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Samenwerkingspartner SDSP

De SDSP werkt samen met Bureau Internationale Samenwerking (BIS). BIS verzorgt voor de SDSP een deel van de fondsenwerving 
voor het moeder- en kindzorgproject in Senopi. Samen met de collega’s van BIS worden in de toekomst ook andere projecten 
ondersteund. De samenwerking zorgt voor een stuk extra professionaliteit in de fondsenwerving, en past goed bij de persoonlijke 
en directe contacten die de SDSP heeft met fondsen en stichtingen waarmee we samenwerken om projecten mede te fi nancieren.

SDSP en internet

Eind vorig jaar presenteerde de SDSP haar vernieuwde website. De site wordt door veel mensen bekeken, niet alleen in Nederland 
maar vanuit de hele wereld trekt de site de aandacht. Maar de SDSP is op meer plaatsen op het internet actief!

Sinds kort werkt de SDSP samen met YouBeDo (www.youebedo.nl). Op deze site zijn diverse artikelen te koop. Een deel van de 
opbrengst van deze artikelen gaat naar de SDSP indien een klant kiest voor de SDSP als ‘Goed Doel’.  Alle opbrengsten van 
YouBeDo gaan naar het Moeder-en-Kindzorgproject in Senopi.

De website van www.oggies.nl  verkoopt voedingsarmbanden. Voor iedere verkochte armband krijgt de SDSP een euro. Op de 
website van www.energieleveranciers.nl kunnen consumenten overstappen naar een andere energieleverancier. Voor iedere overstap 
die via deze website tot stand komt, wordt een euro gedoneerd aan de SDSP. De donaties van beide websites komen geheel ten 
goede aan het moeder- en kindzorgproject in Senopi.

Jaarverslag SDSP

In februari 2009 heeft de SDSP haar jaarverslag over 2009 gepubliceerd. Op 9 april is ook de fi nanciële verantwoording door onze 
accountant opgesteld. U kunt het jaarverslag inzien op de website van de SDSP. Wilt u een papieren exemplaar, dan kunt u dat 
tegen portokosten bij ons bestellen op telefoonnummer 0343-514415 of sdsp@planet.nl.

Nieuwe vrijwilliger SDSP

Remco van der Pas is lid geworden van de medische werkgroep van de SDSP. 
Remco werkte als medisch coördinator van Dokters van de Wereld in West-Papoea.

Mokwam is vanuit Manokwari goed bereikbaar per jeep. Veel gasten in het YAT-logement maken deze trip om vogels en vlinders 
te kunnen zien en van de prachtige prachtige natuur in het Arfakgebergte te genieten. De SDSP heeft Zeth ondersteund bij de 
bouw van een eenvoudig gastenverblijf aan de rand van Mokwam. Bovendien heeft Zeth, omdat de tocht naar de vogels nogal een 
veeleisende klim is, een hut gemaakt op de berg.  Zo kunnen gasten met mindere conditie op hun gemak in eigen tempo de berg 
op. In het hut overnachten en dan de volgende ochtend nog maar 100 meter hoeven te lopen naar de vogels.
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De nieuwsbrief Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat verschijnt meerdere
keren per jaar en wordt verspreid onder donateurs en overige geïnteresseerden.
Denieuwsbrief is gratis verkrijgbaar bij de SDSP zolang de voorraad strekt.
Zie ook de elektronische uitgave op onze website www.sdsp.nl

Voorwoord

Na een jaar hard werken in Senopi, hebben Jurgen en Ellis Nagel samen met de lokale bevolking veel resultaten behaald voor het 
project: moeder- en kindzorg in het binnenland van de Vogelkop. Voor de dorpjes Senopi en Asiti, en vele kleine dropjes in de om-
geving, draait inmiddels een kleine polikliniek. Het project omvat echter veel meer dan alleen medische zorg. De SDSP werkt altijd 
aan integrale projecten. In Senopi wordt dan ook veel aandacht gegeven aan schoon water en aan het opstarten van diverse kleine 
agrarische initiatieven. Zo wordt de bevolking op vele gebieden geholpen. In deze nieuwsbrief leest u hoe het met het project gaat, en 
berichten we over de andere lopende projecten die we met uw steun kunnen uitvoeren. Daarnaast geven we enkele achtergronden 
bij de aardbevingen die begin januari in het gebied voelbaar waren, en die nog steeds voortduren.

