van de Papuabevolking woont nog in het binnenland waar registratie nauwelijks 
mogelijk is. Met medewerking van de betrokken partijen liet de SDSP liet twee kwantitatieve onderzoeken uitvoeren in de moeilijk 
doordringbare oerwouden waar de Papua’s hun nederzettingen hebben. Uit een kwantitatief onderzoek in de Kebarvallei bleek dat van 
de 675 bevallingen 213 baby’s en kinderen voor het vijfde levensjaar stierven.

Rechten van het kind
Een van belangrijkste millenniumdoelen van de Verenigde Naties is om 
wereldwijd het kindersterftecijfer met tweederde terug te brengen. Dit 
millenniumdoel wordt in West-Papua sterk ondermijnd. Op 20 november 
1989 ondertekenden de Verenigde Naties en UNICEF het Verdrag voor 
de rechten van het kind. Kinderen in West-Papua leven niet volgens het 
verdrag dat kinderen recht op een veilig en gezond leven geeft. Sinds 1989 
is 20 november de Dag van de rechten van het kind. De SDSP wijst de 
hulporganisaties op de vergeten Papua’s in de jungle van West-papua en 
doet een dringende oproep om fi nanciële hulp. Ottofi na Kocu & Ronaldo

2 kinderen
1 overleden

Modesta Wafom & Paulina
2 kinderen

1 overleden

Albertina Korain & Danielle
1 kind

1 overleden



Documentaire “Bevallen in de rimboe”
In de documentaire Bevallen in de rimboe, worden een Nederland-
se verloskundige en een internist gevolgd tijdens hun onderzoek 
in opdracht van de SDSP naar kindersterfte in de jungle van West-
Papua. Het team doet diverse dorpjes in de binnenlanden aan en 
ondervragen alle vrouwen in de dorpen over het aantal zwanger-
schappen, bevallingen en gestorven kinderen. De premiere van deze 
documentaire vindt plaats op 9 december 19:30 in Reuver.

Carolina Saut & Abisa
3 kinderen
2 overleden

Antonia Tenau Matina Ta
6 kinderen   4 kinderen
2 overleden  2 overleden

Moeder-kind-project Senopi

Het Moeder-kind-project in Senopi heeft een vliegende start kunnen maken. Dit is te danken aan de energieke inzet van Jurgen en Ellis, 
maar vooral ook aan de voorafgaande communicatie in het gebied. Dit heeft ertoe geleid dat er al veel draagvlak is voor het project 
zowel bij de bewoners van de dorpen in het district als bij partijen als de lokale overheid en de kerk. Senopi is een van oudsher een 
katholiek district. Van meet af aan is er steun en bereidheid tot 
participatie. De handen werden direct uit de mouwen gestoken. 
In de Nederlandse context zouden we zeggen ‘goed gedaan 
jochie’ en de uitvoering is verder een eitje. Midden in de rimboe 
in Papua is het juist de praktische uitvoering die vele voetangels 
en klemmen kent. Dat gaat echt anders dan bij de Praxis om 
de hoek. Stenen halen, 2 uur lopen en ijzerhout, 5 dagen lopen. 
De enige truck in het district is defect of de diesel is op. De 
meeste materialen en ook de medicijnen moeten komen uit de 
stad. Dat is 8 tot 12 uur ploeteren door de jungle met een Jeep, 
tenminste als het niet regent en de rivieren overstroomd zijn. 
Ook de malaria gooit regelmatig roet in het eten. Daarnaast 
moet worden geopereerd in de context van de complexe 
besluitvormingscultuur. Behalve met de offi ciële overheid heb 
je te maken met het invloedrijke historische gewoonterecht 
“de adat”. Dit alles vraagt om veel improvisatietalent, de 
nodige takt en een buitengewoon optimistische instelling. 

Opening Moeder-kind-kliniek
De vervallen achtergelaten kliniek in Senopi is inmiddels keurig gerenoveerd. In januari a.s. is de offi ciële feestelijke opening van de 
Moeder-kind-kliniek gepland. Dan staat er een goed functionerende polikliniek 
met een doktersruimte, onderzoeksruimte en een rustruimte. Zonnecollectoren 
zijn aangeschaft om medicijnen in een echte koelkast te kunnen opslaan. De kliniek 
zal ook schoon water gaan krijgen met dank aan Ad de Vries, onze waterexpert.  
Op dit moment zijn er een broeder en zuster uit Manokwari werkzaam in de 
kliniek voor de duur van twee jaar. In deze periode zal door middel van opleiding 
van kader worden gewerkt aan een structurele bezetting. Ze hebben de nodige 
medicijnen en materialen om elke dag spreekuur te houden. Een gemiddelde van 
20 personen per dag doet de polikliniek nu al aan; sommige komen van wel drie 
dagen lopen ver. Soms zijn er noodgevallen die in de stad behandeld moeten 
worden. Eenmaal is een noodvlucht uitgevoerd en verder zijn er 8 mensen met 
begeleiding per Jeep naar een ziekenhuis in de stad vervoerd. Daar hebben ze 
passende behandeling gekregen. Alle mensen die zijn geëvacueerd hebben het gered. 

