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Voorwoord
Op dit moment ondersteunen vier van onze vrijwilligers ter plaatse in West Papoea onze projecten. Jurgen en Ellis Nagel zijn in
september 2010 teruggegaan naar Senopi. Tijdens een welverdiende zomer in Nederland, waar ze hun familie en vrienden weer eens
konden zien, zijn ook de voorbereidingen voor opnieuw 2 jaar in het binnenland gedaan en zijn nieuwe plannen gemaakt. Dat is
waar u over zult lezen in deze nieuwsbrief. Daarnaast staan de ontwikkelingen in Nederland niet stil. We hebben voor 2011 een volle
agenda, en willen vooral de ontwikkelingen in de binnenlanden van West Papua een impuls geven. Buitenlandse bedrijven staan aan de
voordeur van het binnenland, en het wordt spannend op welke wijze de natuur in dat binnenland in de toekomst beheerd wordt of
niet. De SDSP zet zich in, met uw steun, om te komen tot een duurzame samenleving. Dat daarvoor nog grote stappen zijn te zetten,
dat kunt u in deze nieuwsbrief opnieuw lezen. We rekenen in 2011 wederom op uw steun daarbij!
Wouter Bronsgeest
(voorzitter)

15 jaar SDSP in 2010, even stilstaan en dan weer met volle vaart vooruit
De SDSP kijkt terug op een bijzonder 15e jaar. We hebben het 15e jaar gevierd met een bijeenkomst voor alle vrijwilligers en de uitgave van een boekje waarin inspirerende mensen aan het
woord komen.
In het boekje ‘Non Stop in de Vogelkop’ kunt u lezen dat we in 15 jaar veel ervaring hebben opgedaan, we hebben memorabele projecten uitgevoerd en er zijn nog meer ambities. Door jarenlang
samen te werken met inspirerende personen, zowel in Nederland als in West-Papoea, kunnen wij
bouwen op een vruchtbaar netwerk. De woorden op de voorgevel van het YAT logement in Manokwari zijn daarom ook tekenend voor de werkwijze van de SDSP, ‘Bin mata hom(e)’, laten we samenwerken.
Op 20 september 2010 waren wij te gast bij Wereld Natuurfonds Nederland en het Wereld Natuurfonds
Papua om in gesprek te gaan met de grote organisaties uit Nederland die steun verlenen aan projecten in West Papoea. Tijdens deze
bijeenkomst heeft de SDSP de 1e druk van het boekje ofﬁcieel aangeboden aan Benja Mambai, directeur van WNF Papua.
Bij de presentatie waren ook Jurgen en Ellis Nagel aanwezig, onze vrijwilligers die enkele dagen na de presentatie weer voor twee
jaar naar West Papoea zijn gereisd. In het binnenland van de Vogelkop initiëren en ondersteunen ze moeder- en kindzorg projecten, en
zetten verdere stappen op het gebied van duurzame bosbouw, landbouw en ecotoerisme. Vanuit Senopi het 2e project gaan ze, nog
dieper in het binnenland, verder met het 3e project in het gebied Myah. Samen met de plaatselijke bevolking en de kerken vormt de
SDSP zo als het ware een epicentrum te midden van toekomstige ontwikkelingen vanuit het Westen en de rest van Indonesië.
Indien u het boekje nog niet heeft, kunt u het op www.sdsp.nl inzien. We bieden u graag de mogelijkheid dit boekje te bestellen: Voor
7,50 Euro sturen we u het boekje toe. Mail naar sdsp@planet.nl of bel op 0343-514413. Uiteraard kunt u ook een gift overmaken. Als
u daarbij aangeeft ’Boekje 15 jaar SDSP’ en uw NAW-gegevens, dan sturen we u het boekje zonder verdere kosten toe.

