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Nieuwe vrijwilligers

Een nieuwe vrijwilligster, Grietje Blom, is inmiddels voor een half 
jaar naar West Papoea vertrokken om Jurgen en Ellis Nagel met 
raad en daad bij te staan. De SDSP is gestart met voorlichtings-
bijeenkomsten voor nieuwe vrijwilligers. Er zijn regelmatig aan-
meldingen voor mensen die zich willen inzetten voor de stichting. 
Op 21 november was de eerste sessie. Na afl oop van deze bij-
eenkomst werden afspraken gemaakt met 4 nieuwe vrijwilligers: 
Genja Wawejay, Ivo Futselaar, Hans Kuster en Samantha Mater. 
Samantha is op 15 november een stage gestart bij de SDSP.

Transparantprijs

Ook dit jaar heeft de SDSP haar jaarverslag over 2008 ingestuurd 
voor beoordeling door de Transparantprijs, een prijs voor het 
beste jaarverslag. De SDSP kiest ieder jaar voor een sobere vorm 
van het jaarverslag, en probeert alle uitgevoerde activiteiten zo 
goed mogelijk te beschrijven. Ook dit jaar springen we er als 
organisatie weer op een aantal punten positief uit. We hebben 
een bovengemiddelde score in onze categorie (de kleinere or-
ganisaties). Daarnaast hebben we in verhouding tot andere hulp-
organisaties zeer lage kosten voor de fondsenwerving, zeer lage 
administratieve kosten, een zeer hoge ratio van de uitgaven ten 
behoeve van projecten en uiteraard geen personeelskosten. De 
jury geeft onder meer het volgende aan: ‘Het verslag van Stichting 
Duurzame Samenleving Papua Barat is duidelijk en overzichtelijk en 
laat de speerpunten van de stichting naar voren komen.’.

Machtigingen

Bij deze nieuwsbrief is een machtigingskaart toegevoegd. In onze 
vorige nieuwsbrief maakten we u daar al op attent. We introdu-
ceren de machtigingskaart omdat de acceptgiro op korte ter-
mijn niet meer bestaat. We willen de administratiekosten voor 
u en voor de SDSP zo laag mogelijk houden. Daarom vragen we 
u als donateur om de bijgevoegde machtigingskaart in te vullen. 

Veel lezers van de nieuwsbrief van de SDSP steunen ons al ge-
ruime tijd. Door te werken met machtigingskaarten kunnen we 
onze administratie professioneler aanpakken. We kunnen dona-
teurs vervolgens ook een extra dienst verlenen: Iedereen die 25 
euro of meer per kalenderjaar aan de SDSP doneert, ontvangt 
na afl oop van een kalenderjaar een overzicht van zijn of haar do-
naties aan de SDSP. Dit overzicht kunt u desgewenst gebruiken 
bij de Belastingaangifte. 
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Voorwoord

De feestdagen rond de jaarwisseling nodigen ons uit tot terugkijken maar vooral om nieuwe plannen te maken. Juist in deze crisistijd 
wordt door de Nederlandse politiek Indonesië weer gezien als brenger van mogelijke groei van onze economie. In Indonesië is West 
Papoea de (relatief schatrijke) provincie die de groeimotor is van het land. West Papoea heeft nog zeer grote reserves.  Zo biedt 
bescherming van het areaal van 40 miljoen hectare regenwoud uitstekende CO2 compensatiemogelijkheden voor het wereldwijde 
klimaatprobleem. Daarnaast zijn er opnieuw mijnbouwinitiatieven in de binnenlanden. 

De balans van 50 jaar wereldwijd ontwikkelingswerk, geeft aan dat Nederland en ook Indonesië volledig voorbij zijn gegaan aan het 
geven van humanitaire aandacht aan de bevolking in het binnenland van West Papoea. Juist daar komen de rijkdommen voor, en juist 
daar is de kindersterfte met zo’n 32% het hoogste ter wereld. 

