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Voorwoord

De afgelopen 8 maanden hebben we de luxe gehad dat Ellis van Minnen voor de SDSP full-time veel werkzaamheden heeft verricht. 
Van het opnieuw opbouwen van onze website, de aanwezigheid van de SDSP op internet via Facebook en diverse andere platforms, 
het helpen inrichten van ons vernieuwde kantoor, het begeleiden van een nieuwe vrijwilliger in Papoea en de opbouw van een collec-
tie van Papoea kunst voor bedrijven. De bedrijvigheid is terug te vinden in deze nieuwsbrief. Zowel in Nederland als in Papoea hebben 
we veel vooruitgang te melden. Met onze vrijwilligers zijn we goed in contact. Ze komen uit een gebied van Zeeland tot Groningen, 
van Eindhoven tot Amsterdam, van Den Haag tot Enschede. Net als veel van onze donateurs. Met veel plezier kijk ik terug op maanden 
waarin hard gewerkt is door iedereen in Nederland en in West Papoea. Uw steun zetten we om in mooie acties, deze nieuwsbrief 
geeft daar weer een bloemlezing van!

Wouter Bronsgeest
(voorzitter)

Opening kantoor SDSP

Op 24 april 2013 opende het SDSP kantoor haar deuren voor de sponsors van het kantoor. Samen met vertegenwoordigers van de 
Fraters van Utrecht en de Augustijnen en diverse andere katholieke organisaties werden de deuren geopend. In december 2012 kreeg 
de SDSP de mogelijkheid de kantoor- en galerieruimte te verdubbelen. In dezelfde periode mocht de SDSP een groot deel van de 
collectie van de Augustijnen uit Eindhoven overnemen. Vrijwilligers zijn weken lang bezig geweest met verven, schoonmaken en het 
zoeken naar een fonds voor nieuwe kozijnen. Onze buurman, het hoofdkantoor van de PGGM heeft daarin geholpen. Het gebouw 
is aan de buitenkant versierd met grote opgespannen doeken met reproducties van kunst, en binnen in de ruimte is een hele grote 
collectie van houtsnijwerk en andere artefacten uit West Papoea te zien.  De kunstcollectie is samengesteld uit de collectie van de 
Augustijnen, de collectie van pater Piet van Mensvoort, de collectie die de bupati (burgemeester) van Manokwari meenam naar een 
evenement in Nederland en items uit diverse privécollecties die door particulieren aan de SDSP geschonken zijn. De gehele collectie 
is gefotografeerd en binnenkort te zien op www.sdsp.nl. Enkele stukken zijn te koop – de opbrengsten gaan naar de projecten die we 
steunen in West Papoea. Een ander deel van de collectie zal in de vorm van kunstuitleen aan bedrijven beschikbaar worden gesteld. 
Uiteraard tegen een vergoeding ten behoeve van de projecten!

Wilt u het kantoor bezichtigen? Neem dan via e-mail contact op met Ellis van Minnen (ellis@sdsp.nl) of telefonisch met Leo de Zeeuw 
(0343-514413).

Project Midden Vogelkop

Schoon water! Een belangrijke pijler in ons midden Vogelkop project. In deze 
nieuwsbrief de foto’s van de waterzuiveringsinstallatie in Ayawasi, die onder leiding 
van Frans Waga Ole is geïnstalleerd. In september/oktober gaan Wally de Vreede 
en zijn vrouw Coby in/bij  het dorp Ibuanari aan het werk om ook daar met de 
lokale bevolking een watervoorziening aan te leggen. In 2011 gingen Wally en Coby 
al eens voor de SDSP naar Papoea om daar in Akmuri een watervoorziening aan te 
leggen. Op de YouTube pagina van de SDSP (http://www.youtube.com/foundationsdsp) 
is hierover een fi lmpje te zien. Eerder dit jaar mochten Wally en Coby een cheque 
in ontvangst nemen van € 548,21 van de oecumenische kerk Het Brandpunt uit 
Amersfoort; de kinderen in de kinderwoorddienst hebben dat bedrag bij elkaar 
gespaard voor het waterproject in Ibuanari. 