Project in Myah
Op regionaal niveau werkt de SDSP vanaf september 2010 vanuit een programma aanpak ook in Myah en omgeving. In het programma
wordt een aantal projecten opgestart zoals, medische zorg, de ontwikkeling van de lokale gemeenschap en ecotoerisme. De SDSP initieert in het gebied duurzaam bosbeheer met FSC-hout, en probeert met nieuwe lokale, regionale en internationale partners een ontwikkeling op gang te brengen die zo optimaal mogelijk aansluit op de mogelijkheden van de lokale bevolking en de overheid. In Myah
en ook in het naastliggende deeldistrict Mabrat wordt moeder- en kindzorg tot diep in het binnenland opgezet. Hierbij wordt voortgebouwd op de ervaringen in Senopi en
omgeving waar we sinds 2008 een project
voor moeder- en kindzorg ondersteunen,
met daarnaast veel aandacht voor educatie en voorlichting aan de lokale gemeenschap, zorg voor schoon water en vele
economische en agrarische initiatieven.

Het Myah project kan gelukkig voortbouwen op eerdere investeringen in Senopi: er zijn al vervoersmiddelen aangekocht om het gebied met een terreinauto te ontsluiten en de airstrip van Senopi wordt vrijgehouden. Sinds kort wordt er zelfs regelmatig op Senopi
gevlogen vanuit Manokwari!
Om het werk van Jurgen en Ellis te ondersteunen zijn Jettie Meulbroek en Monique Dierink in West Papoea voor een periode van
respectievelijk 6 en 3 maanden. Zij helpen bij de medische activiteiten en doen een meting naar de kindersterfte in het gebied. Door
deze extra capaciteit is er ook meer tijd om contacten te leggen met de lokale en regionale overheid, banden aan te gaan met hulporganisaties en om plaatselijke mensen op te leiden. Ook kan er extra aandacht worden gegeven aan schoon water en duurzame
akkerbouw en veeteelt.Voor deze laatste activiteiten is ook Hans Kuster voor enkele weken in het gebied: Hij leert en helpt de lokale
bevolking om waterputten te slaan.
De aanwezigheid in de binnenlanden is voor de vrijwilligers een enerverende en ook zware opgave. Lief en leed, leven en dood, worden intens met de bewoners beleefd. De omstandigheden in het binnenland zijn zwaar, en onze vrijwilligers maken veel mee. Onze
vrijwilligster Jettie Meulbroek heeft een aangrijpend verslag geschreven over haar ervaring met het te vroege overlijden van een jonge
vrouw aan het einde van haar zwangerschap. Op onze website www.sdsp.nl is dit verslag gepubliceerd. Wilt u een papieren versie, dan
kunt u die bij de SDSP opvragen tegen vergoeding van de portokosten (0,88 eurocent).

Voor het project in Myah is nog steeds geld nodig!
In 2010 heeft de SDSP het mogelijk gemaakt per
periodieke machtiging uw bijdrage over te maken.
Heeft u nog geen periodieke machtiging afgegeven,
maar wilt u daar gebruik van maken?
Laat het ons weten, en we sturen u een
machtigingskaart op.

Donateurs die met een machtiging betalen en
donateurs die in 2010 meer dan 50 Euro hebben
gedoneerd aan de SDSP, hebben van de SDSP een
jaaropgaaf gekregen met daarop het bedrag van de
donaties over 2010. Deze brief kan gebruikt worden
bij het invullen van de belastingaangifte.
De SDSP is een erkende ANBI stichting, dus
donaties aan de SDSP kunt u opgeven als gift.

