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De nieuwsbrief Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat verschijnt meerdere
keren per jaar en wordt verspreid onder donateurs en overige geïnteresseerden.
De nieuwsbrief is gratis verkrijgbaar bij de SDSP zolang de voorraad strekt.
Zie ook de elektronische uitgave op onze website www.sdsp.nl

Voorwoord
Met het verschijnen van deze nieuwsbrief, heeft de SDSP zich ook via persberichten landelijk geproﬁleerd rondom het onderwerp van
de kinderrechten. Vanuit de Universiteit van Utrecht en met hulp van de SDSP heeft een student in het binnenland van West Papoea
gedegen onderzoek gedaan naar verborgen genocide. De conclusies van het onderzoek waren behoorlijk ontluisterend. We hebben
als SDSP hiervoor aandacht gevraagd van de media. Dit alles met als doel de problematiek van de bevolking en van het gebied goed op
de kaart te krijgen. Daarmee hebben we als SDSP na 17 jaar een nieuwe stap gezet in onze aanpak. We steunen projecten in West Papoea op het niveau van de kleine gemeenschappen, en we steunen diverse
projecten die we in samenhang met elkaar brengen. De nieuwe stap is om
meer bekendheid te geven aan onze kennis en de successen die we hebben
behaald, en samen met de lokale organisaties, overheid en bedrijfsleven die
successen verder te brengen. We willen meer mensen kunnen bereiken. En
dat kan alleen als we zowel in Nederland als in Indonesië laten horen over
de problemen van Papoea, en ook over de oplossingen die er zijn om deze
problemen aan te pakken. Een hele uitdaging, ook voor ons als vrijwilligersorganisatie. Maar, het lukt ons steeds beter. We weten ons daarbij gesteund
door u als trouwe supporter van de SDSP.
Wouter Bronsgeest
(voorzitter)

Onderzoek Universiteit Utrecht
De highlights uit het recente onderzoek naar de positie van de oorspronkelijke bevolking in West Papoea. Voor meer informatie en
het uitgebreide persbericht: Kijk op www.sdsp.nl of www.invisiblevictims.nl of vraag het onderzoek bij de SDSP op!
Het onderzoek toont aan dat het systematisch achterstellen van Papoea’s in de Indonesische samenleving resulteert in extreem hoge
kindersterfte. De verschillen tussen Papoea’s en non-Papoea’s op het Indonesische eiland zijn schrikbarend; waar onder de rurale Papoea’s een kindersterfte heerst van 18,4% is dit onder de non-Papoea’s 3,6%. Deze cijfers getuigen van een samenleving waar Papoea’s
structureel gediscrimineerd en benadeeld worden.Vanwege jarenlange transmigratiepolitiek maken non-Papoea’s inmiddels meer dan
50% van de bevolking uit in West Papoea. Uit interviews met beide bevolkingsgroepen komt naar voren dat deze discriminatie diep
verankerd ligt in de samenleving, waardoor Papoea’s in eigen land slachtoffer zijn van een jarenlang schrikbewind van de Indonesische
overheid.

Project Midden Vogelkop
In de vorige nieuwsbrief vertelden we over de plannen om vrijwilligers vaker te begeleiden op hun reis naar West Papoea. Dat was
erg ambitieus, en 2012 is voor ons tot op heden een jaar geweest waarin we deze aanpak hebben besproken en uitgewerkt, zodat we
in de komende maanden de plannen kunnen uitvoeren. Onze contactpersoon pater Ton Tromp die in Manokwari woont, was in de
zomer in Nederland. Met hem hebben we intensief overlegd. Hij is voor ons op zoek gegaan naar nieuwe contactpersonen in Papoea,
die we kunnen inzetten als ons kader en spreekbuis voor de lokale gemeenschappen die we ondersteunen. We hebben daarnaast een
grote groep vrijwilligers aan ons kunnen binden die in de komende maanden naar het gebied gaan.
We zijn blij dat we kunnen melden dat lokale contactpersonen onder leiding
van Frans Ole de waterzuiveringsinstallatie in Ayawasi hebben geïnstalleerd.
Eerder was Frans op cursus geweest op Lombok, waar hij werd opgevangen
door onze adviseur Jantine Buijs. Volgende stappen zijn ondermeer: het installeren van een waterinstallatie in het dorp Ibuanari onder begeleiding van onze
vrijwilligers Wally de Vreede en zijn vrouw Coby in september 2013 en concretere uitwerking van de plannen om rondom de dorpjes Suswah en Seya aan
het werk te gaan.We kunnen daarbij gebruik maken van de veldobservaties van
Madelyn van Rijckevorsel die in november de binnenlanden heeft bezocht, en
van de kennis van Katerin Pape, een Duitse studente die vanaf mei 2013 voor
een periode van 5 tot 6 maanden de kaderleden en onze mensen in het gebied
gaat begeleiden op het gebied van capaciteitsopbouw.

