
Voorwoord

Terugkijkend naar de eerste maanden van 2010 willen we graag de resultaten hiervan met u delen. We hebben in Senopi en omgeving 
mooie resultaten bereikt, die we graag aan u laten zien. Het feit dat twee vrijwilligers in het gebied aanwezig zijn om de mensen te 
ondersteunen, zorgt nog steeds voor een enorme versnelling in het gebied.

Ook in Nederland is hun aanwezigheid in West Papoea merkbaar. Afgelopen maand hebben we de fondsenwerving voor het project 
in Senopi kunnen afronden met als resultaat dat de projectbegroting rond is. We zijn dan ook blij met de keuze van Ellis en Jurgen 
Nagel om hun verblijf voorlopig nog eens met twee jaar gaan verlengen. Als bestuur ondersteunen we dat. Het terugdringen van de 
kindersterfte en het verbeteren van de leefsituatie in het binnenland verdient hoge prioriteit. Dat houdt ook in dat we de gelegenheid 
krijgen om een derde Moeder- en Kindzorgproject op te zetten. Wij hebben er alle vertrouwen in dat met uw steun de financiering 
van het nieuwe project in Myah en de twee jaar noodzakelijke kosten van Jurgen en Ellis rond komen.

Naast de projectresultaten nemen we u ook mee in de andere activiteiten van de SDSP. De SDSP professionaliseert nog steeds, en 
we praten daar graag kort over bij!

Samen met uw steun, de steun van vele vrijwilligers en de hulp van organisaties en bedrijven leveren we een structurele en duurzame 
bijdrage aan de mensen in het binnenland van West Papoea. Dank u wel daarvoor.

Wouter Bronsgeest
(voorzitter)

Project Moeder- en Kindzorg in Senopi
 
Gezondheidszorg 
Op dit moment is de basiszorg goed voor elkaar. Ook het immunisatieprogramma loopt goed en wordt stap voor stap uitgebreid. Sa-
men met twee vrijwilligers uit Nederland en de verpleegkundige is ook nader bepaald waar nog verbeteringen mogelijk zijn: hygiënisch 
werken (het verbeteren van de watervoorziening in de kliniek door betere zuivering) en het nog veelvuldige gebruik van antibiotica. 
De verbetervoorstellen worden in een bijeenkomst met alle zusters en verplegers besproken. 

De reikwijdte van het project wordt ook steeds groter: ook voor kinderen in Ciakwah in het naburige district Myah is vanuit de po-
likliniek in Senopi gestart met een immunisatietraject. Op dit moment zitten er 132 kinderen in het traject en dit wordt nog steeds 
uitgebreid. De monitoring van de voortgang is nu nog beter onder de aandacht, zodat kinderen op tijd en zoveel mogelijk volgens de 
daarvoor gestelde richtlijnen hun vaccins krijgen toegediend. Het geven van hulp houdt ook in dat met beperkte middelen keuzes 
moeten worden gemaakt. In het dorp Akmuri, in het naastgelegen district Kebar, werd door de kliniek in het dorpje Anjai nog niet 
gevaccineerd. Daardoor sterven veel kinderen. Berichten hierover dringen ook door in Senopi. We hebben daarom, in overleg met de 
mensen in Anjai, besloten de immunisaties ook richting distrikt Kebar uit te breiden.

Het aantal noodsituaties is zo’n twee per maand. Er zijn goede contacten met piloten van Suzi Air, een relatieve nieuwkomer. De 
verwachting en hoop is dat zij een base gaan openen in Manokwari op niet al te lange termijn. Zij hebben verschillende vliegtuigen 
in hun vloot, waarvan de Pilates goed kan landen in Senopi. Ze houden rekening met de mensen van het project en wanneer ze over 
vliegen vragen ze altijd of we nog een ‘vrachtje’ hebben. 

Met de missiekliniek Santa Monica en zuster Barbara liggen ook goede banden. Het voordeel is dat daardoor ook de kosten voor 
noodsituaties binnen de perken blijven. Zuster Barbara zorgt voor wekelijkse controle en beheert ook de gelden voor het lokaal 
transport en verblijfskosten in de stad voor de geëvacueerde patiënten. Pas wanneer men genezen is, zorgt de lokale SDSP interme-
diair, Martin Watofa, dat mensen weer in Senopi komen.

