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2022
Nederland moet zich inzetten voor vrij Papua

bezoek ook onze website: www.spsng.nl

Beste Papoea vrienden,
Voor de herdenking papoeastrijders
die op 2 sept 2021 plaats vond
op het landgoed Bronbeek.

Er was weer ondersteuning door een blazersensemble die oa het Wilhelmus speelde,
het vlag hijsen de uitgebreide krans/bloemstuk legging en verschillende sprekers.
Na de kranslegging een deﬁle van de aanwezige veteranen langs het
papoeastrijdersmonument.
In de toespraak van de voorzi er van VNNGM waarin hij sprak over de genocide die
door Indonesie in West Papoea wordt gepleegd. De genocide vindt voornamelijk in de
laatste jaren op steeds grotere schaal plaats.
Jarenlang is er geen of nauwelijks reac e geweest vanuit de Nederlandse regering.
Echter nu zijn er kamerleden die hierover kamervragen hebben gesteld, oa SGP, CU,
CDA, PVV, SP en Gr. Links. Helaas zijn er op die vragen nog geen antwoorden gekomen.
Wij, Henk Willemsen en ik, die in de jaren 1960-1961 in Nieuw-Guinea waren, waren
enthousiast over de gidsen die wij in die jd gesproken hebben. Ook andere veteranen
delen dezelfde mening, zonder hen waren wij in het oerwoud verloren geraakt.
Voor ons komt steeds weer naar voren dat zij kameraden voor ons waren waar wij
onvoorwaardelijk op konden vertrouwen, hun fysieke kracht en uithoudingsvermogen,
kennis van de jungle, hun moed, en hun trouw, kortom zij waren goede strijdmakkers.
En nu, na 60 jaar gedenken, voel ik het nog steeds het een voorrecht om namens U als
donateur van de SPS jaarlijks een bloemstuk te kunnen leggen bij het Paoeastrijders
monument te Bronbeek, en daardoor de Papoea's toch een beetje steun en hoop te
kunnen geven.
Ondanks de Corona, die nog onder ons is, wil ik U en de Uwen namens het bestuur,
s ch ng SPS, ﬁjne Kerstdagen en een Gezond 2022 wensen.
Wim van Luyn, voorzi er
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Eindhoven, 23 februari 2021

Geachte SPS,
Hierbij zeggen wij jullie hartelijk dank voor de gulle bijdrage die we 10 februari jl. hebben
mogen ontvangen. Wij zullen dit doorsturen naar pater Tromp in Manokwari, Papua
Nieuw Guinea, Indonesië, zoals aangegeven bij uw overmaking.
De volgende meldingen staan genoteerd: “Gi pater Tromp voor OM Kaimana, Sorong,
OMP FAC en Manokwari.
De bijdrage voor OM Kaimana gaat via pater Tromp naar zuster Mata Bongs.
Wij stellen het op prijs dat u het werk van de Orde der Augus jnen en pater Tromp in het
bijzonder jaarlijks zo trouw steunt. Hartelijk dank dat wij nog steeds op u kunnen
rekenen, ook in 2021.
Met vriendelijke groet,
Missiebureau Augus jnen