Flying Kees
Met de missiekliniek Santa Monica in Manokwari is afgesproken dat alle patiënten 
uit Senopi en omstreken bij hen mogen langskomen voor consult, medicijnen en, 
zonodig, een doorverwijzing naar een chirurg. In het algemeen ziekenhuis worden 
vervolgens alle inwoners van het district Senopi, op vertoon van hun kartu miskin 
(een soort armenbewijs dat zal worden verstrekt door het districtshoofd), gratis 
geopereerd en van medicijnen voorzien. De oude landingstrip een grasbaan 
die door grazend vee in gebruik was genomen is weer in ere hersteld en 
geschikt gemaakt voor kleine vliegtuigjes. ’Flying Kees’, de piloot van de missie 
luchtvaart MAF, is bereid gevonden om in noodgevallen mensen te evacueren. 
De vervoerskosten naar de stad, de kosten voor het verblijf en het vervoer in 
Manokwari betalen Jurgen en Ellis uit het Koffertje. Dit Koffertjesbudget staat los 
van het projectbudget voor Moeder-kind-zorg. 



Immunisatieprogramma
Er is een immunisatieprogramma opgezet in nauwe samenwerking met de missiezusters in Manokwari, de gezondheidsdienst van de 
overheid en de plaatselijke broeder werkzaam voor de SDSP. De eerste vaccinatiedag heeft plaatsgevonden in september. Een tweede 
ronde vindt plaats in november.

Educatie
Een start is gemaakt met onderwijs onder vrouwen. Een aantal vrouwen krijgt onderwijs betreffende zaken als hygiëne, ziektepreventie, 
sanitatie en opvoeding. Bovendien is er voor een aantal kinderen Engelse les.

Schoon drinkwater
Onze vrijwilliger Ad de Vries is net teruggekeerd uit de Kebarvallei als kwartiermaker voor het waterproject. Het plan is om 1500 
bewoners van de verschillende dorpen in het district Senopi van water te voorzien. Samen met Jurgen Nagel heeft Ad waterbronnen 
opgespoord en trace’s voor leidingen bepaald. Een bereklus om het allemaal uit te meten. Kaplaarzen, GPS en parangs, bloed, zweet 
en tranen. Hoogtes, afstanden, kubieke meters, logistiek, budgetbeheer. En helaas ontiegelijk veel muggen. Het projectvoorstel zal voor 
medefi nanciering worden ingediend bij Aqua4all en Simavi.

Economisch perspectief
Dankzij steun van de MIVA beschikt het project nu over een Jeep en chauffeur. Deze terreinwagen dient, behalve voor vervoer van 
patiënten naar de stad en de aanvoer van materiaal, vooral om de mensen in het district gelegenheid te geven producten op de markt 
in Manokwari te kunnen afzetten. Er is een begin gemaakt met het verzamelen van cacao. De eerste prioriteit is het opzetten van 
een goede structuur om producten uit het district te verzamelen en te verkopen op de pasars in Manokwari. Ecotoerisme is ook een 
kansrijke bron van inkomsten voor het district. In november wordt begonnen met de bouw van een gastenverblijf. Dit multifunctionele 
gebouw zal onderdak bieden aan toeristen en voor het project belangrijke personen als doktoren, laboranten en adviespersonen die 
nu niet komen omdat het hedendaagse onderkomen in de pastorie wat onder de maat is. 

Capacity building
Een stevig begin is gemaakt met capacity building. Dat wil zeggen het opleiden van een middenkader dat na afl oop van het project 
het stokje kan overnemen. Deze mensen worden zorgvuldig uitgekozen op motivatie, betrouwbaarheid en draagvlak bij de bevolking. 
De hoofden van de dorpen van Assiti en Senopi, het districtshoofd, de broeder en zuster, de onderwijzeres en een aantal mensen die 
hebben bewezen hard te willen werken zullen straks het district gaan dragen en ondersteunen bij nieuwe projectinitiatieven.

Het Koffertje van Jurgen en Ellis

Het Koffertje is een budget dat bestaat uit donaties van vrienden, familie en kennissen van Jurgen en Ellis. Zij wenden dit Koffertje aan 
voor hulp in noodsituaties, maar ook bijvoorbeeld voor het bekostigen van spel- en educatiemateriaal of kleren voor de kinderen. Het 
zijn dingen die buiten de directe doelstellingen van het Moeder-kind-zorgproject vallen, maar die zij toch graag willen realiseren. Wilt u 
ook een bijdrage storten in het Koffertje? Kijk dan op www.kuku.nl

Uw stem is € 75.000,- waard !