In Senopi is een microscoop in gebruik genomen, zodat malaria nu ook in de polikliniek 
van Senopi kan worden gediagnosticeerd. Wanneer mensen te maken krijgen met zware 
malaria is er in principe geen noodzaak om naar de stad geëvacueerd te worden; alle 
benodigde medicijnen zijn aanwezig in Senopi.

Varkensstal
Op dit moment heeft het project 10 varkens. De varkens worden in een ruime stal ge-
houden, hetgeen voor de lokale bevolking een unicum is. Normaal gesproken scharrelen 
de varkens overal rond en verdwijnen ze soms in het bos. 

NIEUWSBRIEF SDSP 
MEI 2010
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



Door een goede verzorging, komen er ook jongen, waardoor er op termijn van een jaar wel 30 varkens worden verwacht. In een 
aparte tuin wordt extra voer verbouwd voor deze varkens. De varkens kunnen verkocht worden, en dat levert weer inkomsten op. 
Op dit moment zijn vier mensen uit het dorp werkzaam binnen het varkensproject. Zij hebben de verantwoordelijkheid voor het 
reilen en zeilen van de stal.

Kippen
Het project heeft geïnvesteerd in vijftig kippen. Ook hier is het leren om kippen te verzorgen door de lokale bewoners een grote stap 
vooruit. De eieren worden sinds kort ingezameld, en de kippen worden verkocht. Uiteindelijk zal er plaats zijn voor ongeveer 100 kip-
pen. Twee gezinnen hebben van de SDSP hulp gehad bij het opzetten van een eigen kippenhok. Zij hebben zelf kippen verkocht en kun-
nen er dus deels van leven. Ook een coöperatie in het naburige dorp Arapi heeft een kippenhok met SDSP middelen kunnen bouwen. 

Cacao en koffi e
Er is ongeveer 20 miljoen rupiah (2000 euro) verdiend met de opbrengsten van cacao 
(Verkoopprijs minus de inkoop/verbouwprijs). Met de opbrengsten zijn de salarissen 
betaald voor de drie mensen die werkzaam in de cacaotuin. Daarnaast vloeit een deel 
rechtstreeks terug in de projectkas. Nu de 
cacaotuin enigszins schoon is, wordt cacao 
herbeplant en de tuin vergroot. Mensen uit 
andere dorpen hebben gezien wat cacao kan 
opbrengen en planten nu zelf ook cacao. De 
SDSP geeft daarin nu nog het voorbeeld door 
cacao van bewoners te kopen en weer te ver-

kopen op de markt in Manokwari. Nu is dat nog ongeveer 200 kilo per maand. Doel is om 
op termijn 600 kilo cacao per maand naar Manokwari uit te voeren en dat te laten doen 
door de dorpsbewoners zelf. 

Naast de cacao wordt ook gewerkt aan een koffi etuin. Die is nu in aanleg, maar het heeft nog even tijd nodig de tuin verder rendabel 
te maken. Het doel is om op termijn twee mensen zelfstandig de tuin te laten beheren en deze uit te breiden. Zo kan ongeveer 150
kilo koffi e per maand naar Manokwari worden uitgevoerd ten behoeve van de lokale economie.

Groentetuinen
De groentetuinen zijn in eerste instantie van de lokale bevolking zelf. Het voorziet in een gezonde variatie van gewassen. Ook de
verkoop op de markt in Manokwari komt langzaam op gang. Dat is best lastig: Soms wordt de oogst opgegeten door loslopende var-
kens, soms is het transport er niet en een andere keer zijn de prijzen op de markt erg laag. Het team van de SDSP verspreidt zaden, 
en ongeveer 12 mensen hebben in hun eigen tuin groenten geplant. Vier mensen werken regelmatig in de tuin om te stekken en de 
tuinen bij te houden. 

Een goed hek van ijzerhout is in de maak om in ie-
der geval de groente te beschermen tegen plaatselijke 
koeien en varkens. Daarna kan men ook dit project 
geheel overnemen.

Ook rica, tomaat, courgette, pinda’s, boontjes en aardbeien worden op de markt in Manokwari afgezet. Vrouwen afkomstig van Senopi
maar woonachtig in de stad hebben ze verkocht en verdienden daar zelf 10 procent van de opbrengst mee. 