Natal/Kerstmis 2020
Beste allemaal..
Jullie in Nederland lijken zwaarder getroﬀen door het Covid-19 dan wij hier in Indonesia.
Indonesia hee ongeveer vij ien keer zoveel inwoners als Nederland, maar de teller van
het aantal coronapa ënten en doden staat in geen verhouding, als de sta s eken
kloppen. Bijna 700.000 geïnfecteerde, onder wie twin gduizend doden. De meeste
infec es zijn te zien op het eiland Java, in de grote steden Jakarta en Surabaya. In de
provincie West Papua (de Vogelkop van het eiland Papua) zijn tot nu toe 98 doden te
betreuren, onder wie 21 in de stad Manokwari (waar ik woon). Er gelden regels zoals
overal in de wereld: afstand houden, mondkapje dragen, regelma g handen wassen,
geen handen schudden, niet met veel mensen bij elkaar, in kerken niet meer dan enkele
entallen mensen per dienst, scholen en universiteiten on-line. Met de Kerst worden er
eenvoudige diensten gehouden, met inachtneming van de regels. Niet blijven hangen na
de dienst, zoals gebruikelijk, om samen te eten, te dansen e.d. Wel diensten op
donderdagavond (nachtmis), vrijdag, zaterdag, zondag.... Het zal niet iedere dag storm
lopen (of toch??).
In het straatbeeld merk je weinig van de corona. Ja, je ziet veel mensen met mondkapjes,
de poli e houdt ook mensen staande die geen mondkapje (hier op zijn Nederlands
'masker' geheten) dragen, maar niemand wordt beboet.
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Winkels blijven open, er wordt veel vanuit huis gewerkt of vakan e gehouden, er blij
van hot naar haar gereisd worden (wel nadat men een 'rapid test' hee ondergaan en
een reisdocument verkregen tegen rela ef veel geld), passagiers in taxi-busjes zi en dicht
op mekaar. Ja, voordat men een winkel of kantoor binnengaat dient men zijn handen te
wassen, en soms worden er 'maskers' uitgereikt en temperatuur opgenomen met een op
je voorhoofd gericht pistooltje. Corona schijnt de mensen niet te deren. Mensen wonen
ook niet opgesloten in hun huizen, afgeschermd tegen de kou. In de huizen staan ramen
en deuren al jd open, zi en de mensen meer buiten op de veranda dan binnen. Nergens
een plek waar het virus kan blijven 'hangen'.
Scholen zijn sinds het begin van het schooljaar dicht, d.w.z. geen klassikaal onderwijs.
Sommige kinderen, die in de buurt wonen, moeten elke week hun huiswerk komen
ophalen en aﬂeveren, maar de meesten zijn 'on line'. Wat natuurlijk de nodige problemen
oplevert. Wat te doen als gezegd wordt dat er geen signaal is of geen beltegoed, en men
dus de lessen niet volgt. Niet iedereen hee de gra s leerboeken mee naar huis
genomen. Maar vooral zijn de proefwerken, en vooral die in de proefwerkweek aan het
eind van het semester, een wassen neus. Want wie zegt dat papa of mama de
antwoorden niet hee ingevuld, of dat men met een groepje hee samengewerkt, dus
gespiekt. Geen controle mogelijk.
De Dienst van Onderwijs hee al oﬃcieel aangeraden niet al te lage noch te hoge cijfers
te geven, en iedereen straks maar te laten slagen of overgaan. Die instruc e mag
natuurlijk niet algemeen bekend worden, want dan gaan de minder gemo veerde en niet
naar kennis hunkerende leerlingen ongegeneerd vakan e houden! Het zal wereldwijd
gezien worden: oh, ben jij in 2020/2021 geslaagd? Is je diploma een corona-bul? Tja, dan
heb je 'm voor niks gekregen! Er gaan geruchten dat in januari alleen de eindexamenklassen toch weer voor enkele maanden klassikaal onderwijs moeten komen ontvangen
op school, in groepen van niet meer dan 15 leerlingen. We wachten af.
Iedereen is deze dagen druk met een kerstboom op te tuigen: een duur plas c geval uit
de toko, of een uit plas c afval gebouwde boom. Ook kerststalletjes, wat zeg ik, hele
hu en, meestal op hoge staken, zoals de papua's vroeger hun huizenhoog in de
boomkruinen bouwden. Niet alleen voor iemands huis, maar ook aan de kant van de
grote weg, in iedere wijk. De burgemeester schrij zelfs een wedstrijd uit om te zien
welke wijk of buurt de mooiste kerst hut kan bouwen en versieren. De hangjongeren
houden zich dan de ganse kers jd hele dagen en nachten in deze vrijplaatsen op, 24 uur
lang keiharde kerstmuziek producerend, ook om op te boksen tegen door ﬂinke
versterkers uitgebraakte gebedsoproepen uit de omliggende moskeeën. Daar gaat je
's lle nacht'.... Noise pollu on.
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Ondanks alle huivering wens ik jullie een zinvol en gelukkig Kers eest en goeds en vrede
voor het Nieuwe Jaar. Dat het nu te distribueren vaccin verlich ng mag brengen. Met
oprechte dank voor de vele blijken van aandacht en belangstelling en zeer op prijs
gestelde hulp bij de ontwikkeling van het onderwijs in Manokwari.

