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Voorwoord

Sinds onze nieuwsbrief van februari dit jaar is er weer veel gebeurd binnen de SDSP! Net voor de zomermaanden waren Jurgen en 
Ellis Nagel in Nederland om even bij te tanken, en bij te praten met het bestuur en de vrijwilligers van de SDSP. Gezamenlijk heb-
ben we plannen gemaakt voor de toekomst van de projecten in West Papoea. Op dit moment gaat de Vogelkop door een onrustige 
periode met herindelingen van dorpen en districtsgrenzen. Dorpshoofden, burgemeester en districtshoofden voeren campagne bij de 
lokale bevolking om hun gunsten te winnen. Oude grenzen, voormalige en huidige geschillen tussen stammen zijn weer onderwerp van 
gesprek. Voor de SDSP reden om de begeleiding van projecten daarop aan te passen. Meer daarover in deze nieuwsbrief.

De SDSP staat in de belangstelling door diverse initiatieven op internet en door het gebruik van Social Media. We hebben opnieuw 
een aantal enthousiaste mensen die zich als vrijwilliger hebben aangesloten. Samen met hen zetten wij ons in om de SDSP-organisatie 
te verstevigen en de projecten in West Papoea nog beter te ondersteunen!

Wouter Bronsgeest
(voorzitter)

Project Senopi in de afrondende fase

Afgelopen periode is besproken op welke wijze we het project in Senopi dit jaar kunnen afronden. 
Na 1 jaar voorbereiden en 3 jaar begeleiding was het plan om een 5e jaar uit te trekken voor het 
overdragen van werkzaamheden aan het kader in Senopi en om vooruit te kijken naar een nieuw 
project, verder het binnenland in. Dit besluit is samengevallen met een veranderende situatie in 
Senopi. In juli is er politieke onrust ontstaan in het binnenland, die samenhangt met een bestuurlijke 
herindeling van districten in de Vogelkop (vergelijk met gemeentelijke herindeling in Nederland). Dat 
houdt in dat mensen veel aandacht hebben voor het verzamelen van zo veel mogelijk steun van hun 
stam en familie, en dat haalt soms ook spanningen en culturele verschillen naar boven van voor-
gaande generaties. Dit raakt alle dorpsbewoners, dus ook de mensen die in het project meewerken 
in Senopi. Daarnaast is pater Leo overgeplaatst. Hij was een belangrijke contactpersoon voor de 
SDSP in Senopi. Zijn opvolger komt in de loop van september naar Senopi. Kortom: even een pas 
op de plaats voor de vrijwilligers van de SDSP die namens het bisdom van Manokwari het project 
begeleiden. Het opgeleide kader in Senopi is al behoorlijk ervaren, en met de hulp van het bisdom 
worden de activiteiten nu versneld overgedragen op de lokale bevolking. De samenwerkingspartner 
voor de SDSP is de Yayasan Social Augustinus (YSA), een aan het bisdom gelieerde stichting die zich 
inzet voor sociale programma’s en hulp aan de gehele bevolking. Zij kunnen verder bouwen op een 
grote basis aan initiatieven die in de afgelopen periode zijn gerealiseerd:

De dorpen in district Senopi en diverse dorpen in district Kebar hebben toegang gekregen tot 
schoon water, een goed draaiende polikliniek, een ecotoeristisch programma, elektriciteit, een immu-
nisatieprogramma, een getraind kader en een startende vrouwengroep. Honderden mensen hebben 
in de afgelopen jaren geprofi teerd van het economische programma. Er zijn nu veel mensen met een 
kippenhok, winkeltje, varkensstal en/of groentetuin. Het gebouw van de pastorie als basis voor het 
sociaal programma is uitgebreid en vernieuwd. Vanuit deze pastorie worden nu een koeienbedrijf, 
een meubelbedrijf, een logement, visvijvers, drie grote tuinen, twee cacaoplantages, een koffi eplan-
tage en een varkensstal bestierd. Alle ervaringen die hiermee zijn opgedaan, en de ervaring van het 
opbouwen van een lokaal kader (Community Capacity Building) gebruiken we voor ons volgende 
project. 

De grootste trots van de SDSP is het feit dat met het Moeder- en Kindzorg project de kindersterfte 
van kinderen tot 5 jaar in het district Senopi is teruggedrongen. In de jaren voor 2008 was er sprake 
van 35% kindersterfte, resultaten uit ons onderzoek in februari 2011 laten een kindersterfte zien 
van 13,6%! Dat betekent dat we mogen constateren dat de kindersterfte onder de 5 jaar met bijna 
tweederde is afgenomen. De grootste winst is behaald voor de kinderen tussen de 1 en 5 jaar. Het 
sterftecijfer voor kinderen die overleden tussen hun 1e en 5e levensjaar stond voor 2008 op 34% 
en staat in 2011 op 2,6%. Per dorp bekeken is afname in kindersterfte voor Senopi het grootst (een 
vermindering van 86,3%) en voor het dorp Aprawi het kleinst (minus 25%). Er is heel veel informatie 
gehaald uit de in februari gehouden metingen, welke uitgebreid is besproken met de lokale gezond-
heidswerkers. We zijn deze mensen uitzonderlijk dankbaar: zonder hun inzet was dit nooit bereikt.



