
Voorwoord

De eerste nieuwsbrief van 2012, het jaar waarin er veel veranderingen op ons af komen. Ik weet niet wat uw persoonlijke observatie 
is, maar wij merken veel dynamiek en veel veranderingen in de samenleving. Dat geldt hier in Nederland, en dat geldt ook zeker voor 
West Papoea. We hebben in 2011 onze strategie en aanpak voor de Vogelkop veranderd, en zijn nu opnieuw met veel energie aan de 
slag om projecten tot een succes te maken. Onze vrijwilligers in het gebied, Jurgen en Ellis Nagel, hebben een nieuwe stek, en wij gaan 
met onze counterpart gesprekken aan voor hulp in het binnenland. Ondertussen zijn er veel vrijwilligers die graag de reis maken naar 
het gebied om ‘hands on’  te ondersteunen. 

In Nederland loopt de SDSP zich warm om te laten horen aan politiek en samenleving hoe de situatie in West Papoea is. We hopen 
onderzoeken te publiceren dit jaar om dat geluid te onderbouwen en we zoeken versterking bij nieuwe vrijwilligers en organisaties 
in ons netwerk. Kortom het bruist, en het is fijn dat we bij al die activiteiten te kunnen rekenen op uw steun. 

Wouter Bronsgeest
(voorzitter)

Afronding van het Senopi project

Eind 2011 zijn Aafke van den Boom, Floris Schravesande en pater Anton Tromp OSA in Senopi geweest om met de lokale bevolking 
de laatste overdrachtszaken te bespreken.  De komst van de nieuwe pater in Senopi is van doorslaggevende betekenis gebleken, en 
we vinden het dan ook fijn om te melden dat heel veel van de initiatieven die zijn opgezet met steun van Jurgen en Ellis Nagel gewoon 
zijn doorgelopen. Uiteraard is er een behoorlijke dip geweest in het leven van de mensen in Senopi en in alle omliggende dorpen. De 
tweede helft van 2011 heeft voor de mensen vooral in het teken gestaan van gebiedherindeling, strijd tussen bestuurders en beoogd 
bestuurders en nieuwe grenzen. Een officieel erkend dorp heeft in West Papoea ook recht op specifieke overheidssubsidies, dus de 
spanningen zijn alleen daar al om zeer verklaarbaar. Ook is de basisschool maandenlang gesloten geweest omdat de leraren uit veilig-
heidsoverwegingen in de stad bleven en stagneerde ook de medicijntoevoer voor de kliniek vanuit de gezondheidsdienst in de stad. 
Wat dat laatste betreft hebben we via onze lokale kanalen gelukkig ondersteuning kunnen bieden, zodat de gezondheidswerkers hun 
belangrijke werk kunnen blijven doen in deze hectische tijden. Niet alleen voor district Senopi, maar juist ook voor de naastgelegen 
districten. 

Voor de SDSP is het van belang dat de belangrijkste activiteiten binnen het project, zoals de cacao-tuinen en de andere tuinen, de zorg 
voor het vee en de activiteiten van de polikliniek, door de mensen zelf zijn opgepakt. Ook is er door de SDSP en het bisdom besloten 
om de komende tijd de gezondheidswerkers en de kaderleden extra te blijven ondersteunen bij hun werk. 
Ook bereiken ons nieuwe projectvoorstellen door mensen uit naastliggende districten en weten we dat het in mei 2011 opgebouwde 
waterput systeem in Akmuri door de mensen daar uitzonderlijk goed wordt verzorgd en gebruikt. Het watersysteem dat momenteel 
door de dominee in district Kebar wordt aangestuurd, loopt ook volgens planning. 

Kortom: de activiteiten lopen door! Dat is voor ons onbetaalbare informatie, omdat het betekent dat de afgelopen 3 jaar hun vruchten 
hebben afgeworpen, en dat de overdracht van activiteiten en de opbouw van een lokaal kader prima is gelukt.

Project Midden Vogelkop

De SDSP is nog steeds de enige die zich actief laat zien in het binnenland van de Vogelkop, samen met het bisdom. In onze voorgaande 
nieuwsbrief hebben we u al meegenomen naar het nieuwe project van de SDSP. Dit project is gestart onder de noemer Project 
Myah. Myah is een gebied aanpalend aan Senopi. Jurgen en Ellis Nagel hebben in 2011 ook bezoeken gebracht aan andere gebieden, 
waaronder het dorpje Suswah. De SDSP heeft de aanpak voor de ondersteuning aan projecten in het binnenland veranderd, rekening 
houdend met de lokale situatie en de mogelijkheden die we zelf als organisatie hebben. 