Manokwari, 16 juli 2021
Beste allemaal...
Na de eindexamens afgelopen mei dacht ik: "Ik wacht nog even met jullie over de
resultaten te informeren totdat ook de overgangsexamens een feit zijn", want alle
regelgeving rond die examens veranderen ook om de dag vanwege de coronapandemie.
De pandemie raast echter maar door en dus ook de steeds maar weer aangescherpte of
verslapte regels. Nu de eerste klassers al oﬃcieel met hun lessen begonnen zijn
(afgelopen maandag 12 juli) wordt het toch echt jd om jullie bij te praten.
Het duurt te land, iedereen is het spuugzat. Na het uitbreken van het virus en de eerste
doden, ook in Manokwari, zat de schrik er ﬂink in. Alles op slot (geen weg, - lucht, - of zee
verkeer van en naar Manokwari en andere plaatsen. Handen wassen, geen vergaderingen
en kerkdiensten, ambtenaren "Working from home", afstand houden, mondkapjes en zo
verder. Op veel loca es in de stad staan poli eagenten te controleren. Schoolkinderen
krijgen enkel "online" les en de internaten zijn gesloten, de kinderen zijn naar huis.
Maar er komt al gauw de klad in, sterfgevallen blijken niet in de buurt, niet in de
honderden te lopen en niet in jouw familie. De regels versoepelen beetje bij beetje,
helaas nog geen klassikaal onderwijs maar de kinderen die in de buurt wonen, mogen 's
maandags huiswerk komen ophalen en 's zaterdags weer terugbrengen. Kantoren zijn
weer open en kerkdiensten voor kleine groepen. Het openbaar vervoer is overvol en
behangen met borden die je aanmanen om je zelf aan het gezondheidsprotocol te
houden!? Je mag weer in een vliegtuig of op een boot stappen als je een papier kunt
laten zien dat je een nega eve uitslag hebt. En nu.....de uit India a oms ge variant D.
Honderden mensen blijken ineens besmet te zijn.
De Augus jnen zouden in de week van 5-11 juli hun kapi el moeten houden, het was al
een jaar uitgesteld. Tot overmaat van ramp ging eind juni Manokwari op slot. Augus jnen
uit de Filippijnen, Jakarta, Kalimantan, Jayapura, Sorong en het binnenland konden geen
kant op. Sommigen waren al gearriveerd en kunnen tot op de dag van vandaag niet terug
naar huis. Het kapi el is uitgesteld tot augustus al is het maar via "zoom" en er tenminste
2/3 van de leden aanwezig zijn. Er zijn onlangs 3 diaken ingewijd, dat ging wel door. In
aanwezigheid van niet al te veel mensen maar toch een behoorlijk aantal.
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In de dagen erna zijn 7 mensen besmet geraakt en 3 in Maripi rond de onderbouw van de
middelbare school. Op een enkeling na waren al deze pa ënten al twee keer
gevaccineerd! De symptomen zijn niet al te hevig maar iedereen is minstens en dagen in
quarantaine. Nog niet naar een aparte loca e in het ziekenhuis maar toch. Teams van
mensen van de Dienst Gezondheidszorg zijn druk met overal tests af te nemen waarbij
vaak een posi eve uitslag valt.
Toch gaat de inschrijving voor het schooljaar 2020-2021 gewoon door, handen was en,
afstand houden en mondkapje. Ook melden velen zich "online" aan. Op iedere school
(SMP en SMA, Maripi en Susweni, onderbouw en bovenbouw) iets over de honderd
leerlingen, opgedeeld in vier klassen, misschien straks vijf. De internaten blijven dicht, op
enkele leerlingen na die al voor de "lock down" in Manokwari waren en niet terug naar
huis kunnen. Ze zijn wel allemaal nega ef getest!
De klaslokalen staan leeg, iedereen moet "online" studeren. Dat levert in zo'n eerste
week allerlei logis eke problemen op. Sommigen beschikken niet over een juiste
smartphone, in sommige dorpen is geen signaal of onvoldoende bereik. En helaas
anderen geloven het wel. Ook docenten wordt verzocht niet op school te komen maar
vanuit huis te werken. Normale zaken zoals introduc edagen en het aanmeten van een
nieuw uniform gaan niet door. Vorig jaar werden we al getroﬀen door corona, geen
klassikaal onderwijs en geen internaten. Van sommigen die nu in de tweede klas zi en
kennen we nog niet eens de gezichten! Door de Dienst van Onderwijs, van hogerhand
dus, is bepaald dat er geen eindexamen zou komen, slechts een schoolexamen en dat
iedereen (ja heus!) moest slagen. Zelfs diegene die om wat voor redenen dan ook nooit
werk ingeleverd hee en zelfs niet eens een proefwerk gemaakt hee .
De docenten op hogescholen, universiteiten en senior high schools zullen het gaan
merken dat sommigen leerlingen het afgelopen jaar niets toegevoegd hebben aan hun
kennis. Dat is natuurlijk vooral het geval onder de "minsten der mijnen". Zijn papa en
mama of oom en tante in de buurt die zelf enige scholing gehad hebben dan is er wellicht
kans op enige discipline thuis. Een geregelde dagorde, men kijkt het huiswerk na en
vraagt belangstellend of het wel goed gaat. Maar zijn papa en mama overleden en je
woont bij oma, kunnen pa en ma zelf niet lezen, zijn ze aan de drank, dan kun je het wel
vergeten. Maar het kan ook zijn dat je ouders geen geld hebben om een smartphone te
kopen voor je studie, of hee de overheid nog geen antenne geplaats in je dorp zodat je
van het internet verstoken blij . Ellende dus, ze halen geen ka enkwaad uit maar het is
wel de hele dag voetballen, door het oerbos (tropisch regenwoud) klauteren, op vogeltjes
jagen met pijl en boog of katapult, visjes vangen met een nylon lijn en een haakje.
Verdienstelijke bezigheden, in corona jd houd je geen kinderen binnen geen beginnen
aan.
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Voor ik het vergeet, ikzelf ben in april en mei al twee gevaccineerd met het Chinese
Sinovav, heb geen klachten, werk vanuit huis, kom niet de straat op maar loop wat rond
op het 7 hectare grote terrein. Wie zal het gaan winnen….het virus of toch wij en
wanneer dan?
Hartelijk dank voor jullie belangstelling, aandacht en steun.
Blijf gevrijwaard van het virus!
Met hartelijke groeten,
Tom Tromp.