Eco toerisme
Onze vrijwilliger Guus Lapre gaat in 2013 opnieuw voor enkele maanden naar West Papua voor het Ecotoeristische project. Doel
is om diverse kleinschalige toeristische initiatieven van de Papoea’s te begeleiden en coachen op het gebied van professionalisering,
promotie en beheersing van de Engelse taal. Daarbij wordt samengewerkt met (studenten van) het Da Vinci College in Sorong en met
gids Charles Roring in Manokwari (website www.manokwaripapua.blogspot.nl ).
Qua promotie ondersteunt de SDSP met het ontwikkelen van een website www.papua-travel.com, die dient als portal om de verschillende initiatieven onder de aandacht te brengen van reizigers. Binnenkort gaat deze website in de lucht. Mocht u informatie willen of
hulp bij het plannen van uw reis naar de Vogelkop houdt dan deze website in de gaten of neem per mail rechtstreeks contact op met
Guus Lapre info@papua-travel.com of glapre@hotmail.com.

Transparantprijs
Het jaarverslag over 2011 is dit jaar beoordeeld door de jury van de Transparantprijs. De SDSP kiest ieder jaar voor een sobere vorm
van het jaarverslag waarin alle activiteiten en resultaten duidelijk in beschreven zijn. Dat is ook dit jaar weer herkend door de jury.We
hebben een mooie score (6,3) en zitten ruim boven het gemiddelde van vergelijkbare organisaties (5,4). Kenmerken van onze organisatie: 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: ‘In het jaarverslag is een duidelijke en
heldere schrijfstijl toegepast. De activiteiten welke worden uitgevoerd door SDSP zijn zeer overtuigend beschreven in het jaarverslag. Daarnaast
is er dit jaar in het jaarverslag meer informatie over de ﬁnanciële gegevens t.o.v. voorgaand jaar. Beide punten verhogen de transparantie van
het jaarverslag.’.

Vrijwilligersdag SDSP
Energie en betrokkenheid: De vrijwilligersdag van de SDSP op 15 september was een gezellige bijeenkomst. De SDSP begint steeds
meer een netwerkorganisatie te worden: veel handen maken licht werk, en iedereen heeft zo zijn of haar rol. Natuurlijk, we zoeken
nog bestuursleden voor de ‘harde’ kern van de organisatie. Tegelijkertijd zijn er in Nederland ruim 30 personen betrokken bij het
SDSP werk. De vrijwilligersdag hebben we gebruikt om bijgepraat te worden, met elkaar over de SDSP en de diverse projecten te
praten en te brainstormen. Want als je de kennis van een grote groep professionals bundelt, krijg je al snel allerlei goede ideeën!
Rondom het thema ‘kunst’ hebben we samen nagedacht over hoe we dat op een goede manier in de aandacht kunnen brengen. Een
mooi voorbeeld daarvan was het bedrag dat de SDSP geschonken kreeg van Jolanda Hiddink en Ellen Prins. Zij hebben de vissen met
motieven van Papoeakunstenaar wijlen Thonny Krey gebruikt in het kinderboek ’88 Vissen’. Een deel van de opbrengst van het boek
gaat naar de projecten van de SDSP. Een mooi voorbeeld hoe een maatschappelijk verantwoorde onderneming voor de SDSP en de
projecten van betekenis kan zijn!

Kunst- kunst - kunst
We hebben een mooi kinderboek over 88 Vissen met afbeeldingen van vissen met een Korwar-motief. Dit boek is vertaald in het Engels en het Indonesisch. We zorgen er nu voor dat dit boek in de boekhandels in Indonesië terecht gaat komen. Door de vertaling, is
het boek ook prima geschikt als onderwijsmiddel voor de kinderen die in de dorpjes wonen waar de SDSP projecten ondersteunt. In
onze projecten kunnen we vanaf heden ook een educatief onderdeel opnemen als daar om gevraagd is. Kortom, omdat we een mooi
kinderboek hebben, kunnen we ook meer voor de lokale bevolking betekenen.
Maar er is meer! De SDSP heeft in overleg met de Paters Augustijnen een grote collectie
van etnograﬁca uit Papoea kunnen overnemen. Op het SDSP kantoor staat al een groot
aantal houtsnijwerken en schilderijen. We kunnen met al dit materiaal een uitgebreid museum vullen, we kunnen kunst uitlenen en enkele stukken kunnen we zelfs verkopen ten
behoeve van de projecten. Dit zal in 2013 worden uitgewerkt in een businessplan door
Ellis van Minnen: Zij werkt voor een periode van 6 maanden in opdracht van de SDSP dit
plan uit.
Vrijwilliger Esmée Schönfeldt (Studio Branding) zal een onderzoek starten om de kunst
van Papoea op een duurzame manier onder de loep te brengen. Het doel is om de kunst
uit Papoea te verkopen op een duurzame manier. De oplevering bevat concurrentieonderzoek en een vooruitblik op hoe non-proﬁt organisaties kunnen inspelen op het sentiment
nu en de mogelijke ontwikkelingen daarin. Hoe kan SDSP nu onderscheidend zijn en op
een verfrissende manier ten tonele komen? Het onderzoek bevat ondermeer een plan
van aanpak om de kunst op een praktische manier onder de aandacht te brengen. Om de
verkoop aan te laten sluiten bij de website zal Esmée tevens op zoek gaan naar een stagiair.
Deze zal zij begeleiden in het proces van het creëren van een passende online omgeving.

