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Voorwoord

Deze keer komt onze nieuwsbrief rechtstreeks uit West Papoea. Ellis en Jurgen Nagel, onze vrijwilligers ter plaatse, doen verslag over 
actualiteiten van het integrale project Moeder- en kindzorg in de Kebarvallei. Zij geven hiermee een beeld van het SDSP werk in de 
jungle van de binnenlanden van de Vogelkop.

Wouter Bronsgeest,
(voorzitter SDSP)

Ellis en Jurgen Nagel: “we willen nog meer doen”

Na een jaar SDSP-operaties in het binnenland van Papoea, hebben we in Nederland even de gelegenheid gehad om samen met de SDSP 
de tussenbalans op te maken en de koers te bepalen voor de tijd die voor ons ligt.  

Het afgelopen jaar hebben de Papoea’s in de Kebarvallei hard gewerkt. We hebben samen met hen een 
goede basis gelegd voor een zelfstandig draaiende dorpsgemeenschap in Senopi, waar mensen gezond 
kunnen leven en werken. We kijken terug op een bijzonder productief en geslaagd jaar. Hoewel er 
zeker ook minder fijne dingen zijn gebeurd, zoals de aanhoudende aardbevingen, en het altijd moeten 
balanceren om je met je westerse hoofd in een zo totaal andere cultuur te bewegen. Wat vooral goed 
is gelukt, is dat door middel van een open dialoog een goed evenwicht is ontstaan tussen nieuwe 
ideeën en de oude, traditionele wijsheden van de Papoea’s.

Uit onderzoek van de medische werkgroep van de SDSP blijkt dat 
de kindersterfte in de Kebar dramatisch hoog is (32%). Daarom blijft 
moeder- en kindzorg onze topprioriteit, geflankeerd door educatie, 
capaciteitsopbouw en economische projecten om de gezondheidszorg 
structureel te kunnen verankeren in de dorpsgemeenschappen.

Vanwege de omvangrijke problematiek is - onder andere door het bisdom ter plaatse - aan ons gevraagd 
om de succesvolle aanpak van de SDSP ook op andere plekken in het binnenland in de steigers te 
helpen. Dit betekent dat we er na komend jaar nog eens 2 jaar aan vast zouden kunnen knopen. Wij en 
de SDSP willen wel! Begeleiding van de dorpsgemeenschappen blijft voor langere tijd nodig. De SDSP 
blijft dan ook alles op alles zetten om de projecten in West Papoea te kunnen blijven financieren en kan 
daarbij alle hulp gebruiken! 

Help mee en verspreid onze nieuwe flyer Moeder- en kindzorg

ideeën en de oude, traditionele wijsheden van de Papoea’s.

We nodigen u uit om onze nieuwe flyer aan iemand te geven die nog nooit van het Moeder- 
en Kindzorgproject en de SDSP heeft gehoord. Op onze website www.kuku.nl kunt u hem 
gewoon downloaden! Voor het laatste nieuws kunt u altijd een kijkje nemen op ons weblog 
www.jurgel.waarbenjij.nu.

Kijk naar ons project op TV
Wilt u niet alleen lezen over het project, 
maar het ook met eigen ogen zien? Kijk dan 
op 5 september a.s. om 20.35 uur op 
Nederland 3 naar het programma Aanpak-
ken & Wegwezen van de omroep Llink. De 
uitzending is geheel gewijd aan onze bezig-
heden hier.



Het Koffertje
We hebben ‘Het Koffertje’ in het leven geroepen om zaken te kunnen bekostigen die buiten de directe doelstellingen van het project 
vallen. Het afgelopen jaar hebben wij donaties aan het Koffertje o.a. gebruikt voor noodvluchten, school- en leesboeken & spelmateriaal 
voor de kinderen, specifieke operaties en hulppakketten na de aardbevingen. Alle donateurs willen wij hartelijk bedanken!