S ch ng OBEL
Indonesie, 21 februari 2021
Geachte SPS,
Na mijn terugkomst enkele dagen geleden uit Nederland, zag ik bij het openen van de
rekening van de s ch ng OBEL een gulle gi van de S ch ng Papoea Steunfonds van
700,- euro, overgemaakt op 10-02-2021. Onze hartelijke dank hiervoor.
De terugreis uit Nederland is enkele malen uitgesteld doordat Indonesië het reisverkeer
vanuit het buitenland enige jd hee verboden, dit vanwege de toename van corona
gevallen in de wereld. Bij aankomst in Jakarta, momenteel de enige luchthaven in
Indonesië die sinds enige jd voor vliegverkeer uit het buitenland weer is geopend,
moeten alle passagiers verplicht 5 dagen in quarantaine alvorens men verder mag reizen.
Het gedoneerde bedrag zullen wij besteden aan de projecten in Papua, die helaas
momenteel “s l” liggen vanwege de corona maatregelen. Met name de beperkingen van
het reisverkeer, de scholen die alle nog gesloten zijn, geen klassikale lessen etc., als gevolg
van deze corona pandemie.
Zodra er weer ac viteiten kunnen worden opgestart, zullen wij het geld hieraan
besteden. Nogmaals hartelijk dank voor de gulle gi .
Met vriendelijke groet,
S. H. Oei, penningmeester S ch ng Obel
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MBO-school Sanyona
2021 uitgeroepen tot Sint Jozef jaar
En ja, ik moet zeggen dat hij meteen werk hee gemaakt van het feit dat onze MBOschool onder zijn bescherming is gesteld. De bouw van de school is voortvarend
begonnen en gaat nog steeds op dezelfde manier door, zowel wat betre de volle vaart
als de kwaliteitscontrole.
Begin oktober is de eerste steen gelegd door de voorzi er en die steen is meteen
ingezegend door de parochiepastoor van Sentani. Een varken liet bij deze plech gheid het
leven, omdat de voorzi er van onze s ch ng, geheel volgens de tradi e van de Papoea's,
het arme beest in pijl in de hartstreek schoot. Het varken blies op slag zijn laatste adem
uit.
De eerstesteenlegging van onze MBO-school Sanyona is een feit. Het ziet er naar uit dat
het schoolgebouw in februari kan worden opgeleverd. Wie weet kan Sanyona zijn deuren
openen voor de eerste lich ng leergierigen bij het begin van het schooljaar 2021-2022.