Namens de vrijwilligers van de SDSP,

Wouter Bronsgeest
(voorzitter SDSP)

Moeder-kind-project Senopi

De polikliniek
De polikliniek in Senopi is in januari open gegaan voor de bevol-
king. Dat was een mijlpaal voor het project en voor de mensen 
in het gebied. De afgelopen maanden is door vele bewoners hard 
gewerkt aan het project. Jurgen en Ellis Nagel coördineren het 
een en ander. Van de lokale bevolking zijn er bijna 30 men-
sen die daadwerkelijk meewerken aan het opknappen van 
de kliniek en het bouwen van het gastenverblijf. Op die 
manier is de lokale bevolking goed betrokken bij het pro-
ject. Zo worden uit verschillende dorpjes ook bouwmate-
rialen aangevoerd: Aprawi (zand), Assiti (stenen en zand), 
Arapi (zand en geholpen met de fundering), Senopi (zand 
en stenen). 

Het effect op de bevolking is groot. We merken dat in het 
begin van het project veel betaald moest worden en dat nu 
veel mensen ook vrijwillig wat bijdragen aan het project. 
De vrijwilligers van de SDSP worden goed verzorgd met 
groenten en vlees. Wanneer er snel een klus geklaard moet wor-
den, bijvoorbeeld stenen van de ene kant naar de andere kant van 
de rivier brengen, worden snel wat mannetjes opgetrommeld. 

Ook is er succes door het goede voorbeeld te geven. Zo is er 
bijvoorbeeld een goede betonnen septictank bij de kliniek. Op 
dit moment zijn drie andere families ook een dergelijke tank aan 
het maken. Ook het omheinen van een stuk grond dicht bij huis 
opdat koeien en varkens de groenten niet opeten wordt nu geko-
pieerd. Families krijgen vanuit het project zaden wanneer ze hun 
tuin hebben omheind.

Fondsenwerving
Ongeveer 60% van de benodigde fondsen zijn binnen. De SDSP heeft daardoor een goede start kunnen maken met het project in 
Senopi. Het project is in fasen opgedeeld; het eerste jaar is tevens de eerste fase, en die hebben we kunnen fi nancieren met hulp van 
onder meer Wilde Ganzen en de MIVA, diverse bedrijven en een toezegging van de NCDO. Het opknappen van de polikliniek en de 
aanschaf van de jeep waren onderdeel van deze eerste fase. Momenteel worden er nog steeds middelen geworven voor de deelpro-
jecten: Zo is er geld nodig voor de medische zorg, medicijnen en voorlichting over hygiëne en aids.  Daarnaast wordt hard gewerkt aan 
de fondsenwerving voor de agrarische projecten in Senopi en een schoonwatervoorziening voor het dorp.