Hoe ziet dat er uit: Ten eerste ondersteunen we de verdere professionalisering van  onze samenwerkingspartner: de Yayasan Social 
Augustinus (YSA). Dit is een zelfstandige, aan het bisdom gelieerde stichting die zich inzet voor sociale programma’s en hulp aan de 
gehele bevolking. Ze hebben al ervaring met bijvoorbeeld een Stop Aids Now programma. Met hen gaan we het binnenland in, en 
ondersteunen we projecten. Ten tweede richten we ons nog meer op het opleiden van lokale mensen. Met een goed lokaal kader 
(Community Capacity Building) kunnen we ook eerder activiteiten overdragen. Ten derde zorgen we voor een voortdurende stroom 



vrijwilligers die klussen uitvoeren in het gebied. Zij gaan voor enkele maanden naar het gebied, en worden daarbij ondersteund door 
Ellis en Jurgen Nagel en de YSA. Ten vierde werken we wat meer modulair: We richten ons niet op één dorp, maar steunen meerdere 
dorpjes. Denk bijvoorbeeld aan de dorpjes Myah, Suswah, Ayawasi en de dorpen daaromheen in de wijde omgeving. De impact van 
ons project wordt daarmee groter, en we bereiken meer mensen. Een concreet voorbeeld: voor april van dit jaar hebben we met de 
organisatie Planet Water geregeld dat ze een zuiveringsinstallatie afleveren. Met hulp van onze lokale mensen zullen we die installatie 
installeren, en dan krijgen de mensen in het gebied toegang tot schoon drinkwater. De waterzuiveringsinstallatie komt te staan in het 
dorpje Ayawasi nabij het ziekenhuisje, omdat daar al een goede basis is. Medische hulp geven we bijvoorbeeld in Suswah. Suswah ligt 
een stuk verder naar het westen in de Vogelkop. En een groot agrarisch initiatief ontwikkelen op de weg tussen Sorong en Suswah. 
Dat geeft de meeste kans op een goede afzet op de markten van Sorong.

Het agrarische project in de Vogelkop wordt een Papoea Fresh Female Farmers initiatief. Op Bali en Sumbawa hebben Jurgen en Ellis 
Nagel dit initiatief leren kennen, en Jurgen werkt nu op Sumbawa om een dergelijk project te begeleiden. Bij dit initiatief zijn bijna 
alleen vrouwelijke werknemers in dienst, een bewuste keuze vanuit de overtuiging dat het scheppen van werkgelegenheid voor vrou-
wen daadwerkelijk bijdraagt aan het verbeteren van hun sociale en economische positie. Als het initiatief ook op Papoea kan starten, 
en er partijen worden gevonden voor de financiering, ontstaan er ook diverse sociale activiteiten die gerelateerd zijn aan het bedrijf. 
Zo leren de vrouwen lezen en schrijven, worden ze goed verzekerd, worden er microkredieten verstrekt, er is kinderopvang, en 
worden computertrainingen gegeven. 

Eco toerisme

In december en januari is Guus Lapré naar West Papoea gereisd om voor ons het YAT logement te bezoeken. We hebben een nieuwe 
stap kunnen zetten voor het logement en daarmee ecotoerisme in de Vogelkop van West Papoea. Guus heeft met lokale vrijwilligers 
het YAT logement in Manokwari een nieuwe lik verf gegeven. In 2011 zijn er diverse gasten geweest, en er was weer wat onderhoud 
nodig. Daarnaast heeft Guus geholpen de exploitatie te verbeteren: de stichting die het YAT beheert is bij elkaar geweest en heeft 
diverse besprekingen gehad met Guus. De afspraken voor het beheer zijn op papier gezet en er zijn nieuwe contacten gelegd met 
andere lokale organisaties op het gebied van toerisme. Wat in de komende periode nog zal vorm krijgen, is de samenwerking met 
het Da Vinci College in Sorong. Deze school heeft een toeristische afdeling, het is de bedoeling dat de studenten uit Sorong in het 
YAT-logement stages gaan lopen om praktijkervaring op te doen.  Voor de SDSP komt dan de tijd om de zorg voor het YAT logement 
geheel over te dragen aan de lokale betrokkenen.