Jong talent acteert in een musical
Kerstnachtvieringen zijn dit jaar niet mogelijk vanwege de strenge coronamaatregelen
van zowel kerkelijke als regeringszijde. Vandaar dat onze kinderen gre g toehapten toen
aan hen gevraagd werd om in de kerstnacht een musical op te voeren die via “live
streaming” gevolgd zou kunnen worden. In de trant van de weldadigheidsconcerten zou
je hier kunnen spreken van een weldadigheidsmusical.
De musical hee als tel “Bersyukur” wat betekent “Dankzegging” en gaat over een kind
uit een zwak economisch gezin. De ouders kunnen het ﬁnacieel niet opbrengen hun kind
mee te laten met de Sinterklaasviering. Toen het kind als volwassene wel in in goeden
doen was, deed de gelegenheid zich voor om te par ciperen in een ac e die kinderen
verblijdt met een kerstcadeau. Reden tot grote dankbaarheid; “Bersyukur”
We prijzen ons gelukkig dat de directeur van onze s ch ng, architect van beroep, gehuwd
met een zorgzame verpleegkundige, vader van drie kleine kinderen en niet alleen
gezegend is met een groot muzikaal talent, maar ook een deskundige is op het gebied van
informa e- en communica etechnieken. U zult begrijpen dat hij voor ons “the right man
on the right place” is.
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PROJECTEN DIE WIJ MET UW HULP HEBBEN GESTEUND
Merauke
Sentani
Jayapura
Wamena
Fak-Fak
Sorong
Manokwari
Kaimana
Biak/Sope

Kees de Rooy
Pater Nico Dister
Mevr Oei/Roza Versteghen
Dr Oei/Liva Soe
Pater Tromp
Pater Tromp
Pater Tromp
Pater Tromp
Mevr Marbouw/Peter Beers

Diverse projecten
Diverse projecten
Diverse projecten
Diverse projecten
Diverse projecten
Diverse projecten
Diverse projecten
Diverse projecten
Diverse projecten

700 euro
700 euro
700 euro
700 euro
700 euro
700 euro
700 euro
700 euro
700 euro

Zo u ziet zijn de projecten over alle grote plaatsen waar wij des jds gelegerd
waren verdeeld. S ch ng Papoea Steunfonds is opgericht in 1987 door oud
Nieuw Guinea Militairen die graag de Papoea's willen blijven ondersteunen.
Wij vragen uw hulp door een bijdrage te storten.

Langendijk 29
4819ET
Breda

NL55 INGB 0000 006887
DE BESTUURSLEDEN VAN DE STICHTING ZIJN:
Voorzi er
Wim van Luyn
Heerbaan 248
6566EX Millingen a/d Rijn
0481-433580
voorzi er@spsng.nl