Groetjes uit Senopi! 
Ellis en Jurgen Nagel

Gezondheidszorg

Anti-malaria
Malaria staat komend jaar hoog op de agenda. Vooral bij 
kinderen kan malaria snel dodelijk toeslaan. Het afgelopen jaar 
hebben we enkele keren kinderen uit Senopi geëvacueerd naar 
het ziekenhuis in de stad. Gelukkig kwamen ze allemaal gezond 
weer terug. Vorig jaar hebben de gezinnen in het District Senopi 
een klamboe gekregen. Vanuit de polikliniek wordt voorlichting 
gegeven over het voorkomen van malaria. Dit jaar proberen we 
de strijd tegen malaria voorgoed in het voordeel van Senopi 
te beslissen, onder meer door te starten met het kweken van 
Artemisiaplantjes. Van deze gemakkelijk te kweken plantjes kun 
je thee trekken. In tests is het middel veelbelovend gebleken, 
zowel als profylaxe als geneesmiddel. Ook de papayaboom 
heeft een positieve werking tegen de malariaparasiet, maar er 
wordt niet specifiek op verbouwd of geoogst. Wellicht dat hier 
meer mogelijkheden liggen die dicht bij de leefwijze liggen van 
de lokale bevolking.  

Moeders voor Moeders
Een vrouwengroep wordt komend jaar verder versterkt op het 
vermogen om zelf bijeenkomsten te organiseren en informatie 
uit te wisselen. Het afgelopen jaar zijn er al bijeenkomsten 
geweest met thema’s als Aids, huis(houd)elijk geweld, economie, 
zwangerschap en opvoeding. Dit jaar staan malariabestrijding 
en HIV/AIDS voorlichting hoog op de agenda. Daarnaast hopen 
we te kunnen aansluiten bij de activiteiten van de organisatie 
P3W die zich richt op training aan vrouwen, door vrouwen. Een 
soort ‘Moeders voor Moeders’ maar dan op educatief gebied.

Polikliniek Senopi
Alle deelprojecten binnen de Moeder- en Kindzorg hebben 
capaciteitsopbouw als basis. Papoea’s worden daarbij vanaf het 
begin begeleid bij het zelfstandig plannen, uitvoeren en evalueren 
van de projecten. 

Een goed voorbeeld is de polikliniek voor het district Senopi. 
Dagelijks bezoeken gemiddeld 30 patiënten de polikliniek, 
ook vanuit verder gelegen districten. De polikliniek is elke dag 
open en er zijn nu altijd voldoende medicijnen. De plaatselijke 
verplegers runnen de polikliniek. Eens in de twee maanden vindt 
een evaluatie plaats waarin verbeterpunten worden besproken 
en tekortkomingen worden bijgeschaafd. Uit het dagboek dat 
de verpleger bijhoudt over de patiënten, blijkt dat de polikliniek 
ook tijdens onze afwezigheid goed heeft gedraaid. Voor ons een 
belangrijke en goede vaststelling. 

Doel voor het komend jaar is het verbeteren van de kwaliteit van 
de zorg. Met de uit Nederland meegebrachte microscoop kunnen 
de verpleger en verpleegster vanaf nu in Senopi zelf eenvoudige 
bloedtesten uitvoeren. Naalden worden nu verzameld in 
naaldcontainers. Ook is een bevallingsbed in de maak. Langzaam 
maar zeker krijgt de kliniek meer en meer mogelijkheden. Tevens 
krijgen de verplegers een opleiding om nog beter te kunnen 
diagnosticeren.



Economie

Koffie, cacao en groenten
De koffie- en cacaotuinen zijn schoongemaakt en de eerste kilo’s 
zijn geplukt. De lokale markt in Manokwari heeft belangstelling 
voor de heerlijke ‘Kopi Senopi’ en een lokaal fabriekje zal 
gedroogde koffiebonen uit Senopi gaan afnemen en verwerken, 
waarna het in Manokwari in de winkels komt te liggen. De 
groenteteelt in de tuinen komt goed op gang, maar de afzet op de 
markt in Manokwari moet nog beter worden verzilverd. 

Meubels
Twee Papoea’s die tijdens de bouw van het gastenverblijf 
veelbelovend bleken, gaan in september naar Yogyakarta om stage 
te lopen bij een meubelmakerij. Er zijn reeds 250 meubels bij 
Senopi’s meubelmakerij in wording besteld door een school in 
Manokwari. Dit project valt ook samen met het streven van de 
SDSP om duurzaam - FSC gecertificeerd - hout te gebruiken en 
te introduceren.

