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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
De laatste drie vergaderingen van het bestuur van de SDSP zijn we gestart met een voorstelronde. Dat is een goed teken, want dat
houdt in dat we telkens nieuwe mensen aan de tafel hebben die meewerken aan de projecten van de SDSP. Door de bekendheid op
internet hebben we de laatste maanden behoorlijk veel nieuwe gezichten die het werk van de SDSP ondersteunen! Aan de bestuurstafel maken we graag ruimte om nieuwe vrijwilligers mee te nemen in onze manier van werken. Het aantal projecten en onderwerpen
waar we aandacht aan besteden is groot. En dat moet ook: 40 miljoen hectare biodiversiteit dreigt immers verloren te gaan als we
niet in actie komen! Tijd dus voor een nieuwsbrief waarin we u kunnen meenemen in de laatste stand van zaken.
Wouter Bronsgeest
(voorzitter)

Kunst in het SDSP kantoor
In 2013 hebben we veel werk gemaakt van de inrichting en daarna opening van ons vernieuwde
kantoor. De verdubbelde ruimte van het kantoor wordt momenteel weer intensiever gebruikt dan
voorheen. Bijna iedere donderdag zijn vrijwilligers van de SDSP aanwezig, en is er gelegenheid tot het
bezoeken van het kantoor. De grote collectie van kunstobjecten uit West Papoea is groot. Bijna al de
objecten zijn door Ellis van Minnen gefotografeerd, en ook via de website te bekijken. De afgelopen
weken hebben diverse liefhebbers en geïnteresseerden het kantoor bezocht en aankopen gedaan. U
wordt van harte uitgenodigd langs te komen. Wel even van te voren een belletje of -liever nog - en
mailberichtje versturen, dan kunnen we een afspraak maken voor bezoek en bezichtiging. Benader
ons op sdsp@planet.nl

Vrouwenproject van Ibu Kaikatuy
De verkoop van de kunst van de SDSP heeft een belangrijk
doel: Het vrouwenproject van Ibu Kaikatuy in Manokwari.
Dit project is afgelopen jaar bezocht door Kathrin Pape.
Zij heeft foto’s gemaakt en Ibu Kaikatuy gesproken. Het
vrouwenproject zorgt er voor dat vrouwen uit de stad en
uit de binnenlanden aan de ‘keukentafel’ leren om sieraden en kleding te maken gebaseerd op traditionele motieven. De interesse is zo groot, dat er meer dan 30 vrouwen
op dit initiatief afkomen, die ook allemaal rondom en in
het huis van Ibu Kaikatuy verblijven. De SDSP steunt haar
nu op een grotere ruimte op te zetten voor handwerk,
lessen en voorlichting. Door juist vrouwen over diverse
zaken voor te lichten, ontstaat een netwerk van vrouwen
die niet alleen elkaar versterken, bijleren over hygiëne en
medische zaken, of de kunst en cultuur van het gebied
behouden, maar die ook een springplank zijn naar lokale
economische initiatieven. De SDSP wil vanuit de steden
juist het binnenland in. Dit netwerk helpt daar extra bij.

Water in Midden Vogelkop
Wally en Coby hebben eind vorig jaar in het binnenland de dorpjes Jandurau en Inam bezocht en met de lokale bevolking watervoorzieningen aangelegd. Het project is volgens plan goed verlopen. Onze contactpersoon Charles Roring had al enige voorbereidingen
getroffenen de aanschaf van de benodigde materialen en het vervoer voorbereid. De mannen van het dorp hebben fantastisch geholpen met de watervoorziening, voornamelijk het zware werk het sjouwen van zand, cement en stenen. Elke keer weer in de warmte
berg op en af. De aanleg van de waterbak was stap één. Daarna moest er een pijp worden gelegd van 400 meter naar het dorp om
aan te sluiten op nog eens 300 meter PVC-buis. Het duurde drie dagen voordat het bassin vol was met schoon bergwater, maar nu
hebben de dorpjes schoon en stromend water!

Huisvuilproject met diverse facetten
In April is Talia Ruijg met haar zoon Giovanni naar Papua vertrokken. Ze gaat daar aan de slag met het verhogen van bewustwording
van de mensen op het gebied van afval. In Papua ligt veel zwerfafval, en vooral de overlast van plastic is enorm. Er zijn geen goede
afvalsystemen voor het ophalen van afval, en zeker niet voor recycling. Talia gaat kijken of en hoe het model van Milieustewards is te
gebruiken. Op Ambon bestaat al een dergelijk initiatief, en daarvan kunnen ook wij leren! De SDSP heeft ook contact met het Wereld
Natuurfonds in Papua. Zij voeren het Bird’s Head Seascape (BHS) Programma uit. We onderzoeken ook hier of we van elkaar kunnen leren. Heel veel plastic en ander afval komen in de zee terecht. Het WNF probeert lokaal te werken aan de bescherming van de
koraalgebieden langs de gehele kust van West Papua.

Om ook in Nederland aan bewustwording te werken, ondernemen we diverse initiatieven. De Openbare Basisschool ‘t Schattenveld
in Dieren organiseerde een goede doelenactie voor het afvalproject. Dinsdag 12 maart waren de Milieustewards Groningen te gast in
Dieren (Gld.) voor een milieu-educatieve dag voor de leerlingen van de school. Speciale gast was Maria Koijck die vertelde over de
“plastic soep” die in de oceaan drijft. Zie ook: http://plasticsoupfoundation.org. Maria maakte met de kinderen een tassenbol. De trotse
wethouder van Dieren nam het kunstwerk in ontvangst. De leerlingen zamelden o.a. samen met lokale winkeliers flessen in en spaarden geld voor het SDSP project. In totaliteit maar liefst 2.259,07 Euro.