Schilderijen van mensen uit de Ayfat (Midden-Vogelkop)
Han Schoorl studeerde culturele antropologie aan de Universiteit Nijmegen. Hij deed drie jaar veldonderzoek in West Papua en promoveerde in 1979 op basis van zijn dissertatie over de relatie tussen ceremoniële ruil en sociale orde in de Ayfatcultuur, diep in de
binnenlanden van de Vogelkop.
Naast cultureel antropoloog is Han Schoorl ook kunstschilder. Van de vele dia’s die hij maakte tijdens zijn veldonderzoek, schilderde
hij prachtige portretten. Ook schilderde hij portretten naar foto’s van Ien Courtens en Ellis van Minnen. Een aantal van deze schilderijen zijn afgedrukt in deze nieuwsbrief. Han heeft deze schilderijen gedoneerd aan de SDSP. De opbrengsten uit de verkoop komen
ten goede aan duurzame projecten in de Vogelkop. Mocht u belangstelling hebben voor aankoop, neem dan contact op met Ellis van
Minnen: ellis@sdsp.nl of telefonisch met Leo de Zeeuw voor een bezichtiging (0343-514413).

WEST PAPUA ALERT
Een noodkreet van de Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP)
Door economische belangen staat 40 miljoen hectare ongerept regenwoud in West Papua op het punt geofferd te worden. De
Indonesische overheid is bezig zeer winstgevende concessies af te geven aan grote hout- en mijnbouwbedrijven. Bergen zullen
worden afgegraven voor delving van grondstoffen zoals: hout, gas, olie,koper en goud. De groene long, immense biodiversiteit
en inheemse Papoea bevolking zijn ondergeschikt.
Het kan echt anders! Voluit inzetten op een duurzame ontwikkelingsstrategie maakt het verschil.
Over tien jaar is het echt te laat en de situatie onomkeerbaar.
Waarom weet men dit niet?
Journalisten en internationale organisaties worden geweerd in West Papua. Over de politieke implicaties van deze massieve
ontwikkeling wordt al jaren, zonder veel resultaat, gediscussieerd. Geen wonder dat de roep om – de 50 jaar geleden door
Nederland beloofde - zelfstandigheid en zelfbeschikking van de Papoea’s met de dag sterker wordt. Door transmigratiepolitiek
en hoge kindersterfte is de Papoea bevolking nu al een minderheid geworden in hun eigen leefgebied. Er is een stille genocide
gaande. De Papoea’s, als oorspronkelijke bewoners, worden ongevraagd geconfronteerd met ontwikkelingen waarmee hun
achtertuin wordt leeggehaald. En dat terwijl zij er niets voor terug ontvangen. Geen economisch perspectief, geen gezondheidszorg, geen goed onderwijs en zeker geen medezeggenschap over hun eigen leefomgeving.

De SDSP heeft bewezen dat het kan en heeft de expertise in huis!
De SDSP is een kleine vrijwilligersorganisatie die aan deze ontwikkelingen zelfstandig onvoldoende kan doen. We hebben de overtuiging en bewijzen dat het anders moeten kan. Daarom doen we een dringend beroep op alle personen, bedrijven (maatschappelijk verantwoorde ondernemers), ngo’s en overheden te helpen de ontwikkelingen fundamenteel te keren. De SDSP levert sinds 1995 haar
bijdrage aan een toekomstbestendige ontwikkeling en de zelfredzaamheid van de Papoea’s. Door onze gebiedsgerichte aanpak in de
binnenlanden van de Vogelkop met beperkte middelen en een slimme combinatie van capaciteitsopbouw, educatie, gezondheidszorg
en economische projecten hebben we gezorgd voor opmerkelijke resultaten. De kindersterfte in het district Senopi is binnen drie
jaar teruggebracht van 32% naar 12%. Door opleiding van kader en initiëren van economische projecten is de continuïteit geborgd.
Het vertrouwen van de Papoea’s op toekomstperspectief heefthier een ﬂinke impuls gekregen.

DE SDSP ZAL NIET STOPPEN VOORDAT EEN DUURZAME ONTWIKKELING,
IN ALLE DISTRICTEN VAN WEST PAPUA, EEN DOORWERKING HEEFT GEKREGEN.
VANDAAR ONS ALERT!
Wilt u op de hoogte blijven van onze SDSP projecten? Word donateur en ontvang onze nieuwsbrief.
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