Onze vrijwilligers Jurgen en Ellis kunnen € 75.000,- winnen voor ons Moeder-en-kindzorgproject in de Kebar Vallei. Hun ludieke fi lmpje 
“We don’t need fl ying cows” staat inmiddels met vier andere genomineerden in de 2e ronde, die loopt van 8 tot en met 20 november 
a.s.  Stem daarom snel op dit fi lmpje via de website LLiNK.nl. De fi nale vindt plaats tijdens de ledenwerfshow van omroep 
LLiNK die live op TV wordt uitgezonden donderdagavond 20 november a.s. om 20.30 uur op Nederland 3. Tijdens de fi nale kan ook 
per telefoon en per SMS gestemd worden.

Met uw stem steunt u niet alleen dit goede doel, maar redt u ook de groenste omroep. Om uw stem uit te kunnen brengen moet u lid 
worden van LLiNK. Dit bent u al voor € 5,73 per jaar. Voor elk nieuwe lid stopt LLiNK € 2,- in een fonds. Uit dat fonds wordt een idee 
of project om het leven beter, groener of eerlijker te maken betaald. De nieuwe leden van LLiNK bepalen welk idee of goede doel in 
aanmerking komt door te stemmen op een fi lmpje over een goed doel.

U kunt ook stemmen door de bijgaande machtigingskaart in te vullen 
en in een enveloppe op te sturen naar: 
SDSP 
Boswijklaan 7,
3941 ZM  Doorn. 

Wij zorgen dan dat uw stem meetelt in de fi nale.



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,   0343-514413
Kantoor / galerie: Kroostweg-Noord 139 b, 3704 DV  Zeist,   030 699 1984
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ONTDEKKINGEN IN DE VOGELKOP
West Papua heeft veel indrukwekkende 
bestemmingen waar de natuur, de cultuur 
en het avontuur overweldigend zijn. 
Hier begint uw ontdekkingsreis in de Vogelkop.      

ONTDEKKINGSREIS
DE VOGELKOP VAN
PAPUA BARAT

AVONTUUR

GEGARANDEERD!

Ontdekkingsreis in de Vogelkop van Papua Barat

West Papua heeft veel indrukwekkende bestemmingen waar de natuur en de cultuur overweldigend zijn. In het Ecoreizen-project heeft 
de SDSP diverse initiatieven gesteund, die nu een bron van inkomsten vormen voor de lokale bevolking. Dit heeft ertoe geleid dat 
reizigers met het prachtig gelegen YAT-logement in Manokwari als uitvalsbasis, avontuurlijke tochten kunnen maken door onaangetaste 
natuur onder begeleiding van een gids. Op een aantal locaties in de Vogelkop zijn met steun vanuit de SDSP eenvoudige logementen tot 
stand gekomen van waaruit de omgeving nader kan worden verkend. De logementen zijn gelegen op het eiland Gam (Raya Ampat); het 
eiland Numfor in de Cenderawasihbaai; in Mokwam in het Arfakgebergte en het eiland Rani bij Biak. In Senopi op de Kebar hoogvlakte 
is inmiddels een nieuw gastenverblijf in aanbouw. 

De toeristische infrastructuur in Papua staat nog in de kinderschoenen. Dit is tegelijkertijd de grootste charme van het reizen door 
de Vogelkop. Reizigers met een fl exibele houding zullen daadwerkelijk de culturele rijkdom en het ecologische erfgoed van de Papua’s 
kunnen ontdekken en ervaren. 

Wilt u meer reisinformatie, kijk dan op www.sdsp.nl on-
der ecoreizen of download de folder. U kunt ook bij de 
SDSP een folder aanvragen en een reisgids.  

De SDSP heeft afgelopen jaar de promotie voor reizen 
naar de Vogelkop geïntensiveerd in samenwerking met 
DEVA-travel, op de Vakantiebeurs, Pasar Malams en der-
gelijke evenementen. De belangstelling groeit en we ho-
ren niets dan enthousiaste verhalen van reizigers die de 
stap gezet hebben.

Bezoek onze nieuwe website

De SDSP heeft haar website www.sdsp.nl geheel vernieuwd en een fris, eigentijds uiterlijk gegeven. Kijk daar voor het laatste nieuws en 
allerlei interessante informatie zoals over vrijwilligerswerk, toerisme en donaties met belastingvoordeel. De nieuwe website is vooral 
mogelijk gemaakt dankzij de inspanningen van onze vrijwilligster Carla van Aalst en ons bestuurslid Miranda. 