Secretariaat
Heerbaan 248
6566EX Millingen a/d Rijn
0481-433580
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Penningmeester
Henk Willemsen
Langendijk 29
4819ET Breda
076-5217876
penningmeester@spsng.nl
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Ondernemende scholieren en studenten
Zowel “thuis” als in de “tehuizen”, als ook op het terrein van onze eigen middelbare
school het Padua College, vaak ook St. Anthony's genoemd, leggen de kinderen plantage
aan waar je U tegen zegt. De ondernemingsgeest wordt zeer ges muleerd, niet alleen bij
leerlingen van het beroepsonderwijs maar ook bij HAVO/VWO studenten zoals het geval
is met bovengenoemd Padua College. Zij handelen in verse groenten maar ook in dito vis
en eieren. Op de grond rond de school leggen ze beddingen aan voor groenten. Zaaigoed
en jonge plantjes kopen ze in, of gaan ze halen op de plekken waar de overheid een
servicepunt “hor cultuur” hee ingericht om de gegadigden gra s te voorzien. Als de
oogs jd aanbreekt dan hee de school al aan marke ng gedaan; “Alles biologisch
verantwoord, onbespoten en geen chemische schoonheidsingrepen!“. Vis wordt
gekweekt in zelfgemaakte vijvers totdat die de “marktlee ijd” bereikt hebben. Toen het
zover was werd er een groot oogs eest op touw gezet dat door de locoburgemeester van
Sentani geopend werd. Al was het geen Hollandse haring die hij als eerste kon happen, de
vissen uit het Sentanimeer zijn voorouders van onze haring, ze mogen er wat smaak
betre ook zijn! Last not least, is er de eierhandel. De parochiepastoor van het stadsdeel
Argapura maakte in het parochieblad zo'n goede reclame voor de verse eieren dat onze
legkippen de enorme stroom aan orders niet bij konden houden. Enkele van de legkippen
kregen een burn-out.

MBO-school Santo Yosef Nazaret
Zo ziet een deel van onze mbo-school er aan de buitenkant uit. Op maandag 15
november jl. was ik in de gelegenheid onze mbo-school te bezoeken jdens de lesuren.
Het schooljaar 2021-2022 is vier maanden geleden begonnen en de eerste lich ng
scholieren, een 60-tal, verdeeld over twee studierich ngen (Landbouw en Zoetwater
Visserij) volgt de lessen vanwege de coronabeperkingen in twee groepen, de ene groep ‘s
morgens, de andere ‘s middags.
Voor de oﬃciële opening en inzegening van
de mbo-school Santo Yosef Nazaret was 1
mei gekozen, niet alleen Dag van de Arbeid
maar ook het feest van Sint Jozef Arbeider.
In mei 2021 was ik in Jakarta, zodat ik helaas
niet lijfelijk kon ingaan op de ontvangen
uitnodiging.Hiermee is de bouw en
inrich ng van de school grotendeels
gerealiseerd, dankzij medeﬁnanciering door
u en de provinciale autoriteiten van het
Ministerie van Onderwijs.
Pagina 9

bezoek ook onze website: www.spsng.nl

De grond rondom de school moet nog bewerkt worden. Gedeeltelijk wordt het een
siertuin, gedeeltelijk “oefenterrein” waar de studenten van de Landbouwrich ng de
beddingen leren aanleggen na met de tractor de grond te hebben omgeploegd. De eerste
keer is die nog vruchtbaar zonder bemes ng. Maar daarna sproeien wij met vloeibare
organische mest, a oms g uit het komposthuisje van het Atoniusklooster waar ik al
entallen jaren mijn paradijselijk domicilie heb.
Tot zover dit vierde en laatste voortgangsrapport over de bouw en inrich ng van onze
mbo-school.
Zoals er een gulden regel, een gulden middenweg en een gulden snede bestaat, is dit een
gulden rondzendbrief: de 50ste, een gouden jubileum. Tientallen jaren heb ik u verslag
mogen uitbrengen van wat wij konden doen met uw gi en, dona es en bijdragen ten
bate van het werk van de S ch ng Papoea Dochter van Compassie. De wederdienst van
de door u beguns gde kinderen, vrouwen, mannen bestond (en bestaat nog steeds) in de
vorm van hun oprecht gebed voor u en uw dierbaren waarbij ik mijzelf van harte aansluit.
U kunt ons gebed beschouwen als een geestelijke handdruk die ons “Dank u wel”
bekrach gt.
Het feestvarken is de rondzendbrief, niet onze
S ch ng. De S ch ng Papoea Dochter van
Compassie is van oudere datum dan de brieven, zij
stamt uit 1992 en is opgericht door de VlaamsBelgische Zuster Marie-E enne Warson (lid van de
Congrega e Kleine Zusters van Sint Jozef,
moederklooster in Heerlen), samen met enkele
geestverwanten, onder wie schrijver dezes. Maar
de brieven zijn pas begonnen in 1998, tevens het
jaar dat Zuster Marie-E enne -de Papoea’s noemen
haar Suster Marietjen- “naar Huis werd geroepen.”
Met deze zegswijze gee men hieraan dat iemand
het jdelijke verwisseld hee voor het eeuwige. In
het begin stuurde ik de brieven hal aarlijks, maar
onlangs ben ik overgestapt op trimester- en soms
zelfs kwartaalbrieven, in het besef dat de mij nog
resterende jd kort is. Voor de gelegenheid vertel ik in heel deze 50ste brief over slechts
één afdeling van Yapukepa: de medische ac viteiten van onze s ch ng via de kliniek
“Robertus”.
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De man achter de schermen
Is ongetwijfeld de heer Thomas Darmadi, secretaris van onze s ch ng en hoofd van de
gezondheidsafdeling. In een van mijn vorige brieven heb ik hem aan u mogen voorstellen
als mijn beoogde opvolger als fondswerver. Helaas is hij niet van de genera e Indonesiërs
die nog Nederlands kennen. Hij zal de brieven dus in het Engels schrijven en iemand van u
zal zeker zo vriendelijk zijn om ze te “verdietsen.” Sinds de oprich ng van de s ch ng
YaPuKePa en de kliniek Robertus, is hij bij beide betrokken. Zijn beroep was eerst
assistent-manager van de Associated Mission Avia on (AMA), de missievliegerij. Maar
vanwege zijn kennis van het Engels, werd hij gevraagd secretaris te worden van de
s ch ng Dian Harapan (= Lamp van Hoop) die het gelijknamige katholieke ziekenhuis in
Jayapura runt. Zijn ac viteiten als bestuurslid van onze eigen s ch ng deed hij in zijn vrije
jd. Maar sinds zijn pensioen (in Indonesia op 56-jarige lee ijd (veel te jong!) houdt hij
zich bezig met onze kliniek, met name wat betre malariabestrijding.

