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Beste Papoea vrienden,

Het aantal projecten voor onze papoea’s 
kunt U vinden verderop in deze nieuws-
brief. Zoals wij al eens hebben laten weten 
sturen wij het geld via de Missie, via een 
pater die even in Nederland verblijft en ook 
weer met ex-NNG militairen die op terug-
keerreis gaan. Zij zorgen er dan voor dat al 
het geld op onze projecten terecht komt.

Wij hebben met z’n allen stilgestaan dat het al weer 75 jaar geleden is dat wij 
onze bevrijding gevierd hebben. Op 26 september 2019 heb ik namens U allen 
een krans gelegd bij het papoeamonument in Bronbeek voor alle gesneuvelde 
papoea’s. Ik realiseerde mij gelijk dat het alweer 57 jaar geleden is dat de 
overdracht plaats vond .

Bekend is dat de overdracht in 1962 plaats vond onder Amerikaanse druk en dat 
de Indonesische President onafhankelijkheid beloofde met de woorden: Als 
jullie je onafhankelijkheid willen dan krijg je die van mij! Zoals U weet is hier 
niets van terecht gekomen.

Ik wil U mededelen dat in september jl. in New Guinea vreedzame 
demonstraties uitbraken. Zij protesteerden tegen het racisme dat zij ervaren 
vanuit de Indonesische overheid. De vreedzame demonstratie van de papoea’s 
werd door de Indonesiërs met zeer veel geweld, waarbij doden vielen, de kop 
ingedrukt.

Vooral is onze steun aan het onderwijs, van zeer groot belang, zodat hierdoor de 
beter opgeleiden, een grotere weerstand kunnen bieden.

In het tweedekamer debat van 13 nov. Jl. vroeg Kees van der Staaij van de SGP 
naar aanleiding van het geweld door Indonesië, dat de Nederlandse regering nu 
stelling moet innemen voor dit geweld. Dat is een stap in de goede richting.

Nogmaals heel veel dank dat wij namens U, de papoea’s toch een beetje steun 
en hoop kunnen geven.

Namens het bestuur van onze stichting SPS , wens ik U fijne Kerstdagen en een 
gezond 2020 voor U en de Uwen.

Wim van Luyn, voorzitter
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1. Kaimana

Nu voor de 27ste keer naar Nieuw Guinea geweest. Ik kan er niet genoeg van krijgen 
om terug te gaan naar de Papua´s (mijn vrienden). Als het februari maart begint te 
worden, dan gaan mijn gedachten ook richting Nieuw Guinea. Ik heb dit jaar de 
plaatsen Ambon, Sorong, Manokwari en Kaimana bezocht.

Van de SPS heb ik 1000 euro mogen geven aan de stichting Puskesmas in Kaimana 
(K. Rooy). Ze waren er enorm blij mee, ik had ook nog eens 2000 euro extra!

Jan Nagelkerke

2. Merauke

Geachte SPS,

Heel veel excuses dat ik nog niet eerder gereageerd heb...maar als jullie mijn leven hier 
van dichtbij mee zouden maken dan zou je zeggen, je hoeft niet te schrijven, je hebt het 
al zo hartstikke druk met de afbouw van ons groot weeshuis/aids complex (nu besig 
met een grote aula, sporthal van 55 x 20m en 14m hoog. Inmiddels zijn we al weer een 
stuk verder met de bouw en nog steeds elke dag druk bezig met grondzaken voor het 
groot missehuis voor 100 bedden. De papierem afwerking bij het kadaster is een 
ellende, dat kost me nu over een tijdsbestek van 3 jaar al duizenden uren! Het 
ziekenhuis draait nu al weer een maand. Ik ben de voorzitter van de bouwkomissie en 
dat slokt veel tijd op.
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Daarnaast loopt het kippenproject voor 
een aantal papua gezinnen gelukkig nog 
goed. Met name de uitbreidingen van 
kleine kippen hokken voor 400 mestkippen 
naar 1200 of zelfs naar 1500 kippen. Maar 
nu hebben we in die grote hokken 
watertoevoerpijpen met drinknippels 
nodig. Die koop ik o.a. met het geld van de 
SPS maar ook de grote gele water tonnen 
van 165 euro per stuk. De installatie van de 
watertoevoerpijpen met drinknippels voor 
een hok van 1200 kippen kost 150 euro. 