Met de jeep naar het binnenland: uit het dagboek van Jurgen en Elis 
“Maria Asem vraagt of haar familie de auto kan charteren naar Senopi omdat er iemand 
is overleden. Dat kan uiteraard maar of ze vanmiddag wil terugkomen. Dat kan niet 
want ze moet nog naar de markt en dan naar het ziekenhuis en dan… Okay, okay. Af-
rekenen, chauffeur bellen, zorgen dat chauffeur vanaf Martins huis vertrekt, diesel halen 
(bij de eerste twee pompen staan rijen die we alleen nog kennen van voor de Berlijnse 
muur), langs de plaatselijke gamma om materiaal in te laden, de pater een brief schrijven 
met instructies en lolligheden, de bijrijder uit zijn bed halen, naar de missieradio om 
te vertellen dat we er aan komen en te vragen wat nog meer nodig is in Senopi, naar 
Putra bungsu bellen hoe de situatie is omtrent de ingestorte brug en andere obstakels, 
erachter komen dat het ratelende geluidje onderin de auto toch echt komt van versle-
ten remblokjes, naar de garage om remblokjes te kopen, wachten totdat de chauffeur 
remblokjes heeft vervangen, dan horen van de chauffeur dat eigenlijk ook het oliefi lter 
en luchtfi lter vervangen hadden moeten worden, weer met de chauffeur naar de ga-
rage om fi lters te kopen, passagiers ophalen, bakkeleien met andere passagiers die op 
de auto springen en ook mee willen, bakkeleien met weer anderen die bagage willen 
meegeven in de vorm van varkenskarkassen en andere rottend spul…… Zo gepiept 
allemaal zo’n vertrek.”

Aardbevingen Manokwari en omgeving

Op 4 januari 2009 werd Manokwari geraakt door een aardbeving van 7.6 op de schaal van Richter, en daarna een tweede 
beving van 7.2 op de schaal van Richter. Het epicentrum van 
deze beving lag landinwaarts 135 kilometer van Manokwari. De 
schade was groot: In Manokwari kwamen 5 personen om het 
leven, en vielen honderden gewonden. Vele huizen werden be-
schadigd en overal zitten scheuren in draagmuren en plafonds. 
Twee hotels in Manokwari stortten in.  

Naast de materiële schade is er de psychologische schade. De 
eerste week na de bevingen sliep men voornamelijk buiten om 
veilig te zijn voor instortingen door nabevingen. De schokken, 
klein en groot, gaan tot op vandaag door. Er zijn al meer dan 
130 schokken met een kracht van 5 of hoger op de schaal van 
Richter geweest, en honderden kleinere schokken. In de bergen 
hoor je die schokken aankomen door luid gedonder in de ber-
gen en een golf door de aarde.

In het binnenland levert dat veel aardverschuivingen op, en wor-
den wegen onbegaanbaar. De mensen maken zich zorgen en 
eten onvoldoende omdat ze niet naar hun tuinen durven te gaan. Door diverse aardverschuivingen is het rivierwater verontrei-
nigd, al wordt dat nu minder. Dat water wordt zowel gebruikt als drinkwater als voor toiletteren. Daardoor neemt het aantal 
zieken ook sterk toe. 

In de grote steden is er weinig contact met het binnenland. In de eerste weken na de aardbeving bleven hulporganisaties dan ook 
steken in de stad, en werden hier en daar hulpgoederen achtergelaten.  Onze vrijwilligers ter plaatse zagen dat het Rode Kruis 
en de lokale organisatie Jasoil wel tenten, zeilen, rijst en Indomie hadden klaarstaan. Jurgen en Ellis Nagel hebben eind januari en 
begin februari alle zeilen bijgezet om de eerste hulpverlening naar het binnenland van de Vogelkop te organiseren. Al na 5 dagen 
vloog de MAF met 300 kilogram medicijnen het binnenland in. Jurgen heeft daarna vanuit het binnenland de hulpverlening geor-
ganiseerd. Ellis was in Manokwari om materiaal te verzamelen voor vervoer per vliegtuig of per jeep naar het binnenland. De jeep 
van het project die mede door de MIVA is gefi nancierd, heeft ook een aantal extra ritten gereden met hulpgoederen naar Senopi. 
Ook is een tweede jeep gehuurd voor extra ritten. Daarna is een delegatie artsen samengesteld van de polikliniek Santa Monica 
in Manokwari om in het binnenland de medische zorg en ook nazorg te verlenen. Nu is alle aandacht weer op het project gericht. 
De aardbeving heeft extra duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar de hulpverlening in het binnenland is, en welke belangrijke bijdrage de 
SDSP kan leveren aan het gebied door ter plaatse aanwezig te zijn.