De naam “Robertus”
Tenslo e iets over de naam van de kliniek. “Robertus” is de voornaam van twee personen
met grote verdiensten voor onze kliniek, namelijk Rob Janssen en Rob de Jong.
Eerstgenoemde, piloot-in-ruste van de Missievliegerij in Papoea, hee ons geholpen bij
de bouw. Laatstgenoemde, bedrijfsarts-in-ruste, hee ons meerdere jaren een bezoek
gebracht en het was ons een waar en groot genoegen te kunnen zorgen voor zijn
huisves ng. Bij die bezoeken maakte hij zijn medische kennis ten nu e van de kinderen in
Huize “Hawai”, De kliniek ligt immers op hun terrein. Ten teken van onze erkentelijkheid
voor beider inzet ten bate van de Papoea's, hebben we besloten onze kliniek naar hen te
vernoemen.
En met de informa e over de naamgeving beëindigt deze notoire bedelmonnik zijn 50ste
rondzendbrief in de hoop dat u met de best mogelijke gezondheid dit verhaal hebt
kunnen lezen. Rest mij u te groeten die - wat hartelijkheid en dankbaarheid betre - niets
te wensen overlaten.
Nico Dister, OFM
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Jan nus WeggemansDister
Beste SPS,
Hierbij een verslag van de projecten in Biak waar we met jullie steun een bijdrage aan
hebben kunnen leveren. Alles hee vanaf juni tot en met november s lgelegen door
Corona. In Papua was het heel he ig, in Biak zijn veel mensen overleden. Het rijstproject
is op een maand na wel doorgegaan, de 32 gezinnen hebben nu eenmaal eten nodig vond
Inge. Ze hee het laten brengen omdat het voor Inge te gevaarlijk was, Inge is boven de
70 en mag niet besmet worden. De scholen zijn heel lang dicht geweest. Weinig Papoea's
hebben zich laten vaccineren omdat ze de Indonesische regering en het Chinese vaccin
niet vertrouwen. Het lijkt nu weer beter te gaan, de projecten zijn weer opgestart.