Waterputten in Akmuri

Afgelopen zomer zijn vrijwilligers van de SDSP, Wally 
en Coby Vreede, in het binnenland geweest. Zij heb-
ben in Amersfoort via de kerk ruim 1400 euro bij 
elkaar gebracht. Ze zijn opgevangen door de pro-
jectmedewerkers in Manokwari: lokale kaderleden 
Yeri en Irwan en gids/vertaler Charles. In het dorp 
Akmuri in het district Kebar hebben ze samen met 
de bevolking een waterput kunnen rehabiliteren. 
Daarbij zijn ook direct een watertank, pompsysteem 
en kranen aangelegd. Hun inzet en ook de reis die 
zij persoonlijk maakten – en zelf financierden- om 
het geld in Papoea op een goede manier gebruikt 
zien worden is een voorbeeld voor andere SDSP-
vrijwilligers en een voorbeeld van de aanpak die de 
SDSP graag hanteert in de projecten. 

Project in Myah/Midden Vogelkop

In onze vorige nieuwsbrief schreven we al over de voorbereidingen voor een nieuw project in het binnenland van de Vogelkop: Project 
Myah. Inmiddels zijn we al een aantal stappen verder, en behelst dit project het ondersteunen van meerdere dorpjes en gemeenschap-
pen in het binnenland van de Vogelkop: Van Suswah aan de kant van Sorong tot en met Mabrat en Myah in het gebied rondom Senopi. 
Juist vanwege de onrustige situatie aan de oostzijde van de Vogelkop, kijken we nu naar de westkant van de Vogelkop bij het opstarten 
van dit project. Nog meer ligt de focus op de integrale aanpak voor het hele gebied, en het uitvoeren van deelprojecten zoals duur-
zaam toerisme, medische zorg en de ontwikkeling van de lokale gemeenschap. Ook ligt er nog meer focus op het snel ontwikkelen 
van een lokaal kader, omdat de bevolking nooit het risico mag lopen afhankelijk te worden van het ‘hulpinfuus’ uit het Westen. 

Om de voorbereiding goed op te pakken, leggen we nu nog meer de nadruk op samenwerking en door Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen binnen bereik te brengen van de lokale Papoea bevolking. Eén van de belangrijkste stappen hiertoe is het realiseren van 
een vorm van samenwerking met het bedrijfsleven. Voor de SDSP is hierbij het belangrijkste dat er uitdrukkelijk oog moet zijn voor 
een integrale en structurele aanpak van welzijnsvoorzieningen en dat de bedrijfsmatige activiteiten geen schade toebrengen aan mens 
en natuur. 

Een van de initiatieven die we willen opzetten in Papoea, is vergelijkbaar met een initiatief dat we op Bali hebben gezien. Op Bali maak-
ten wij kennis met het bedrijf Bali Fresh Female Farmers Partnership (BFFFP).  Doelstelling van dit bedrijf is om de kwantiteit, kwaliteit 
en continuïteit van voorraad en distributie van verse groenten en fruit op Bali te bevorderen. In Kintamani bevinden zich grote tuinen 
en een kassencomplex waar groenten worden verbouwd. De kennis en ervaring van 20 jaar bedrijfsvoering in Indonesië is één van 
de belangrijkste factoren die dit bedrijf succesvol maken. Het bedrijf is innovatief, mede door de vele contacten met universiteiten in 
Nederland en Indonesië. Men is niet alleen op Bali actief, maar ook op bijvoorbeeld Sumbawa. Daar verbouwen ze in het kader van 
een Europees subsidie programma Stevia (een natuurlijk alternatief voor suiker). Bij BFFFP zijn bijna alleen vrouwelijke werknemers 
in dienst, een bewuste keuze vanuit de overtuiging dat het scheppen van werkgelegenheid voor vrouwen daadwerkelijk bijdraagt aan 
het verbeteren van hun sociale en economische positie. Bij de bedrijfsvoering horen diverse sociale activiteiten. Zo leren de vrouwen 
lezen en schrijven, worden ze goed verzekerd, worden er micro-kredieten verstrekt, er is kinderopvang, zijn er computertrainingen 
en er wordt gewerkt aan het realiseren van een praktijkschool. Momenteel onderzoeken we samen de mogelijkheid voor subsidies 
om ook in West Papoea dit initiatief te introduceren: het Papua Fresh Female Farmers Partnership. 



Eco toerisme

De afgelopen maanden heeft de SDSP vanuit Neder-
land geïnvesteerd in het verder ontwikkelen van een 
eco toeristisch netwerk in Papoea. Rondom Manokwari 
zijn verschillende partners betrokken bij een netwerk 
dat actuele toeristische informatie aanbiedt aan toeris-
ten. De SDSP is een van die partijen. Het resultaat van 
de samenwerking is een on-line reisgids voor Mano-
kwari en omgeving. Onze nieuwe vrijwilliger Aafke van 
den Boom is momenteel onderweg naar Manokwari via 
Jogyakarta, waar ze eerst een taalcursus volgt. In Mano-
kwari zal ze dan verder onderzoek doen naar de po-
tentie van toerisme, de versterking van het bestaande 
netwerk en de motivatie van toeristen om juist naar dit 
gebied te reizen. Met deze informatie kunnen daarna 
alle partijen in het netwerk hun voordeel doen.