Om lange verhalen te schrijven hebt ik de 
eerste maanden nog geen tijd. Gelukkig 
ben ik gezond en kan ik het nog goed 
volhouden met mijn 78 jaar oud om van 's 
morgens rond 4:30 uur tot s avonds 10 uur 
volle bak te draaien en dat zonder een 
siesta smiddags. Die volle bak komt 
doordat zoveel mensen me voor dit of dat 
nodig hebben....hier kan ik ook veel 
ervaringen en feiten over geven maar ik 
heb geen tijd om een verhaal te schrijven. 
Het is wel de werkelijkheid van elke dag 
hier bij mij in Merauke... 
Ik wil niet zeuren over dat ik het druk heb maar het zijn wel de feiten. Als laatste 
Nederlandse missionaris ben ben ik ook vaak de tussenpersoon voor Nederlanders en 
Papua's. Als over een jaar de grotere projecten klaar zijn, hoop ik wat meer tijd te 
krijgen.

Beste SPS, ik hoop dat ik met dit korte schrijven wat info geef over het geld van de SPS, 
dit is nog altijd welkom. Als het mag wil ik ook graag wat besteden aan de opleiding van 
Papua's die hier en daar wat vast lopen met de betaling van studie bij het afstuderen.

Tot slot, heel veel dank SPS voor jullie steun aan de papua's die het echt nodig hebben. 

Kees de Rooij 
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3. Jaya Pura

14de jaarverslag RUMAH AGAPE
“Pengembangan Keluarga Papua”
Periode: januari 2018 – december 2018

INTRODUCTIE
De meeste van onze gewaardeerde donateurs die dit verslag ontvangen, kennen de 
achtergrond en het doel al van het bestaan van Rumah Agape in Sentani. We kunnen er 
alleen aan toevoegen dat Rumah Agape nog steeds de meeste cursussen biedt zowel 
formeel als niet-formeel (zoals PAUD, een voorschool voor peuters en kleuters tot zes 
jaar). Dankzij de toewijding van onze docenten en uw financiële donatie zodat zowel 
hun salarissen kunnen worden betaald als ook materialen en af en toe wat inventaris, 
kunnen we onze taken uitvoeren. Hierdoor kunnen we zowel kleine kinderen 
voorbereiden op school als vrouwen diverse vaardigheden aanleren en jonge Papua 
universiteitsstudenten orgel leren spelen, voornamelijk zodat zij hierdoor in staat zullen 
zijn om in hun kerk te spelen. 

Door de instabiele en chaotische situatie van de minderbedeelde Papua vrouwen, is 
onze doelstelling om ze vaardigheden aan te leren die hun economische situatie 
kunnen verbeteren, helaas niet altijd haalbaar. De meerderheid kan niet naar de lessen 
komen omdat zij hun tuinproducten op de markt moeten verkopen. Doen zij dit niet, 
dan wordt hun plaats op de markt ingenomen door andere Indonesiërs. Een ander 
probleem zijn de hoge vervoerskosten, omdat de meesten ver van Rumah Agape 
wonen. 

De onderwijsactiviteiten gaan nog steeds wel door, de drukst bezochte is de 
literatuurklas. Hier komen jonge Papua vrouwen alleen in de ochtend naar toe. In de 
avond verkopen ze groenten. De meeste onderwijsactiviteiten bij Rumah Agape worden 
door u (onze donateurs) betaald evenals renovatie en het schoonmaken van het terrein 
van Rumah Agape. 