Alfa-team Groningen
Een groepje studenten van het Alfacollege in Groningen heeft als studieproject “ondernemerschap” op creatieve wijze 1485 Euro 
verdiend voor een waterput in de Midden Vogelkop. In april j.l. heeft Ellis Nagel met de lokale mensen afspraken gemaakt over rea-
lisatie in het dorpje Ibuanari, dat daarvoor een goed projectvoorstel heeft ingediend.

10 jaar BIS – SDSP in de Jury
Op 10 mei 2012 vierde Bureau Internationale Samenwerking (BIS) haar 10 jarig bestaan. BIS ondersteunt de SDSP met de werving 
van fondsen voor de grote projecten. Door de inzet van BIS kunnen we als vrijwilligersorganisatie de grote projecten uitvoeren die 
we in portefeuille hebben. Samen met twee andere NGO’s neemt de SDSP deel aan een vakjury. Deze jury heeft projectvoorstellen 
van startende ontwikkelingsorganisaties beoordeeld. Winnaars kregen een prijs uitgereikt tijdens de jubileumbijeenkomst.

Aafke van den Boom terug uit West Papoea
In december is Aafke van den Boom teruggekomen uit West Papoea. Aafke is 2 maanden in Indonesië geweest. Zij heeft in de Vogelkop, 
en met name in Manokwari en omgeving, onderzoek gedaan naar eco toerisme. Aafke studeert aan de universiteit van Wageningen, en 
richt zich op de motieven van toeristen om naar West Papoea te reizen en het aanbod aan toeristische voorzieningen in het gebied. 
Haar onderzoek zal in de eerste helft van 2012 afgerond worden. 

Vrijwilligersnieuws
Ellen Prins en Jolanda Hiddink werken samen aan de toepassing van de kunst van Tonny Krey. Voor de SDSP is het bekendheid geven 
aan kunst uit Papoea een van de doelstellingen. Samen met Ellen, Jolanda en een groep nieuwe enthousiaste vrijwilligers, onderzoeken 
we de mogelijkheden om dit thema een nieuwe impuls te geven. 

In het bestuur zijn er veranderingen: Per 1 februari 2012 is Ellis Nagel toegetreden tot het bestuur. Ellis woont in Sumbawa, en zorgt 
er voor dat vrijwilligers van de SDSP die naar West Papoea gaan goed worden opgevangen. Ze gaat meerdere keren per jaar naar 
Papoea om de projecten te begeleiden, vooronderzoek te doen, projectevaluaties uit te voeren en de lokale counterparts en lokale 
contactpersonen te spreken en op te leiden. Jurgen Nagel blijft vrijwilliger bij de SDSP, en heeft per begin 2012 een baan op Sumbawa.

Sinds april is er in het bestuur een vacature. Na 5 jaar de administratie van de SDSP te hebben geprofessionaliseerd, stopt onze pen-
ningmeester Bert Mobertz met het bestuurswerk. Interesse in deze functie? Mail de SDSP op sdsp@planet.nl.



Een goed advies van de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (OOA)

De SDSP is uitgeloot voor een gratis adviestraject van de Orde van Organisatiekundigen en –adviseurs (Ooa). Adviseur Ruud Rijbroek 
helpt de SDSP om de kernboodschap voor de organisatie nog kernachtiger te formuleren. Op basis van de kernboodschap zetten 
we vervolgens een aantal acties op, om aandacht te vragen voor de situatie voor West Papoea. We voeren twee nieuwe activiteiten 
uit, naast de activiteiten die we al uitvoeren. De eerste is nadrukkelijk in de media aandacht vragen voor de situatie in West Papoea. 
Dit jaar komt de president van Indonesië naar Nederland, een goede aanleiding om deze aandacht voor West Papoea te vragen. De 
tweede actie is om bedrijven te interesseren om maatschappelijk verantwoorde investeringen te doen in West Papoea. Daarmee bren-
gen we bedrijvigheid en economische groei naar de Vogelkop, en behoeden we dat de lokale bevolking zich door grote multinationale 
mijn- en houtbedrijven laat uitkopen.

Tony Mansiraken Krey in zijn atelier

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