Donaties
Beste donateur! U treft bij deze nieuwsbrief geen acceptgiro aan. 
We willen u vragen uw bijdrage te storten op Rabobank: 3952 05 852 of Postbank: 732 47 57 t.n.v. SDSP te Doorn.

Gemeenschap en gezondheid: ex-lepra patienten Sorong

Samen met de bewoners en de werkgroep bin kilometer 12 in Sorong, werkt de SDSP aan gemeen-
schapsopbouw in een wijk met 65 huisjes. In deze huisjes wonen voor een deel voormalige lepra-
patiënten uit het naastgelegen ziekenhuis met hun gezinnen. Een deel van de patiënten heeft nog 
hulp nodig, anderen zijn genezen. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal voor zichzelf kunnen zorgen; 
de huisjes zijn klein en niet goed onderhouden en er zijn geen nutsvoorzieningen voor de mensen 
in de ‘kelompok’ (wijk). De eerste stappen om deze mensen te helpen zijn gezet: de SDSP heeft een 
projectplan geschreven en start met de fondsenwerving De mensen in Papoea hebben de opdracht 
de grondrechten voor hun huisjes en de grond formeel te regelen, en daarna kan begonnen worden 
met het renoveren van de huisjes, schoon water en gemeenschapsopbouw.  Het uiteindelijke doel is 
de bewoners zelfvoorzienend te laten zijn. Het project voorziet in diverse economische initiatieven 
om dat te bereiken.

Ontdekkingsreis in de Vogelkop van Papua Barat

Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar de Vogelkop voor 
een unieke vakantiebeleving: natuur, cultuur, terug naar de roots en/of 
SDSP-projecten bezoeken. In toenemende mate gebruiken toeristen 
daarvoor het rustieke YAT-logement in Manokwari als uitvalsbasis. 
Onlangs is met steun van de SDSP in een nieuw bijgebouw van het 
logement een derde kamer en een kantoortje gerealiseerd. Onze 
vrijwilligers ter plaatse, Jurgen en Ellis Nagel, helpen de Stichting Al-
ternatief Toerisme (YAT) in Manokwari om hun dienstverlening te 
professionaliseren. Onder andere door een verbeterde promotie 
en toeristische informatieverschaffi ng. Voorbeelden hiervan zijn: de 
stadsgids “Manokwari City Guide” en de “YAT-Informatiemap” met 
tips & trips (zie www.sdsp.nl). 

De SDSP stimuleert duurzaam toerisme, waarbij inkomsten ten 
goede komen aan de locale gemeenschap, gezondheidszorg, educatie 
en natuurbescherming. Zie ook hierna het nieuwsbericht over Zeth 
Wonggor in Mokwam.

Bespaartip: De reis naar Manokwari is vanwege de grote afstand natuurlijk duurder dan bijvoorbeeld naar Bali. Prijzen fl uctueren nogal 
sterk afhankelijk van markt en seizoen. U kunt mogelijk geld besparen door de binnenlandse tickets zelf in Indonesië aan te schaffen of 
concurrerende offertes aan te vragen bij reisbureaus.

Zeth Wonggor met zijn vogelhut in Mokwam.