Onze Stichting Yayasan Putri Kerahiman Papua betaalt maandelijks slechts een mager 
bedrag, dat niet voldoende is (de laatste vijf jaren is het bedrag niet gestegen) om de 
operationele kosten van het project (kantoor, elektriciteit, telefoon, benzine, gas, 
kerosine, auto service en onderhoud, autobelasting en vergunning, land belasting, 
salarissen van vier medewerkers en overige zaken) te betalen.
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ACTIVITEITEN BIJ RUMAH AGAPE

1.  Literatuur
 Het aantal studenten was dit jaar 5 met een vaste aanwezigheid. Het betreft jonge   
 moeders die leergierig zijn. Wij betalen voor hun vervoer wanneer zij naar de les   
 komen.

2.  Koken en bakken
 Rumah Agape staat de geregistreerde studenten toe om te koken en de 
 noodzakelijke materialen te gebruiken om hun producten te maken die zij verkopen. 
 Als er genoeg vrouwen zijn die een docent vragen om hen wat speciale gerechten of 
 producten te maken, dan regelen we een docent om dit te komen doceren.

3.  Naaien
 Deze activiteit ontwikkelt zich gestaag. We hadden in totaal acht vrouwen. Deze 
 kunnen allen lezen en schrijven en hebben genoeg tijd om thuis te oefenen. Ze 
 kunnen patroontekenen en maken de kleding thuis zelfstandig af. Gedurende het 
 jaar 2018 maakten drie vrouwen de cursus af en naaien nu voor andere mensen. 
 Begin 2019 hebben alweer zes vrouwen ingeschreven. Omdat er een aantal
 vrouwelijke studenten is dat in staat is om wat te betalen voor de naailessen, 
 hebben we hen gevraagd een redelijk bedrag te betalen, afhankelijk van hun 
 mogelijkheden en het restant wordt door Rumah Agape bijgelegd zodat de docent 
 kan worden betaald alsmede de andere operationele kosten zoals een klein bedrag 
 aan elektriciteit, schoonmaakmateriaal, vervoerskosten indien vereist en ander 
 kleine uitgaven voor het onderhoud van het gebouw.

4.  Muzieklessen
 Deze activiteit is er nog steeds maar wel met ups en downs in verband met de 
 beschikbaarheid van de docent. Het is niet gemakkelijk om een capabele 
 orgeldocent te vinden, die bereid is om les te geven aan Papua universiteits-
 studenten die niet in staat zijn om hoge bedragen te betalen. De meesten krijgen 
 gratis les en slechts een klein aantal betaalt een klein bedrag dat we toevoegen aan 
 het salaris van de docent. Dit jaar hadden we additionele studenten, een totaal van 
 15, en verschillende van hen hebben de cursus afgerond. Zij zijn in staat om in het 
 openbaar te spelen.

5.  Voorschool
 Voor het schooljaar 2017-2018 hadden we in totaal 47 kinderen en medio juni 2018 
 vond de diploma-uitreiking van 29 kinderen plaats die doorstromen naar de 
 basisschool. De 18 kinderen die bleven en de 27 nieuw geregistreerde kinderen in 
 juli voor het schooljaar 2018-201, geven een totaal van 45 kinderen voor het 
 schooljaar 2018-2019. Omdat een paar ouders van kinderen in staat zijn om 
 schoolgeld te betalen, vragen we hen om een redelijk bedrag, afhankelijk van hun
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 financiële mogelijkheden, te betalen. Natuurlijk zijn er anderen die niets kunnen 
 betalen. We gebruiken de bijdragen voor extra kosten die niet in onze budgettering 
 zijn opgenomen. Het ministerie van Onderwijs heeft zojuist (januari 2019) veel 
 speelgoed, spelletjes en studiemateriaal voor onze school bezorgd en de Minister 
 van Onderwijs heeft recent onze school bezocht, op zoek naar PAUD schoolkandi-
 daten als voorbeeld voor PAUD scholen in Jayapura.