Door landbouwtechnieken toe te passen voor gewassen die door plaatselijke bevolking goed beheerst wordt, zoals kasbi-teelt, mais
en kladi, zijn er inmiddels redelijk volle tuinen. Daarmee  kan het vee worden gevoed, en met de opbrengst van het vee kunnen dan
weer mensen worden betaald die in de groentetuinen werkzaam zijn. 

Vrouwengroep
De manik-manik (handwerk) groep van vrouwen heeft eind 2009 150 armbandjes verkocht aan een afnemer in Nederland. De vrou-
wen krijgen ongeveer ¼ deel van de totale opbrengt (de kosten voor de materialen reeds meegerekend). Het andere ¾ deel wordt 
gebruikt voor de uitbreiding van de activiteiten. In totaal hebben 60 vrouwen inkomsten kunnen genereren door het maken van 
armbandjes, kettingen en hoofdbanden gedurende het afgelopen half jaar. 

De nadruk voor de komende tijd zal komen te liggen op het uitbreiden van activiteiten: meer activiteiten gericht op het behoud van
traditionele kunstnijverheid en het gebruik van natuurlijke materialen (palmbladeren, graszaden, etc.). Ook de naaimachines, momen-
teel onderweg naar Papoea, zullen door deze vrouwengroep gaan worden gebruikt.

Het doel is dat deze vrouwengroep de basis gaat worden van waaruit diverse kleine projecten door hen zelf geïnitieerd zullen gaan
worden (op het gebied van onder meer kennisvergroting, opvoeding, gezondheid, vrouwenemancipatie). 

Ecotoerisme

Het toerisme in West Papoea staat nog steeds in de kinderschoenen. 
Alleen in de wereldberoemde Baliemvallei is in zekere mate “mas-
satoerisme” ontstaan. Papoea heeft zo veel meer te bieden: regen-
wouden, prachtige eilanden, stranden en de mooiste zeetuinen ter 
wereld. Niet zozeer voor de doorsnee toerist maar wel in het bij-
zonder voor de “klassieke ecotoerist”, die fl exibel is, geen hoge eisen 
stelt aan luxe en voorzieningen, vooral komt om de prachtige, unieke 
natuur te beleven en kennis te maken met de leefwijze van Papoea’s 
die al eeuwenlang in evenwicht met de regenwouden leven van de 
jacht en primitieve landbouw in hun jungletuinen. Voor de “moderne 
ecotoerist” die weliswaar ook komt voor natuurbeleving, maar dan 
recreatief in luxe en comfort zijn er nog maar zeer beperkte mo-
gelijkheden, veelal initiatieven van buitenaf, zoals luxe (duik)resorts, 
cruises op Buginese schoeners en groepsreizen. 

De SDSP richt zich al jaren op het stimuleren van kleinschalige ecotoeristische initiatieven door Papoea’s zelf. Daarbij staat duurzaam-
heid centraal met het accent op behoud van eigen cultuur, zorg voor de natuurlijke omgeving en het welzijn van de locale mensen. Op 
onze website www.sdsp.nl vindt u volop voorbeelden en mogelijkheden.

Samenwerkingsverbanden
Onze vrijwilligster Grietje Blom heeft in het afgelopen half jaar in Papoea door kennisoverdracht en het verbinden van locale initiatieven 
tal van zaken op gang weten te brengen, zoals:
1. een samenwerkingsverband van kleinschalige toeristische initiatieven in de Vogelkop.
2. verbinding en samenwerking tussen ecotoeristische initiatieven in het  Arfakgebergte en de Kebarvallei.
3.  samenwerking van locale kunstenaars in Manokwari en Mansinam die een kunstroute gaan opzetten en gezamenlijke promotie richting toeristen.
4.  verdere professionalisering en educatie van het personeel van het YAT-logement in Manokwari.



