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Voorwoord

40 miljoen hectare biodiversiteit dreigt verloren te gaan in West Papoea als we niet in actie komen! Sinds de laatste nieuws-
brief hebben we in twee bijeenkomsten met vrijwilligers doorgesproken over de problematiek van het gebied, en de projecten 
die wij uitvoeren om daar wat aan te doen. We doen dan ook projecten op kleine schaal, en proberen ook op bestuurlijk niveau 
invloed uit te oefenen. In deze nieuwsbrief weer een overzicht van de laatste nieuwsfeiten. Deze keer wel een kortere nieuws-
brief, omdat we u willen meenemen in de problematiek van de Papua. In de bijlage bij de nieuwsbrief leest u daar meer over.

Wouter Bronsgeest 
(voorzitter)

Samenwerkende Organisaties voor West Papua

De SDSP is initiatiefnemer van de ronde tafel waaraan al enkele jaren de Samenwerkende organisaties voor West Papua deel-
nemen. De ronde tafel staat op het kantoor van de SDSP in Zeist. Een van de resultaten van dit samenwerkingsverband is het 
burgerinitiatief waarover u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen. In de zomer is Aad Kamsteeg, journalist en bestuurs-
lid van de Stichting Zelfbeschikking Molukkers en Papoea’s in West Papoea geweest. Zijn bevindingen staan in de bijgaande 
nieuwsbrief van zijn stichting, die we graag met u delen. De nieuwsbrief geeft een actueel beeld van de huidige situatie van de 
Papoeabevolking. Via onder meer het netwerk van de SDSP heeft Aad vele mensen in Papoea gesproken. Hij heeft hierover 
een boek geschreven. De SDSP is een van de sponsoren van het boek ‘Ooggetuige in Papua’ van Uitgeverij Buijten en Schip-
perheijn te Amsterdam.

Tuinbouw in Papoea

Vanuit Sumbawa werkt onze vrijwilliger Jurgen Nagel aan diverse initiatieven om grote projecten in West Papoea op te starten. 
Jurgen is een deskundige op het gebied van ontwikkelingshulp door de inmiddels jarenlange ervaring in het binnenland van 
West Papoea en zijn project op Sumbawa. Van de Nederlandse ambassade kregen Jurgen en de SDSP een mooie aanbeveling 
over zijn inzet om samen met een delegatie van de Nederlandse Ambassade en de Universiteit van Wageningen een zoge-
naamde ‘factfinding’ missie te organiseren en te begeleiden. Het resultaat is dat de ambassade een tuinbouwproject in het 
gebied in overweging heeft. We hopen daar binnenkort meer nieuws over te kunnen geven. Daarnaast heeft Jurgen contacten 
met de Australische hulporganisatie AUSAid, en met organisaties als de UNDP van de Verenigde naties en diverse bedrijven 
die in Papoea duurzaam willen investeren. De SDSP volgt hiermee de lijn van minister Ploumen van harte: Door maatschap-
pelijk verantwoord te ondernemen in ontwikkelingslanden, ontstaan er nieuwe economische en maatschappelijke impulsen. 
Duurzame landbouw is bijvoorbeeld vele malen beter voor de lokale bevolking en de natuur, dan grote kaalgekapte gebieden 
met monoculturen zoals oliepalm.

Nieuwsbrief digitaal ontvangen?

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.



Omniversum, 26 november 2014

In het Omniversum in Den Haag draait momenteel de film South Pacific, tropisch onderwaterparadijs. Deze film laat 
de natuur van West Papoea in al haar glorie zien. De film laat prachtige beelden van de afgelegen eilanden Raja Ampat 
in West-Papoea zien, en stelt het belang van leven in balans met de oceaan centraal. De SDSP steunt projecten mede 
in dit gebied. We willen de film dan ook van harte aanbevelen voor alle lezers van onze nieuwsbrief. Op woensdag 26 
november is er een speciale avond waarop de film getoond wordt. In de foyer staan we dan als SDSP met een infor-
matiestand, en onze vrijwilligster Talia Tuni geeft een korte lezing over Papoea. We hopen u allen te ontmoeten bij het 
Omniversum op de 26e. 

Meer informatie waaronder de trailer van de film vindt u via de Agenda op de website van SDSP www.sdsp.nl. 
Reserveert u wel tijdig een kaartje bij het Omniversum? 

Online via de webshop van www.omniversum.nl of bel 0900-6664837.

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