Ecotoerisme en paradijsvogels
De Papoea Seth Wonggor (die mede door de SDSP is ondersteund 
en waarover in de vorige nieuwsbrief al te lezen viel) heeft een 
zeer goedlopend Eco-toeristisch project in het Arfak gebergte. De 
lokale bevolking heeft door hem ingezien dat verantwoordelijk 
natuurbeheer als inkomstenbron veel meer rendement oplevert 
dan de (illegale) jacht  op paradijsvogels. Een paradijsvogel op 
de markt van Manokwari levert 300.000 Roepia op. Een groep 
toeristen miljoenen Roepia’s. Dit inzicht is niet zonder slag 
of stoot gegaan door jaloezie van andere dorpen. Seth werd 
verweten zelf veel geld te verdienen en niks aan de gemeenschap 
terug te geven. Seth heeft door socialisatiebijeenkomsten de 
totale lokale gemeenschap weten te overtuigen van het tegendeel. 
Het resultaat mag er zijn: er is geen plastic afval meer te vinden 
en door tellingen is geconstateerd dat de paradijsvogels aan een 
heuse opmars bezig zijn in het Arfak gebergte. Het gevolg is dat 
er van over de hele wereld vogelaars naar deze plek toekomen. 

Ook de Kebarvallei is gelukkig nog rijk aan paradijsvogels. Seth 
gaat - op uitnodiging van de SDSP- ook hier zijn succesvolle 
aanpak promoten. Diverse toeristen in Senopi zijn al op 
paradijsvogeltocht geweest en hebben hun ogen uitgekeken. Door 
de toeristen  een bijdrage te laten betalen aan de landeigenaren 
om de paradijsvogelbomen te beschermen en voor de polikliniek, 
school en kerk, wordt het concept van Seth ook in Senopi nu al 
voor een deel toegepast. 

Het gastenverblijf in Senopi is bijna klaar om zijn eerste gasten 
te ontvangen. 26 gasten hebben het afgelopen jaar Senopi al 
aangedaan. Hoewel het verblijf in de pastorie op zijn zachtst 
gezegd nogal primitief is, zijn bijna alle gasten enthousiast over de 
gastvrijheid van de Papoea’s en de overweldigende natuur. Velen 
zijn bij terugkomst in Nederland bijzonder betrokken gebleven 
bij het project. 

Armbandjes rijgen
Van oudsher rijgen de vrouwen in Senopi armbanden, kettingen 
en hoofdbanden die zij gebruiken bij de traditionele ‘dansa’s’ 
en feesten. Verschillende kleuren en patronen hebben elk hun 
betekenis. Het maken van een grote hoofdband kan een week 
in beslag nemen. Een armbandje is in een kwartier tot half uur 
gefabriceerd. In de afgelopen maanden is gestart met het ‘vrijetijds-
rijgen’ van armbandjes. Wij zorgen voor de kleine glaskralen en 
draad. In Senopi rijgen we tegen het eind van de middag met een 
groepje meiden en/of vrouwen kralen. Ondertussen bespreken 
we van alles en nog wat met elkaar. Zij realiseren zich dat door 
dat de armbandjes voor toeristen leuke souvenirs vormen en zo 
is het idee ontstaan om armbandjes te verkopen. De opbrengsten 
gaan momenteel in een grote envelop waarop staat ’Vrouwen van 
Senopi’. Het geld is bestemd voor een project dat de vrouwen zelf 
gaan bedenken en uitvoeren. Wat het gaat worden? Geen idee. 
Een opsteker is dat we vanuit Nederland al een heuse kerstpakket 
order hebben binnengekregen voor zo’n 150 armbandjes. Dus dat 
wordt ouderwets handwerken de komende tijd!