CONCLUSIES
Ofschoon dit jaar korter leek dan de voorgaande jaren, zijn we in staat geweest om de 
meeste programma’s uit te voeren, onze activiteiten uit te voeren, mensen in nood te 
helpen en sommige delen van ons kantoorgebouw te repareren. We zijn ook heel 
dankbaar voor de niet aflatende ondersteuning van Onze Heer via onze donateurs, de 
goede relaties onderde docenten en staf van PAUD, de spontane samenwerking – op 
veel manieren - van de ouders van onze PAUD kinderen en vooral, voor de zorg en 
aanmoediging van Pater Nico S. Dister OFM.

Onze grote dankbaarheid voor onze geliefde donateurs, die dit alles mogelijk maken en 
onze wensen voor Zijn voortdurende zegeningen voor een ieder van u in overvloed.

Sentani, 19 februari 2019
Rosa Millan de Verstegen
Directrice

4. Sentani 

YAYASAN PUTRI KERAHIMAN PAPUA  (Yapukepa)

Periode:   februari - augutus 2019
Feest van Maria ter Engelen (Potiuncula)

Sinds in 1998 dictator Suharto ten val kwam, is Indonesië heel wat democratischer 
geworden, met als gevolg een groter respect voor de daarbij behorende vrijheden, 
zoals die van godsdienst en van meningsuiting. Wie daar ook gretig van geprofiteerd 
hebben, zijn de “Islammisten”, voorstanders van een radicale, fanatieke en intolerante 
beleving van de Islam, en dus tegenstanders van een gematigde, tolerante beleving 
ervan. Zij hebben grote invloed gekregen in moskeeën, op scholen en universiteiten en 
hebben ook heel wat aanhang onder de staatsambtenaren en de politici. Anders dan 
Prabowo Subianto. de tegenkandidaat voor het presidentschap. moet de huidige, pas 
nog herkozen president, Joko Widodo niets hebben van deze “religieuze extremisten”.
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Samen met de twee grootste en traditionele Islamitische organisaties in het Land 
(Nahdlatul Ulama en Muhamadiyah) is hij voorstander van een gematigde Islam, net als 
de (nu nog slechts nipte) meerderheid van de bevolking. In zijn eerste termijn als 
president heeft hij de infrastructuur van het land enorm verbeterd, de corruptie 
aangepakt en de verziekte staatsfinanciën een stuk gezonder weten te maken. 

Voor Papua had de grotere democratie tot gevolg dat de onafhankelijkheidsaspiraties 
die lange tijd ondergronds waren gegaan, weer naar boven kwamen. Leger en politie 
zijn maar al te vaak geneigd om elke uiting daarvan met harde hand neer te slaan, 
hetgeen niet zelden neerkomt op grove schending van de mensenrechten. Om de 
spiraal van geweld een halt toe te roepen, wordt er van kerkelijke zijde aangedrongen 
op een breed opgezette dialoog tussen de (vooral nationale) regering en diegenen die 
pleiten voor een of andere vorm van zelfbeschikking. Helaas is die dialoog er nog niet 
van gekomen. Intussen gaat het leven in Sentani, na de overstromingsramp begin dit 
jaar, weer zijn gewone gang,  en doen wij van YaPuKePa ons best om er iets moois van 
te maken. Dat goede en minder goede dagen elkaar afwisselen, hoort bij het leven. 
Maar omdat elk nadeel ook zijn voordeel heeft - Cruyff peperde het ons weer eens in - 
leggen uiteindelijk de knuddes-met-een-rietje in een dal van tranen het toch maar mooi 
af tegen de rozengeur en maneschijn van een hemel op aarde. U, beste lezers, hebt 
daaraan heel veel bijgedragen, en ik dank u voor de voortzetting daarvan.