De initiatieven van de SDSP passen in een bredere visie. De SDSP probeert maatschappelijk verantwoorde bedrijven te interesseren
om in Papua te investeren. Het aanbod van vuil is groot, en er is nog veel te doen op gebied van bewustwording, maar ook het aanleggen van een afvalinfrastructuur en het neerzetten van goede recyclingplekken en fabriekjes die plastic kunnen verwerken. Guus
Lapré is als intermediair van de SDSP gestart om een eerste verwerkingsmachine voor plastic te installeren en om plastic bij winkels
op te halen. Dit is de eerste stap om uiteindelijk plastic lokaal te verwerken tot nieuwe bruikbare materialen, waaronder dakplaten.
Daarmee kan afval een nuttig en duurzaam tweede leven krijgen, en betaalbare huisvesting opleveren voor de lokale bevolking.

Nieuwe website voor project Microtourism Raja Ampat
Het microtourism project Raja Ampat is geheel ‘community based’ en laat de lokale Papoea’s optimaal profiteren van hun eigen inspanningen. Wilt u meer weten over de logementen, of de Papoea’s in dit duik-, snorkel- en vogelparadijs, neem dan contact op met
onze vrijwilliger Guus Lapre ter plaatse in Sorong. Zie ook: www.rajaampatmicrotourism.besaba.com

Bilateraal geld
Ontwikkelingshulp aan een land als Indonesië verloopt voor een deel via bilateraal geld: Geld dat via de Nederlandse ambassade in
Jakarta aan projecten wordt gegeven. De SDSP was uiteraard geïnteresseerd in de geldstroom naar projecten in West Papua die met
deze fondsen worden ondersteund. Daarvoor hebben we bij diverse organisaties advies gevraagd en onderzoeksresultaten opgevraagd.We hebben daarvoor een rondgang gemaakt via de Raad van Advies van de International Institute of Social Studies (ISS) in Den
Haag, de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) die een evaluatiebezoek bracht aan Indonesië om enkele
projecten in het land –maar niet in West Papua, de Nederlandse ambassade in Jakarta, en we hebben de Algemene Rekenkamer (ARK)
aangeschreven. Mede op advies van de ARK is door ons de Algemene Commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aangeschreven. Zij hebben onze vraag behandeld. Waarom we dit doen? De SDSP vindt het belangrijk dat Belastinggeld voor
ontwikkelingssamenwerking goed terecht komt. We zijn er een voorstander van dat dit geld gebruikt wordt om de ontbossing van de
40.000 hectare regenwoud tegen te gaan en de lokale bevolking te ondersteunen. We wachten nu op het antwoord van de Minister.
We houden u op de hoogte van onze lobby!

Haalbaarheidsstudie tuinbouw
Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling in het midden van de Vogelkop, voert Jurgen Nagel een
haalbaarheidsstudie uit in het gebied. We onderzoeken daarmee welke tuinbouwactiviteiten het beste
passen in de omgeving. Op dit moment worden zelfs de meest basale levensmiddelen geïmporteerd
naar West Papua, waaronder uien en kool. Deze producten zijn eenvoudig zelf te verbouwen. De opstart van een tuinbouwbedrijf samen met lokale boeren vergt echter een behoorlijke investering, zeker
als er veel boeren betrokken worden. Een dergelijk project staat daarnaast nooit op zichzelf: er hoort
educatie bij, er hoort een afzetmarkt bij, en er horen ook sociale initiatieven bij. Denk aan educatie en
aanvullende medische programma’s voor de lokale bevolking. Het netwerk dat de SDSP in de afgelopen 19 jaar heeft opgebouwd in West Papua is gelukkig erg groot. Daarmee is de SDSP een serieuze
partner voor grotere hulporganisaties, die het gebied niet kennen en de lokale bevolking niet kennen.
Ons streven is om na de zomer van 2014 met een driejarig land- en tuinbouwprogramma te starten
in Sorong of Manokwari. In Papoea is Jurgen Nagel onze contactpersoon. In Nederland ondersteunen
Marcel Willemsen, Gerbren Haaksma en Peter Goos dit initiatief vanuit de SDSP. Peter Goos is de
nieuwe penningmeester van de SDSP.

Burgerinitiatief Samenwerkende Organisaties voor West Papua
De samenwerkende organisaties hebben de laatste maanden van 2013 en de eerste maanden van 2014
vele lokale en regionale en nationale contacten gelegd, onder meer binnen de overheid. Met persberichten en het benaderen van mensen op diverse evenementen brengen zij het onderwerp van het burgerinitiatief onder de aandacht. Doel is om de Tweede Kamer een discussie te laten starten over de ‘Act
of Free Choice’ en de doorwerking daarvan op de Papoeabevolking tot op heden. Inmiddels hebben
14000 mensen hun steun betuigd. Wilt u ook meedoen? Kijk op www.papoeahuis.nl voor formulieren
of de mogelijkheid om op digitale wijze uw steun te betuigen!

Nieuwsbrief digitaal ontvangen?
Met onze digitale nieuwsbrief kunnen wij u frequenter, uitgebreider en voor ons goedkoper informeren.
U kunt zich vanaf nu opgeven om de SDSP nieuwsbrief digitaal 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 in dien gewenst. U kunt dit mailadres ook gebruiken
voor vragen en suggesties. Zo helpt u ons de nieuwsbrief te blijven verbeteren.

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