Kathrin Pape

Op dit moment is onze vrijwilligster Kathrin Pape in Manokwari. Kathrin is een Duitse studente die eerder al een jaar in Yogjakarta 
studeerde. Ze studeert in Duitsland Indonesische taal en cultuur, en doet nu een lange stage voor de SDSP in Manokwari en Sorong. 
Ze is regelmatig in het binnenland om bezoeken te brengen aan lopende en nieuwe projecten. Voor een periode van 6 maanden is ze 
onze ‘linking pin’  tussen Papoea en Nederland. Je kunt Kathrin volgen op de website van de SDSP, waar met terugkerende regelmaat 
blogs van haar te vinden zullen zijn. Ook op de Facebook-pagina van de SDSP verschijnen regelmatig foto’s. Vergeet niet de SDSP-
pagina te kliken’:  dan krijg je de berichten te zien! 



Jaarverslag 2012 SDSP 

In juni 2013 heeft de SDSP haar jaarverslag gepubliceerd op de website. Het jaarverslag is te zien en te downloaden vanaf onze website. 
Wilt u een papieren exemplaar ontvangen, dan kunt u er een tegen betaling van de portokosten bestellen via e-mail: sdsp@planet.nl. 

Eco toerisme

De SDSP heeft een steeds breder netwerk in het binnenland van West Papoea, met name de Vogelkop. De SDSP beveelt de lokale 
gids Charles Roring aan (website www.manokwaripapua.blogspot.nl). Charles neemt veel gasten mee het binnenland in. De informatie 
die wij tot onze beschikking hebben, staat ook op een website: www.papua-travel.com. Bij ons weten is dit een van de meest actuele 
sites voor het gebied. De SDSP investeert in eco-toerisme, omdat we geloven in duurzame ontwikkeling van het gebied. Door de 
Vogelkop aantrekkelijk en beter toegankelijk te maken voor kleinschalig toerisme, hopen we de waarde van het gebied te vergroten 
en de lokale bevolking mondig en bewust te maken. Zo staat ze – samen met de lokale natuurorganisaties – sterker tegen de grote 

mijnbouwbedrijven en niet-duurzame bosbouwers.

De SDSP stimuleert en faciliteert het regionale ecotoeristische netwerk in de Vo-
gelkop op het gebied van:
• Informatie en promotie via sociale media zoals PapuaTravel.com
• Educatie, professionalisering en goed gastheerschap
• Advies en ondersteuning op maat door een SDSP-vrijwilliger ter plaatse
• Cofi nanciering van initiatieven voor logementen in de binnenlanden

Als rode draad hanteren wij principes van duurzaam en fair toerisme: kleinschalig-
heid, verbetering van het welzijn van de Papoea’s, bescherming van het milieu en 
support voor de traditionele Papoea cultuur.

Leo de Zeeuw geridderd

We zijn trots te kunnen melden dat de oprichter en bestuurslid van de SDSP - Leo de Zeeuw sr. - een Koninklijke onderscheiding 
heeft ontvangen. Hij is nu Ridder en lid van de Orde van Oranje Nassau. Leo heeft zijn onderscheiding ontvangen voor zijn jarenlange 
inzet voor de lokale en internationale gemeenschap: schoolbesturen in IJsselstein en Driebergen, de carnavalsvereniging in Driebergen, 
werk in de kerkelijke werkgroep Missie – Ontwikkeling – Vrede en daarnaast al 18 jaar actief voor de Stichting Duurzame Samenleving 
Papua Barat. Het bestuur en de vrijwilligers van de SDSP zijn blij dat de inzet van Leo op deze manier is beloond. 



Eco toerisme en de Raja Ampat

Recent is ook het project Micro Toerisme Raja Ampat aangehaakt: onze vrijwilliger Guus 
Lapré ondersteunt onder meer duurzaam toerisme in de Raja Ampat regio. Op basis van de 
informatie die hij aanleverde over kleinschalige accommodaties en lokale gidsen, is er een bro-
chure samengesteld die de bewuste reiziger op weg helpt bij het organiseren van een 
duurzame reis naar deze prachtige regio. De brochure is te vinden onder het West 
Papua Reiscafé op het reisforum van Wereldwijzer.nl, maar ook op de SDSP-website.