In Memoriam

Op 27 juni 2019 verwisselde een van 
de trouwste begeleiders van onze 
kinderen, Andreas Singpanki, het 
tijdelijke met het eeuwige. Tientallen 
jaren heeft hij de bewoners van onze 
tehuizen met raad en daad bijgestaan, 
eerst in “Hawai”, daarna in “Polomo”. 
Of de leeftijd waarop hij door God 
naar Huis is geroepen, inderdaad 51 
jaar is, zoals zijn identiteitskaart 
aangeeft, is niet zeker. Hij zag er ouder 
uit, en zoals bij vele Papoea´s uit het 
binnenland het geval is (Andy is 
geboren in het Sterrengebergte),            
bestond er destijds nog geen burgerlijke stand in de afgelegen regionen van Papua. 
Belangrijker is zijn registratie in het Boek des Levens. Daarvan kunnen we zeker zijn, 
want vanaf Andy’s geboorte staat zijn naam al geschreven in de palm van Gods hand. 
Moge hij  nu voorgoed gelukkig zijn in God, zijn Schepper.
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Langendijk 29
4819ET
Breda

Voorzitter 
Wim van Luyn 
Heerbaan 248 
6566EX Millingen a/d Rijn
0481-433580 
voorzitter@spsng.nl

Secretariaat
Heerbaan 248 
6566EX Millingen a/d Rijn
0481-433580 

Penningmeester
Henk Willemsen
Langendijk 29
4819ET Breda
076-5217876
penningmeester@spsng.nl

DE BESTUURSLEDEN VAN DE STICHTING ZIJN:

NL55 INGB 0000 006887NL55 INGB 0000 006887NL55 INGB 0000 006887

PROJECTEN DIE WIJ MET UW HULP HEBBEN GESTEUND

Kaimana                      Jan Nagelkerken                              School project                                   500 euro
Merauke                        Kees de Rooy                                    Aids/Weeshuis                                 500 euro
Jayapura                        Mevr Oei/Roza Versteghen        Kinderen/Vrouwen                        500 euro
Sentani                         Pater Nico Dister                              Kerihimanschool                              500 euro
Wamena                       Dr Oei/Liva Soe                                 Oogkliniek                                        500 euro
Fak-Fak                          Pater Tromp                                      Schoolproject                                   500 euro
Sorong                           Pater Tromp                                      Schoolproject                                   500 euro
Manokwari                  Pater Tromp                                      Schoolproject                                   500 euro
Biak/Sope                     Mevr Marbouw/Peter Beers      Schoolproject/Polikliniek             500 euro

Zo u ziet zijn de projecten over alle grote plaatsen waar wij destijds gelegerd 
waren verdeeld. Stichting 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.
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II. Een universiteit in oprichting

Al lang wordt er in Papua gedacht aan de oprichting van een katholieke universiteit. Een 
openbare, een protestante, een islamitische -, ze zijn er allemaal. Maar een katholieke 
nog niet. En dat, terwijl de katholieke kerk ook in Papua, net als in heel Indonesië, 
bekend staat om haar goede onderwijsinstellingen. Dat het er tot nu toe niet van 
gekomen is, hangt samen met de hoge eisen die van regeringswege gesteld worden. 
Pas nu begint men aan katholieke zijde eveneens te neigen naar de gedachte dat die 
eisen ook gaandeweg vervuld kunnen worden, en dat je dus niet hoeft te wachten met 
de oprichtingsprocedure totdat alles al 100 % in kannen en kruiken is. Daarom hebben 
enige vooraanstaande katholieke Papua’s de handen ineen geslagen en besloten 
tezamen een oprichtingscommissie te vormen. Als voorlopige locatie, niet van de aan-
staande universiteit maar van het commissiesecretariaat, is het complex van ons 
Paduacollege gekozen. De reden was dat de collegeleiding ook tot de leden van 
genoemde commissie hoorde, en bereid was het secretariaat te bevrouwen / 
bemannen. Over de naam van de boreling wordt ook al nagedacht. De voorkeur van 
een deel der commissieleden gaat uit naar de onlangs overleden emeritus-bisschop van 
Jayapura, Mgr. Herman Münninghoff OFM, die grote bekendheid heeft verworven als 
voorvechter van de mensenrechten in Papua.