Om weerbaar te zijn en te leren omgaan met de razend-
snelle veranderingen in de wereld, heeft de bevolking 
dringend hulp van buiten nodig. De capaciteitsopbouw 
zoals die in de laatste 50 jaar in de ontwikkelingswereld 
heeft plaatsgevonden, is niet tot stand gekomen in de  
binnenlanden van West Papoea. De SDSP zorgt ervoor, 
door met menskracht en met ontwikkelingsprojecten 
ter plaatse aanwezig te zijn, dat hieraan nu wel aandacht 
wordt gegeven.

Uiteraard zal het jaarverslag over 2009 een uitgebreid 
beeld geven over het werk van de SDSP, maar we kun-
nen nu al zeggen dat we veel hebben bereikt. Er is veel 
gebeurd in Papoea: van noodhulp bij de vele aardbevin-
gen tot geweldige resultaten op onze projecten, en dan 
natuurlijk met name in Senopi. Deze nieuwsbrief zet al 
die resultaten voor u op een rij: u kunt zien dat we heel 
veel bereiken met al uw fi nanciële hulp. 

Ook in Nederland zetten we stappen en professionali-
seren we. We herijken onze missie en strategie en we 
kijken met nieuwe vrijwilligers vooruit op 2010. In 2010 
willen we onze inzet in het binnenland vergroten, en 
hebben we plannen om ook in andere dorpen integrale 
projecten rondom Moeder- en Kindzorg op te zetten. 

We zijn als stichting blij met de inzet van onze vrijwil-
ligers, en we zijn blij dat u ons daarbij steunt. Namens 
het bestuur wens ik u fi jne feestdagen toe en alle goeds 
voor het nieuwe jaar.

Wouter Bronsgeest
(voorzitter)

Project Moeder- en Kindzorg in Senopi

Projecten van de SDSP zijn altijd gericht op een integrale en structurele aanpak. Dat houdt in dat we niet een element verbeteren, 
maar lokaal meerdere initiatieven ondernemen om de bevolking op medisch, economisch, ecologisch en educatief vlak te helpen. Het 
uitgangspunt is dat de mensen die we helpen zelfvoorzienend worden: de SDSP initieert, adviseert en ondersteunt. In Senopi is het 
accent moeder- en kindzorg. De kindersterfte is 32% in het binnenland, blijkt uit ons onderzoek. Dat pakken we met succes aan in het 
project. Daarnaast ontwikkelen we vele andere concrete initiatieven. Hieronder een bloemlezing van de resultaten tot op heden, na 
ruim 1,5 jaar na de start van dit project.



Gezondheidszorg
Tijdens de aanwezigheid van de SDSP is het aantal overleden 
kinderen en ook ouderen sterk gedaald door de beschikbaarheid 
van voldoende medicijnen, de extra gezondheidszorg en door 
mensen in het binnenland te informeren over de hygiëne en ge-
zondheidszorg. Een team van de Dinas Kesehatan (gezondheids-
dienst), die voor het eerst in september 2009 kwam kijken in 
Senopi heeft geconcludeerd dat de gezondheid van de kinderen 
in Senopi, tot hun verrassing, veel beter is dan de gezondheid van 
de kinderen in andere dorpen in het binnenland. 

Er is een overeenkomst gesloten met het Santa Monica zieken-
huis en de Dinas Kesehatan in Manokwari. Ze willen volledig 
meewerken met de SDSP projecten, en steunen de SDSP hierin 
met gratis medicijnen, gratis operaties en spreekuren. Samen met 
het Santa Monica ziekenhuis is een HIV-AIDS programma gestart. 
Hierbij worden moeders en jonge vrouwen wijzer gemaakt over 
deze ziektes. Ook heeft de SDSP ervoor gezorgd dat er voor 
elke zwangere vrouw een muskietennet is aangeschaft, zodat de 
kans op het krijgen van malaria verkleind is.