Zeth Wonggor heeft het gepresteerd om met steun van 
het Wereld Natuur Fonds ecotoerisme in Mokwam in 
het Arfakgebergte op een duurzame wijze op te zetten. 
De paradijsvogel is in het gebergte steeds meer aan het 
terugkomen omdat die nu door de hele dorpsgemeen-
schap wordt beschermd. Op andere plaatsen trekt de 
paradijsvogel zich steeds verder terug in het oerwoud, 
omdat er voortdurend (illegaal) op wordt gejaagd. In ruil 
voor de natuurbescherming heeft Zeth een toeslag op 
zijn prijzen die ten goede komt aan de dorpsgemeen-
schap. Zo gaat een deel van de inkomsten naar (toeristi-
sche) opleidingen, de dorpsschool, de kerk, de polikliniek 
etc.  Op dit moment is Zeth echt de enige in de Vogelkop 
die een model heeft gevonden om de traditionele ge-
meenschap en de natuur te behouden door inkomsten 
uit ecotoerisme. De aanpak van Zeth verdient navolging. 
Daarom heeft de SDSP hem uitgenodigd om samen te 
werken, zijn aanpak uit te dragen en ook te introduceren 
op andere plaatsen in het binnenland. Te beginnen in het 
dorp Senopi in de Kebarvallei. 

; 
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voor het moeder- en kindzorgproject in Senopi. Samen met de collega’s van BIS worden in de toekomst ook andere projecten 
ondersteund. De samenwerking zorgt voor een stuk extra professionaliteit in de fondsenwerving, en past goed bij de persoonlijke 
en directe contacten die de SDSP heeft met fondsen en stichtingen waarmee we samenwerken om projecten mede te fi nancieren.

SDSP en internet

Eind vorig jaar presenteerde de SDSP haar vernieuwde website. De site wordt door veel mensen bekeken, niet alleen in Nederland 
maar vanuit de hele wereld trekt de site de aandacht. Maar de SDSP is op meer plaatsen op het internet actief!

Sinds kort werkt de SDSP samen met YouBeDo (www.youebedo.nl). Op deze site zijn diverse artikelen te koop. Een deel van de 
opbrengst van deze artikelen gaat naar de SDSP indien een klant kiest voor de SDSP als ‘Goed Doel’.  Alle opbrengsten van 
YouBeDo gaan naar het Moeder-en-Kindzorgproject in Senopi.

De website van www.oggies.nl  verkoopt voedingsarmbanden. Voor iedere verkochte armband krijgt de SDSP een euro. Op de 
website van www.energieleveranciers.nl kunnen consumenten overstappen naar een andere energieleverancier. Voor iedere overstap 
die via deze website tot stand komt, wordt een euro gedoneerd aan de SDSP. De donaties van beide websites komen geheel ten 
goede aan het moeder- en kindzorgproject in Senopi.

Jaarverslag SDSP

In februari 2009 heeft de SDSP haar jaarverslag over 2009 gepubliceerd. Op 9 april is ook de fi nanciële verantwoording door onze 
accountant opgesteld. U kunt het jaarverslag inzien op de website van de SDSP. Wilt u een papieren exemplaar, dan kunt u dat 
tegen portokosten bij ons bestellen op telefoonnummer 0343-514415 of sdsp@planet.nl.

Nieuwe vrijwilliger SDSP

Remco van der Pas is lid geworden van de medische werkgroep van de SDSP. 
Remco werkte als medisch coördinator van Dokters van de Wereld in West-Papoea.

Mokwam is vanuit Manokwari goed bereikbaar per jeep. Veel gasten in het YAT-logement maken deze trip om vogels en vlinders 
te kunnen zien en van de prachtige prachtige natuur in het Arfakgebergte te genieten. De SDSP heeft Zeth ondersteund bij de 
bouw van een eenvoudig gastenverblijf aan de rand van Mokwam. Bovendien heeft Zeth, omdat de tocht naar de vogels nogal een 
veeleisende klim is, een hut gemaakt op de berg.  Zo kunnen gasten met mindere conditie op hun gemak in eigen tempo de berg 
op. In het hut overnachten en dan de volgende ochtend nog maar 100 meter hoeven te lopen naar de vogels.