Jaarverslag 2010 SDSP 

In april 2011 heeft de SDSP haar jaarverslag gepubliceerd op 

de website, maar daar zat de verklaring van de onafhankelijke 

accountant nog niet bij. Op 10 augustus 2011 is deze verkla-

ring en de jaarrekening toegevoegd. Het gehele jaarverslag 

is te zien en te downloaden vanaf onze website. Wilt u een 

papieren exemplaar ontvangen, dan kunt u er een tegen beta-

ling van de portokosten bestellen via e-mail: sdsp@planet.nl. 

Lustrum: 5 jaar samenwerken voor West Papoea

In juni 2006 ondertekenden 10 organisaties die zich inzetten voor humanitaire projecten in West Papoea een intentieverklaring. De 
intentie werd uitgesproken om samen te werken, kennis te delen en informatie uit het netwerk te bundelen. Onder de vlag van een 
Papoeahuis (www.papoeahuis.nl) komen de organisaties van de SOWP (Samenwerkende Organisaties voor West Papoea) drie tot 
vier maal per jaar bij elkaar op het kantoor van de SDSP in Zeist. In oktober zal dat gebeuren in een feestelijke bijeenkomst om stil 
te staan bij 5 jaar samenwerking. Er wordt dan ook teruggeblikt op de eerste samenwerkingsinitiatieven die al vanaf 2002 lopen, en 
we kijken vooruit naar de toekomst. Om in de landelijke pers voldoende aandacht te krijgen voor de problematiek van West Papoea, 
is het goed dat nog meer organisaties aan de ronde tafel gaan deelnemen.

Als gezamenlijk thema hebben de samenwerkende organisaties gekozen voor de Millenniumdoelstelling om kindersterfte terug te 
brengen met 66% voor 2015. Dat kan alleen maar door middel van noodhulp: Onderzoek van de SDSP toont aan dat bijvoorbeeld 
in het binnenland van de Vogelkop de kindersterfte ruim 30% is. Lokaal kunnen we al heel veel verbeteren via onze projecten. Met 
gezamenlijke aandacht kan dat alleen maar verstevigd worden. En daar werken alle betrokkenen vanuit hun eigen projecten aan mee.
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Jettie en Monique terug uit West Papoea

Onze vrijwilligers Jettie en Monique zijn terug uit Papoea. 
Zij hebben beiden eind 2010 en begin 2011 meegewerkt 
in Senopi. Monique is haar avontuur begonnen in Sorong, 
waar ze polshoogte nam van een startend project: Het on-
dersteunen van een groep voormalig lepra patiënten die op 
een stukje land wonen bij kilometer 12. Momenteel onder-
zoeken we mogelijkheden om deze mensen te ondersteu-
nen. Daarna trok zij naar Manokwari om aan te sluiten bij 
Jettie, en samen het project in Senopi te ondersteunen. Zij 
hebben zich ingezet bij de ondersteuning van de kadertrai-
ningen. En vrouwen in Senopi en omliggende dorpjes gehol-
pen en bijgestaan bij bevallingen. Jettie heeft daarnaast ook 
veel medische en verpleegkundige ondersteuning gegeven 
in de polikliniek. Een concreet voorbeeld is het opstellen 
van regels voor het voorschrijven van medicatie. Monique 
heeft zich ook gericht op de vrouwengroep, en heeft met 
de lokale vrouwen geëxperimenteerd met het bakken van 
klei en het werken in de vrouwengroep van Senopi. 

Vrijwilligersnieuws

In de laatste maanden zijn de volgende vrijwilligers actief 
geworden bij de SDSP: Esmée Schonfeldt, die zich inzet op 
conceptontwikkeling en Papoea kunst, Aafke van den Boom 
die een studie doet naar eco toerisme in Manokwari, Floris 
Schravesande die in Manokwari Aafke ondersteunt bij het 
onderzoek, Joke Marchal die de fi nanciële administratie 
van de SDSP doet, Wally Vreede die ons helpt met projec-
ten en fondsenwerving. We zijn blij met opnieuw zoveel 
mensen die het werk van de SDSP ondersteunen. 

In de afgelopen maanden zijn Antwan van Ooijen en Griet-
je Blom toegetreden tot het bestuur van de SDSP. Antwan 
is de linking pin naar de Werkgroep Gezondheidszorg van 
de SDSP, en Grietje richt zich op PR en communicatie. Zij 
vervangen respectievelijk Marco Bijl en Miranda van den 
Oetelaar als bestuursleden. Marco richt zich nu meer op 
zijn eigen bedrijf, Natuur & Informatie, onderdeel van de 
Forestry Service Group, Miranda is onlangs moeder ge-
worden en wil meer tijd beschikbaar zijn voor haar familie 
en zoontje.