De polikliniek is opnieuw opgebouwd en is behalve op zondag 
elke dag open om vragen te beantwoorden en om de mensen 
te kunnen helpen. Daarnaast heeft een vrijwilliger voor de SDSP 
een microscoop naar Senopi gebracht, waardoor er nu ook de 
mogelijkheid is om bloedtesten uit te voeren. Een lokale labdes-
kundige komt hiervoor begin 2010 naar Senopi. 

De SDSP heeft kunnen bereiken dat in de plaatsen Myah, Kebar, 
Senopi en Asiti na de hevige aardbevingen in januari 2009 vol-
doende medicijnen, tenten, voedsel en medische hulp aanwezig 
was. Na de aardbevingen heeft de SDSP de herbouw van vier 
kerken in Kebar en Senopi ondersteund. p

Water
De SDSP heeft een voorstel opgesteld voor een watersysteem in 
Senopi. Helaas is voor deze aanvraag nog geen Nederlandse or-
ganisatie gevonden die wil fi nancieren. Op dit moment wordt het 
water gekookt en gefi lterd, zodat er in geval van nood schoon 
drinkwater aanwezig is. 

In de polikliniek is een werkend regenwatersysteem gemaakt 
door middel van een grote watertank, zodat de kliniek in ieder 
geval al wordt voorzien van schoon drinkwater.  
Dit idee is overgenomen door enkele dorpelingen en de SDSP 
helpt deze mensen met materialen zodat er op vier verschillende 
plaatsen nog watertanks komen te staan. 

Educatie
De eerste en tweede jaar studenten krijgen via de SMP school 
in Senopi twee keer per week een Engelse les. We werken in-
middels samen met de ILO (International Labour Organization), 
waardoor mensen uit de dorpen de kans krijgen op een basis-
opleiding ondernemerschap in Manokwari. Daarnaast werkt de 
SDSP met lesmateriaal van Unicef. In 2010 wordt toegewerkt 
naar een samenwerkingsovereenkomst tussen Unicef en de SDSP.

Kunst
Twaalf vrouwen uit Asiti en twintig vrouwen uit Senopi werken 
samen om Manik-Manik kettingen (kettingen met kraaltjes) te 
maken. Tot nu toe zijn er al 140 kettingen verkocht. De helft van 
de opbrengst gaat naar de vrouwen zelf, en de andere helft gaat 
naar de vrouwen organisatie. Daarnaast worden de Manik-Manik 
producten al in twee winkels in Manokwari verkocht. Vijf vrou-
wen uit Arapi hebben traditionele tapijten gemaakt voor in het 
nieuwe gastenverblijf in Senopi. Ze hebben hiermee 150 Euro 
verdiend. 

De SDSP steunt een groep van Papoea studenten die zelfgemaak-
te tekeningen in de vorm van postkaarten hebben gemaakt. Door 
afspraken tussen SDSP en de boekenwinkel worden de kaarten 
nu verkocht voor 1 euro, waardoor zowel de Papoea studenten 
als het moeder- en kindzorg project wordt gesteund! 

jaar een contract te kunnen ondertekenen. Daarnaast heeft de 
SDSP ervoor gezorgd dat er twee auto’s aanwezig zijn in Senopi, 
die mensen en goederen kunnen vervoeren tussen Senopi en 
Manokwari. De kosten die moeten worden gemaakt voor het 
opknappen van de auto’s en de salarissen van de chauffeurs kun-
nen worden terugverdiend met de diensten die door de auto’s 
worden geleverd. De wens is om binnen drie jaar nog een auto 
te kopen, gefi nancierd vanuit de winst. 