Wilt u op de hoogte blijven van onze SDSP projecten?  Word donateur en ontvang onze nieuwsbrief. 
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Logement Senopi
Sinds december jl. zijn er bijna constant gasten in het nieuwe 
logement in Senopi. In de maand maart waren de Bisschop van 
Manokwari en de Burgemeester van Manokwari eregasten tij-
dens de festiviteiten rondom de herdenking van de komst van de 
eerste missionaris in 1949. In totaal heeft het logement sinds de 
opening in december jl. ongeveer 15 miljoen rupiah (1500 Euro) 
opgebracht. Vier mensen hebben er werk aan en ontvangen sa-
laris uit de opbrengsten. Alle kamers zijn inmiddels voorzien van 
bedden, kasten en bureaus. Deze meubels zijn terplekke met pro-
jectmiddelen gemaakt, goed afgewerkt en bovendien mooi om te 
zien.

Mansinam
Pieter Rumbruren op Mansinam eiland ontwikkelt zich goed en 
is zeker een bezoekje waard. Hij maakt houten beeldjes en heeft 
een souvenirwinkel op het eiland. Ook heeft hij een overnach-
tingsplekje gemaakt op het water. Zijn broer heeft een perahu 
(prauw) en zo kunnen toeristen een middagje snorkelen op een 
verlaten strand.

Vervolgproject Moeder-kind-zorg in Myah

Het project in Senopi kent een doorlooptijd van drie jaar. Daar-
van zijn bijna twee jaar voorbij. In het derde jaar is er vooral 
aandacht voor het ondersteunen van de lokale bevolking bij de 
opbouw kan kennis en kunde om de projectactiviteiten zelfstan-
dig uit te voeren. Daardoor is er ruimte om een derde project 
op te zetten, nog verder het binnenland in. Het gebied waar de 
SDSP verder werkt aan het verbeteren van moeder- en kindzorg 
en het stimuleren van de lokale economie, is het district Myah. 
In dit gebied bevinden zich diverse kleine dorpjes, die basiszorg 
nodig hebben. Senopi zal een centrale functie vervullen; in het 
gebied Myah zullen enkele medische hulpposten worden gere-
aliseerd. Het succes van kleine agrarische initiatieven wordt op-
nieuw voortgezet, waardoor de lokale bevolking zelf kan werken 
aan een beter bestaan. Via Senopi kan vervolgens contact worden 
gevonden met de afzetmarkt in de stad Manokwari. En via de 
airstrip van Senopi kunnen ook medische hulpgoederen worden 
aangeleverd voor het binnenland. 

Nieuwe vrijwilligers

Op medisch gebied heeft Madelyn van Ryckevorsel ons team 
versterkt. Madelyn is in maart in Papoea geweest en heeft het 
project bezocht. Madelyn levert een bijdrage aan de SDSP en is 
als arts tevens verbonden aan de medische werkgroep. Samantha 
Mater heeft haar stage bij de SDSP afgerond en ons geholpen 
met de website en de organisatie van een aantal bijeenkomsten 
voor vrijwilligers en voor buurtbewoners. Catherine Shannon 
is onlangs begonnen als vrijwilliger voor het doen van hand- en 
spandiensten op het gebied van communicatie en PR.  

Jaarverslag

Het jaarverslag van de SDSP is via de website van de SDSP te 
downloaden vanaf de tweede helft van mei. In het verslag is een 
uitgebreide beschrijving te vinden van de activiteiten in 2009. 
Daarnaast is de jaarrekening integraal opgenomen. De jaarreke-
ning is opgesteld door onze accountant HZW accountants en 
belastingadviseurs uit Veenendaal. Het jaarverslag is op aanvraag 
ook op papier verkrijgbaar tegen vergoeding van de portokosten.

Machtigingen

Bij deze nieuwsbrief is opnieuw een machtigingskaart toegevoegd. 
Net als bij de vorige nieuwsbrief maken we u daarop graag attent. 
We introduceren de machtigingskaart omdat de acceptgiro op 
korte termijn niet meer bestaat. We willen de administratiekos-
ten 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 50 
euro of meer per kalenderjaar aan de SDSP doneert, ontvangt na 
afl oop van een kalenderjaar een overzicht van zijn of haar dona-
ties aan de SDSP. Dit overzicht kunt u desgewenst gebruiken bij 
de Belastingaangifte. 

De machtigingskaart is een extra service van de SDSP. Uiteraard 
kunt u er ook voor kiezen zelf uw donatie aan de SDSP te doen 
op het moment dat u dat zelf wilt.
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