Berichten direct uit het binnenland
Rond 15 januari 2011 waren Jurgen en Ellis Nagel voor enkele dagen in Manokwari. Hieronder volgen enkele citaten uit hun laatste
verslag:
….Op dit moment staan we klaar voor de start om aan 15 mensen, samen met zuster Tina,
de kadertraining Dalam Usaha Perbaikan Gizi Keluarga te geven. Dit is een ofﬁciële overheidstraining die we enigszins aangepast aanbieden. Materialen hebben we bij de Dinas Kesehatan
(Gezondheidsdienst) kunnen ophalen. Deze uitgebreide training zit al lang in de pen, maar nu
gaat het er toch echt van komen…
….We zijn gestart met de nulmetingen, we hebben deze SKAA genoemd (Survey Kesehatan
Anak-Anak). Het is een makkelijk toe te passen meting, die we kunnen combineren met voorlichting over posyandu (integrale zorg aanpak). Ook doen we de zogenaamde kwashiorkor-test
om vast te stellen of er sprake is van oedeem.We zijn gestart met deze survey in district Kebar
(Akmuri en Apoki), we nemen ook het district Senopi in zijn geheel mee. De survey is ook een
evaluatie-instrument en bedoeld om samen met de verplegers de accenten per dorp vast te
stellen. Monique ondersteunt bij de survey en de voorbereidingen voor de kadertraining aan de
medische staf van de lokale polikliniek in het district Senopi……
…. Monique is een grote ondersteuning bij de vrouwengroep. De bedoeling is dat er in februari
een bijeenkomst is met alle vrouwen uit het district, waarbij we de vrouwengroep ofﬁcieel
gaan oprichten als zelfstandig opererende groep. Waarschijnlijk wordt de naam van die groep
Mamadjoe (wat zoveel betekent als ‘ma mau maju’ oftewel ‘moeder wil vooruitgaan’).
Inmiddels is met de opbrengsten van de verkoop van handwerk en manik-manik een naaimachine aangeschaft die in gebruik is genomen. Diverse vrouwen verstellen nu hun kleding op de
naaimachine, andere vrouwen leren naaien. We zijn bezig met het uitbreiden van de producten
van de vrouwengroep naar producten van natuurlijke materialen. Zo hebben ze armbandjes gemaakt van zaden van de sagopalm, willen ze hetzelfde doen met pitten van de salakvrucht . Deze
maand worden er nokens (traditionele draagtassen) verkocht in Manokwari voor het grote
Papoeafeest op 5 februari. Ook de verkoop in Nederland begint goed op gang te komen ….

….Hans is goed bezig; we zijn bezig met de afronding van de watersystemen in district Senopi. Deze week, als alles verder normaal
verloopt, gaan Hans en Jurgen naar Akmuri en Apoki in district Kebar om met de bevolking een concreet plan te maken voor de watervoorziening daar, te realiseren voor maart….
…. Op het gebied van ecotoerisme in Senopi gaat het gestaag door. Gemiddeld is er 500 euro per maand aan inkomsten van het
logement. Er zijn een aantal geslaagde tours geweest en de service gaat iets vooruit. Toerisme in een nieuw gebied blijft een moeilijk
proces. De Papoea’s en de westerse toerist moeten zich steeds opnieuw tot elkaar verhouden. Paradijsvogels worden helaas nog
steeds afgeschoten; het is niet 1-2-3 gebeurd met zo’n lange traditie. Langzaam maar zeker echter wordt de groep lokale mensen
die de kansen die ecotoerisme biedt begrijpen, steeds groter. De inkomsten van het logement worden besteed aan salarissen (4 tot
6 gezinnen vergaren zo per maand een aardig inkomen) en komen verder ten goede aan de algemene projectpot. De mensen die als
gids jungletrips kunnen verzorgen, mits er een tolk aanwezig is, zijn nu: Makker Syuﬁ, Markon Syuﬁ, Familie Tenewut (kepala kampung),
Yan Sedik, Pit Yewen en Bernadus Syuﬁ (kepala kampung Asiti). Toeristen geven ook vaak geld aan een gemeenschappelijk doel zoals
de kerk of school....
….Alle boeren die voorheen in de door ons opgezette tuinen werkten hebben nu hun eigen tuinen.Vooral vrouwen pakken het goed
op. Sommige telen zelfs bruine bonen. Wij helpen ze vooral met het verkopen en vermarkten van deze waar. Ook geven we bij tijd en
wijle zaadjes. Er wordt vooral gekeken naar producten die iets langer houdbaar zijn in verband met de vervoerskosten zoals Spaanse
pepers, cacao, pinda’s, kasbi, erwten etc. Er zijn ook nieuwe groentetuinen voor eigen gebruik ……
……Het gehele district van Senopi krijgt elektriciteit in samenwerking met ons project en de overheid. We kopen drie generatoren
en sluiten die aan met overheidsfaciliteiten. Deze generatoren heeft de bevolking bij elkaar verdiend met werken voor de gemeenschap. ‘Zweet voor verlichting’ is het credo. Wat mooi is dat de bevolking samenwerkt om een gemeenschappelijk doel te bereiken.
De overheid strooit helaas ad-hoc met miljoenen waardoor de bevolking een soort ‘Het valt toch wel een keer uit de hemel’ principe
aanhangt. Toch zien we dat steeds meer mensen het afwachten zat zijn en zelf voor levensonderhoud gaan zorgen……
Tot zover de berichten uit het binnenland!