NIEUWSBRIEF SDSP 
JUNI  2009
De nieuwsbrief Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat verschijnt meerdere
keren per jaar en wordt verspreid onder donateurs en overige geïnteresseerden.
Denieuwsbrief is gratis verkrijgbaar bij de SDSP zolang de voorraad strekt.
Zie ook de elektronische uitgave op onze website www.sdsp.nl

Voorwoord

Na een jaar hard werken in Senopi, hebben Jurgen en Ellis Nagel samen met de lokale bevolking veel resultaten behaald voor het 
project: moeder- en kindzorg in het binnenland van de Vogelkop. Voor de dorpjes Senopi en Asiti, en vele kleine dropjes in de om-
geving, draait inmiddels een kleine polikliniek. Het project omvat echter veel meer dan alleen medische zorg. De SDSP werkt altijd 
aan integrale projecten. In Senopi wordt dan ook veel aandacht gegeven aan schoon water en aan het opstarten van diverse kleine 
agrarische initiatieven. Zo wordt de bevolking op vele gebieden geholpen. In deze nieuwsbrief leest u hoe het met het project gaat, en 
berichten we over de andere lopende projecten die we met uw steun kunnen uitvoeren. Daarnaast geven we enkele achtergronden 
bij de aardbevingen die begin januari in het gebied voelbaar waren, en die nog steeds voortduren.

Namens de vrijwilligers van de SDSP,

Wouter Bronsgeest
(voorzitter SDSP)

Moeder-kind-project Senopi

De polikliniek
De polikliniek in Senopi is in januari open gegaan voor de bevol-
king. Dat was een mijlpaal voor het project en voor de mensen 
in het gebied. De afgelopen maanden is door vele bewoners hard 
gewerkt aan het project. Jurgen en Ellis Nagel coördineren het 
een en ander. Van de lokale bevolking zijn er bijna 30 men-
sen die daadwerkelijk meewerken aan het opknappen van 
de kliniek en het bouwen van het gastenverblijf. Op die 
manier is de lokale bevolking goed betrokken bij het pro-
ject. Zo worden uit verschillende dorpjes ook bouwmate-
rialen aangevoerd: Aprawi (zand), Assiti (stenen en zand), 
Arapi (zand en geholpen met de fundering), Senopi (zand 
en stenen). 

Het effect op de bevolking is groot. We merken dat in het 
begin van het project veel betaald moest worden en dat nu 
veel mensen ook vrijwillig wat bijdragen aan het project. 
De vrijwilligers van de SDSP worden goed verzorgd met 
groenten en vlees. Wanneer er snel een klus geklaard moet wor-
den, bijvoorbeeld stenen van de ene kant naar de andere kant van 
de rivier brengen, worden snel wat mannetjes opgetrommeld. 

Ook is er succes door het goede voorbeeld te geven. Zo is er 
bijvoorbeeld een goede betonnen septictank bij de kliniek. Op 
dit moment zijn drie andere families ook een dergelijke tank aan 
het maken. Ook het omheinen van een stuk grond dicht bij huis 
opdat koeien en varkens de groenten niet opeten wordt nu geko-
pieerd. Families krijgen vanuit het project zaden wanneer ze hun 
tuin hebben omheind.

Fondsenwerving
Ongeveer 60% van de benodigde fondsen zijn binnen. De SDSP heeft daardoor een goede start kunnen maken met het project in 
Senopi. Het project is in fasen opgedeeld; het eerste jaar is tevens de eerste fase, en die hebben we kunnen fi nancieren met hulp van 
onder meer Wilde Ganzen en de MIVA, diverse bedrijven en een toezegging van de NCDO. Het opknappen van de polikliniek en de 
aanschaf van de jeep waren onderdeel van deze eerste fase. Momenteel worden er nog steeds middelen geworven voor de deelpro-
jecten: Zo is er geld nodig voor de medische zorg, medicijnen en voorlichting over hygiëne en aids.  Daarnaast wordt hard gewerkt aan 
de fondsenwerving voor de agrarische projecten in Senopi en een schoonwatervoorziening voor het dorp.