Mocht u meer informatie willen over individueel reizen naar de Vogelkop, kijk dan op 
onze website en aarzel niet om een beroep te doen op onze lokale kennis.

Vrijwilligersdag SDSP

Social media: Samen de schouders er onder zetten. Op de vrij-
willigersdag van de SDSP op 25 mei hebben we met ruim 25 
vrijwilligers en onder begeleiding van Sabrina Naouri van ‘Bite-
TheLemon’  een brainstorm en workshop gehouden over de 
inzet van Social Media. Deze nieuwsbrief is al doorspekt van ver-
wijzingen naar internet en andere media. De vrijwilligers van de 
SDSP zijn helemaal bijgepraat op dit onderwerp, en kunnen deze 
kennis nu ook voor de stichting inzetten.

Nieuwe vrijwilligers

Ook hebben we de afgelopen tijd enkele nieuwe vrijwilligers 
mogen verwelkomen: 
Eefje Broere adviseert de SDSP op het gebied van Cultureel 
Erfgoed en PR & Communicatie en Edwin van de Velde ondersteunt 
ons op administratief gebied en bij diverse hand- en spandiensten. 
Eefje en Edwin: van harte welkom bij de SDSP!



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

De SDSP steunt van harte lokaal opgezette initiatieven die dienen om de vuilverwerking te verbeteren. In de steden en dorpen en aan 
de stranden is in West Papoea veel plastic en huisvuil te vinden. De mensen willen daar zeker wat aan doen. Wij helpen hen daar bij. 
De kosten voor de recycling van plastic en vooral plastic fl essen zijn daarbij knelpunt. Op dit moment is het inzamelen van verwerken 
van plastic nog niet rendabel. Als het echter lukt om plastic te versnipperen in een lokaal fabriekje, wordt het wel rendabel om plastic 
te vervoeren en te verkopen. In Sorong laten we ons informeren door onder meer Guus Lapré, en in Teluk-Wondama onderzoekt 
de SDSP zelf de mogelijkheden.

Burgerinitiatief Samenwerkende Organisaties voor West Papua

De samenwerkende organisaties starten op 29 juni op de Veteranendag een burgerinitiatief voor West Papoea. Doel is om de Tweede 
Kamer een discussie te laten starten over de ‘Act of Free Choice’ en de doorwerking daarvan op de bevolking tot op heden. We willen 
via een publiek debat bereiken dat er nader onderzoek komt naar de slechte situatie waarin veel Papoea’s leven en de achterliggende 
oorzaak daarvan. Uw steun hiervoor is van harte welkom. Bezoek de website van de SDSP of van de samenwerkende organisaties om 
dit initiatief te steunen (www.papoeahuis.nl). 

Metamorfose website SDSP

De afgelopen maanden is onder leiding van Ellis van 
Minnen en met hulp van Tom van der Valk en Pieter 
Veraart de website van de SDSP geheel vernieuwd. De 
site is op 1 juni 2013 ‘live’ gegaan, en geeft de SDSP meer 
middelen om zich beter te presenteren op internet. Met 
een kunstgalerie, goede projectinformatie en informatie 
over de vrijwilligers, en diverse links naar andere web-
sites, zijn we weer helemaal ‘bij’. De nieuwe sociale media 
zijn belangrijk voor de communicatie van de SDSP. Nieu-
we manieren van werken en het delen van informatie is 
ook belangrijk om een brede doelgroep - van jong tot 
oud - te blijven informeren en interesseren in West Pa-
poea. Dus… U gaat meer van de SDSP zien als u gebruik 
maakt van internet!

Nieuwsbrief digitaal ontvangen?

U kunt zich vanaf nu opgeven om de SDSP nieuwsbrief di-
gitaal te ontvangen. U krijgt dan geen papieren versie meer. 
Via de website of door het sturen van een e-mail aan de 
SDSP (redactie@sdsp.nl) kunt u dat aanvragen. Uiteraard 
kunt u zich altijd afmelden indien gewenst. U kunt dit mail-
adres ook gebruiken voor vragen en suggesties. Zo helpt u 
ons de nieuwsbrief te blijven verbeteren.
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