SDSP gaat Social Media
Social media, voor sommige nog een vaag begrip, voor anderen al volledig onderdeel van het dagelijks
leven. De SDSP hecht grote waarde aan contact tussen haar vrijwilligers en de achterban. Social Media
bieden mooie kansen om alle betrokkenen zowel in Papoea als in Nederland bij elkaar te brengen.
Sinds december zijn wij actief op LinkedIn, Twitter, Picasa, waarbenjij.nu en Facebook. Wij nodigen graag
iedereen uit om ons ook op deze media te ontmoeten en mee te praten over onderwerpen waar wij
mee bezig zijn of die u juist bezighouden! Natuurlijk zijn wij ook altijd benieuwd naar persoonlijke ervaringen en tips van reizigers die naar de Vogelkop zijn geweest. Een speciale Social Media Werkgroep
van enthousiaste vrijwilligers heeft deze nieuwe vorm van communicatie mogelijk gemaakt. Samen met
het bestuur hopen zij u snel te ontmoeten op het internet!

Samenwerkende organisaties voor West Papoea (SOWP)
In 2011 vieren we als SDSP opnieuw een lustrum: 5 jaar gelden ondertekenden de eerste organisaties die zich inzetten voor humanitaire projecten in West Papoea een intentieverklaring om samen te werken. Deze samenwerking is gericht op het delen van kennis, het
delen van informatie uit het netwerk en het bundelen van krachten bij het in de pers brengen van belangrijke thema’s. Inmiddels hebben 10 organisaties zich gevonden rondom de tafel van de SOWP. Deze tafel staat in het huis van de SDSP (www.papoeahuis.nl) in Zeist.
De samenwerkende organisaties hebben voor 2010 en 2011 het thema kindersterfte gekozen om nationaal en internationaal in de publiciteit te brengen. Op basis van onderzoek van de SDSP is aangetoond dat de kindersterfte in het binnenland ruim 30% is. Dat houdt
in dat het Millenniumdoel om dit percentage voor 2015 met 2/3e terug te brengen voor West Papoea alleen maar kan met noodhulp.
De SDSP en de partners aan de samenwerkingstafel activeren daarvoor internationale organisaties en bieden aan in samenwerking
met de lokale overheid van Indonesië daarvoor stappen te zetten. Op de website van de samenwerkende organisaties en van de SDSP
staat daarover meer informatie. Het artikel over kindersterfte kunt u telefonisch of per e-mail ook opvragen bij de SDSP.
De SDSP sponsort in dit kader de bijeenkomst ‘Gezondheidszorg als mensenrecht uitdaging voor overheid en kerk in Papua’ van de
organisatie van de Papua Solidariteitsdag op zaterdag 5 februari 2011 in de Martuskerk te Amersfoort.
“We zullen u via onze social media onze impressie geven van de discussies op deze themadag.”

In Memoriam
In 2010 zijn twee vrijwilligers overleden: Benedicte Puylaert, onze vrijwilligster op het SDSP
kantoor in Zeist, en Santi, een vrijwilligster die op
uitnodiging van het Bisdom aan het Moeder-kindproject werkte zowel in Senopi als Manokwari.
Beide jonge en dappere vrouwen zijn veel te
vroeg overleden. Wij hadden zo’n goed contact,
we werkten samen, we deelden veel met elkaar
en we werkten samen voor een bijzonder doel.
We missen Benedicte. We missen Santi. Moge
God, voor wie de duisternis even stralend is als
het licht, hen en ook ons bewaren.

Wilt u op de hoogte blijven van onze SDSP projecten? Word donateur en ontvang onze nieuwsbrief.
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