Eco-toerisme
Het YAT logement in Manokwari is uitgebreid met twee extra 
kamers. Er zijn in 2009 al 47 toeristen op bezoek geweest in het 
logement. Het personeel is van Papoease origine. Het logement 
wordt steeds beter beheerd: inmiddels wordt winst gemaakt. Al 
het personeel wordt betaald vanuit de inkomsten van het loge-
ment. Ook het nieuwe comfortabele gastenverblijf in Senopi is 
gereed voor ontvangst van gasten.

In Senopi is tevens een overeenkomst gesloten voor de bescher-
ming van de vogels in verschillende gebieden. Landeigenaren zijn 
actief betrokken bij de bescherming van deze zogenaamde ‘Les-
ser Birds‘, die anders door de bevolking worden doodgeschoten. 
Ook is afgesproken dat als toeristen door deze gebieden trekken, 
een deel van de inkomsten vanuit het toerisme gedeeld worden 
met de landeigenaren. 

Lokale economie 
Er is een nieuw kippenhok gebouwd in Senopi, waardoor de 
kippen beter verzorgd kunnen worden. De verkoop van kip-
pen komt inmiddels goed op gang. Naast het kippenhok is een 
varkenshok gebouwd. Op dit moment bevinden zich daar tien 
varkens. Er worden twee varkens per maand verkocht en zodra 
het totale aantal varkens op 30 komt zal het varkenshok worden 
uitgebreid.  Ook is een koeienverblijf gebouwd. Op dit moment 
zijn er al acht koeien, binnen korte tijd zullen dat er meer zijn. 
Het is belangrijk dat de mensen in Senopi leren hoe ze koeien 
moeten verzorgen. De SDSP probeert die kennis in Nederland te 
vinden, en iemand vanuit de SDSP kan dan naar Senopi om ken-
nis over te dragen aan de mensen. Inmiddels is er in Senopi een 
verbetering gerealiseerd in de beschikbaarheid van elektriciteit. 
Vervolgens zijn ook enkele vriezers aangeschaft om het vlees van 
de varkens en koeien op te slaan. 

Vanuit het project zijn nu drie tuinen aangelegd: een voor ver-
bouwen van het eten voor de koeien, varkens en kippen. Een 
tweede tuin wordt gebruikt om voedsel te produceren voor de 
verkoop aan de supermarkten in Manokwari . Een derde tuin 
wordt gebruikt voor het verbouwen van het eigen voedsel. Een 
groep van zeven vrouwen en twee mannen werken dagelijks in 
de tuinen. 

Naast de tuinen, is er ook de cacao- en koffi everbouw opnieuw 
opgezet. Drie mannen werken dagelijks in deze tuinen. De eerste 
cacao is verkocht in augustus, de opbrengst hiervan was voldoen-
de om de mannen hiervan hun salaris te kunnen geven. Hierdoor 
is de cacaotuin nu fi nancieel onafhankelijk. De eerste lading van 
de koffi ebonen zal worden verkocht voor de kerst, omdat op dat 
moment de prijs hiervoor het hoogste is. 

De SDSP is ook buiten Senopi actief: zo zijn twee organisaties 
geholpen in Arapi met het opzetten van een kippenbedrijf en 
een notenbedrijf. De SDSP stimuleert de lokale economie om 
de producten van de locale mensen te kopen. De producten die 
worden gemaakt door de locale mensen worden voorzien van 
een ‘fair trade’ kenmerk. 

Landrechten
SDSP geeft advies hoe de locale bewoners zich kunnen weren 
tegen grote organisaties die gebruik willen maken van hun land. 
Onder andere in Senopi blijft het onduidelijk wie de landeigen-
dommen. Met hulp van de SDSP wordt er deze maand een uit-
spraak gedaan over wie welk land bezit. 

Transport & Logistiek 
Er zijn momenteel onderhandelingen gaande tussen de AMA 
(American Medical Association –fl ying doctors) en de Bisschop 
van Manokwari over het vliegverkeer. Vooral in het zomerseizoen 
is een vliegverbinding essentieel voor Senopi. We hopen eind dit 