Waterproject kampong Sundey
Vorig jaar hebben we in deze kampong
een nieuwe pomp geplaatst, achteraf
bleek dat maar een klein deel van de
kampong daar water van kreeg. Door het
hoofd van de school ibu Serli werd ik
gevraagd of we de hele kampong niet van
water konden voorzien. Charles van het
waterbedrijf in Biak hee voor mij alles
bekeken en er bleek een wat hoger
gelegen bron te zijn, er is dus geen pomp
nodig en er zijn geen kosten voor elektra.
Inge is beheerder van het geld en koopt en
betaalt de materialen, ondertussen is de
aanleg voltooit. In de kampong zijn een
aantal van deze tappunten geplaatst ook bij
de school. Handen worden keurig met zeep
gewassen. Ook avonds wordt er water
getapt. De bewoners zijn erg blij dat ze nu
niet meer einden hoeven te lopen om water
te halen. Ook met de groentetuin in de
kampong gaat het goed, Inge hee in het
begin van dit jaar nog wat zaden gebracht.
Die zijn door de bewoners en schoolkinderen
direct gezaaid. Er is al geoogst voor eigen
gebruik en voor de markt om te verkopen.
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Naaicursus
We hebben een leslokaal gebouwd waar de naaicursus gehouden kan worden, het
leslokaal is dit voorjaar oﬃcieel in gebruik genomen. De stoelen en een grote tafel hee
Inge laten maken door een meubelmaker in Biak. Er doen 14 dames met naaicursus mee.
De naaicursus is deze maand weer gestart, er worden jurken voor de kerst gemaakt. We
hebben geholpen met het salaris van de naailerares en de stoﬀen voor de jurken.

Kampong Samber
Hier hebben we een in slechte staat verkerende woning verbetert, het dak was lek en het
waaide dwars door de woning heen. In deze woning woont een weduwe met kleine
kinderen. De muren waren nog goed, het dak is vernieuwd en ook de binnen wanden zijn
vervangen, balken die nog goed waren zijn weer gebruikt. De weduwe is erg blij met de
opgeknapte woning.

School in kampong Adibai
In een eerder verslag al aangegeven dat de toile en gerenoveerd en van water worden
voorzien, de kinderen moesten achter de school in de struiken hun behoe e doen. Inge
hee de materialen gekocht, zoals golfplaten, plaatmateriaal, verf, waterreservoir,
waterleiding materiaal, tapkranen enz. Bewoners van de kampong hebben het werk aan
toile en gedaan en ook de fundering voor het waterreservoir. Charles monteur van het
waterbedrijf in Biak waar ik jarenlang mee heb samen gewerkt hee de installa e
gedaan. Er is geen waterleiding in de kampong, dus vangen we het water van het dak van
school op in het waterreservoir, vandaar gaat het water met een polyethyleen leiding
naar de toile en.

Smartphone
Eferdina Mansnembra komt
uit kampong Samber, ze
gaat in Biak naar school,
helaas door Corona zijn de
scholen lang dicht geweest.
Op deze school word online
les gegeven, die lessen die
kan ze niet volgen omdat de
ouders geen geld hebben
om een smartphone te
kopen. Inge hee een 2e
hands smartphone gekocht
voor 500.000 RP dat is 31
euro, soms kan helpen heel
simpel zijn!
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Greise Makuker
Greise gaat naar de Faculteit Landbouw
in Monokwari Studieprogramma
Agrotechnologie (Landbouwtechniek).
Ze zit in het derde semester, voor deze
studie hee ze een laptop nodig. Die
hebben wij voor haar gekocht, het
schoolgeld wordt door de ouders betaalt
maar voor een laptop was geen geld, en
wij vinden het erg belangrijk dat ze de
studie kan afmaken. Ze kan na de studie
wat beteken voor de mensen in de
kampongs, zoals het opze en van tuinen
en het composteren van etensresten.

Rijstproject
Er zi en 30 arme gezinnen in het
rijstproject, om de maand brengt Inge,
zak rijst olie, melk, thee, suiker,
waspoeder, en twee stukken zeep om de
handen te wassen. Helaas door Corona
hee Inge noodgedwongen een keer over
geslagen. Het rijst e.d. brengen we
inmiddels al 11jaar. Soms vallen er
gezinnen af omdat er iemand een baan
hee gevonden, waardoor ze zelf in staat
zijn om rijst te kopen.
Inge houd dit allemaal goed in de gaten
maar er komen jammer genoeg ook weer
nieuwe gezinnen. Dit alles kunnen wij
doen dankzij jullie sponsering, waarvoor
dank.
Met hartelijke groet,
Jan nus
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