Infrastructuur

Vervoer als inkomstenbron
We hebben inmiddels twee 4-wheel drives tot onze beschikking, 
waarvan een gesponsord door MIVA. Het afgelopen jaar hebben 
de auto’s tientallen zieken en zwangere vrouwen naar de stad 
vervoerd. Ook zijn de auto’s diverse keren gecharterd door 
overheidsfunctionarissen en door toeristen. Hierdoor is geld 
verdiend voor de projectkas. Bovendien worden de auto’s 
veelvuldig gebruikt om Senopi te bevoorraden en om in Senopi 
geproduceerde goederen naar de stad te brengen. Ook hebben 
de auto’s een belangrijke aandeel gehad in het verspreiden van 
hulpgoederen en het vervoer van een team van het Rode Kruis 
door de gehele Kebarvallei na de zware aardbevingen in januari. 

“VROEGER .................”

“.................... NU”



Wilt u op de hoogte blijven van onze SDSP projecten?
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district Senopi voorzien van schoon drinkwater.  Het afgelopen jaar 
hebben wij 8 waterputten geslagen, waarvan er 7 nog afgewerkt 
moeten worden. Regenwateropvang vindt inmiddels plaats in een 
grote betonnen opslagtank. Een van de opties waarvan we de 
haalbaarheid onderzoeken, is om kleine waterzuiveringsinstallaties 
te plaatsen in de dorpen Senopi, Asiti en Aprawi. Uit één op zonne-
energie (!) draaiende  machine komt per dag 2500 liter schoon 
drinkwater. Dat is gemiddeld 6 liter per persoon. 

Elektriciteit
Vlees bewaren, hout zagen, het zuiveren van water, ’s avonds huis-
werk maken: het is allemaal wat makkelijker met elektriciteit. Om 
die reden is vorig jaar een generator aangeschaft. Om het begrip 
‘duurzaam’ meer inhoud te geven, zijn tevens zonnepanelen en 
de nodige apparatuur aangeschaft. De hierbij benodigde inverter 
heeft het helaas begeven, wat voor vertraging heeft gezorgd. Wij 
verwachten en hopen de boel deze maand weer aan de praat te 
krijgen, zodat we dit verder kunnen uitbouwen.

Donateursbeleid SDSP

Het onlangs opnieuw verwerven van het CBF keurmerk geeft aan 
dat de SDSP een organisatie is waar het financieel goed geregeld 
is. Al het geld dat de SDSP van onze donateurs krijgt komt ten 
goede aan de projecten, zoals bijvoorbeeld moeder- en kindzorg 
in Senopi. 

Begin vorig jaar zijn we gestopt met het verzenden van girobetaal-
kaarten. Dit omdat de aanmaak van deze kaarten relatief duur is. 
Ook was de verwachting dat veel via on-line bankieren zou worden 
gewerkt.  Uit onderzoek blijkt dat we zeer loyale donateurs heb-
ben, maar dat extra betaalopties vele nieuwsbrieflezers zou helpen. 

De SDSP start daarom komend najaar een nieuwe actie met als 
doel zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de SDSP-organisatie. 
Wij zullen daartoe aan de lezers die ons in 2009 nog niet financieel 
ondersteunen in december een machtigingskaart toesturen. 
Met deze actie hopen wij de continuïteit van zowel de projecten 
als de informatievoorziening naar u toe op een nog beter peil te 
brengen. Natuurlijk hoopt de SDSP dat u ons in dit voornemen 
ondersteunt.

Met vriendelijke groet,
Bert Mobertz, (penningmeester SDSP)

Een rivier - waarvan de loop is veranderd sinds de aardbevingen 
in januari -  gooit roet in het eten. De auto’s kunnen de rivier 
vooralsnog niet meer over.  Om die reden wordt er komend jaar 
één auto gestationeerd in Senopi om onze projecten terplekke 
direct te ondersteunen en van daaruit te zorgen voor vervoer 
tot aan de rivier. De andere auto krijgt als uitvalsbasis Manokwari, 
van waaruit deze auto ingezet op het traject richting Senopi, 
tot aan de beruchte rivier. Ook toeristen kunnen deze auto 
charteren. De opbrengsten van de “Manokwari Mobiel” vloeien 
weer in de projectkas.

Schoon drinkwater
Schoon drinkwater is basisvoorwaarde voor de gezondheid. 
Helaas is de financieringsaanvraag voor het drinkwaterproject 
vooralsnog niet gehonoreerd. Wij onderzoeken nu verschillende 
opties en financieringsbronnen om met minder middelen toch het 