Het secretariaat van de Katholieke Münninghoff Papua Universiteit-in-oprichting is 
gelegen aan de Grote Kemiri Straat 29 in Sentani, achter (= belakang) het winkel-
centrum dat in de volksmond ”Borobudur” heet, genoemd naar de eerste zaak die zich 
vestigde in dit winkelcomplex. Het complex draagt officieel een nóg indrukwekkendere 
naam: „Sentani City Square“.  Daarachter ligt dus ons Antonius-van-Padua College, waar 
het secretariaat van de universiteit in-staat-van-oprichting is gevestigd.
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III. De Robertuskliniek

Het aantal patiënten groeit maar door. Iedere dag duiken er nieuwe patiënten op.  
Momenteel krijgt de kliniek 20 tot 30 patiënten per dag, en zelfs nog meer. Onze 
analyste is momenteel met zwangerschapsverlof. Maar dat mag geen afbreuk doen aan 
onze dienstverlening aan de patiënten. Wij blijven ons best doen. In juli hebben we 
hulp gekregen  in die zin dat er een verpleegstersopleiding in Sentani is waar wij mee 
samenwerken. Tot September zijn er 6 tot 7 leerling-verpleegkundigen die stage lopen 
in onze kliniek. Dat bevordert ten zeerste onze dienstverleing aan de patiënten, terwijl 
de leerlingen goede ervaringen en kennis opdoen tijdens hun stage in onze kliniek.
We zijn ook bezig het systeem van onze medical records te verbeteren. De 2000 records 
van onze patiënten zijn we opnieuw aan het ordenen, zodat het makkelijker wordt om 
hun gegevens snel terug te vinden en om het registreren van patiënten vlotter te doen 
verlopen.

Het patiëntje op de  foto vindt het maar zo zo, die grote belangstelling voor het 
voetenwerk...... Het is trouwens niet zo dat de kliniekstaf wacht tot er patiënten komen. 
Zij trekt ook naar de dorpen in de omgeving om daar zieken te genezen en de mensen 
voorlichting te geven om zo gezond mogelijk te blijven. Met name in de 
malariabestrijding is de kliniek haan sporen aan het verdienen in nauwe samenwerking 
met het program van de overheid.
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IV. Eerstejaars in het Antonius-van-Padua College

Op het plaatje hiernaast ziet u een deel van 
de nieuwe lichting leerlingen. Zij hebben zo 
juist de basisschool afgesloten en daarmee 
de rood-witte uniformen verwisseld met de 
blauw-witte van een middelbare scholier. 
Voor de “eerstejaars” begint het schooljaar 
met een paar oriëntatiedagen, waarin zij 
wegwijs worden gemaakt in de geplogen-
heden van het middelbaar onderwijs in het 
algemeen en van de betrokken school in het 
bijzonder. Gelukkig voor hen gaat het er niet 
altijd zo serieus toe, recreatie met spel, zang 
en dans hoort er natuurlijk ook bij!

V. Tot slot
wens ik u “vrede en alle goeds” toe, met dank voor uw multidimensionale steun, 
spritueel, moreel en financiëel.

Vriendelijk groetend en hoog achtend, uw voor alles zeer dankbare briefschrijver,
Nico Dister, OFM.

5. Wamena

Zeer geacht bestuur van de Stichting Papua Steunfonds,

De stichting die dr. Oei helpt om de oogzorg in Papua in stand te houden bestaat al 
sedert 2001. En al die tijd hebben vele donateurs het mogelijk gemaakt om zijn werk te 
kunnen blijven ondersteunen. En zo zijn we ook weer met een positief gevoel 2019 
ingegaan. Dankzij de vele donaties is ons saldo gestegen zodat we het mogelijk kunnen 
maken dat er in het ziekenhuis in Wanema deze keer duurdere apparatuur aangeschaft 
kan worden. Samen met dr. Oei, dr. Yanuar en dr. Livia Soe wordt bezien wat het meest 
noodzakelijk en belangrijk is. Daarom willen wij de SPS in het bijzonder graag weer van 
harte bedanken voor uw mooie donatie van 500 euro.

Mede namens dr. Oei zeggen wij u daarom graag: „DANK-u-wel.

Stichting Oogzorg Ver weg Dichtbij.
H.A.L.F. Hoogstede, voorzitter
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6. Manokwari

Jullie hulp van de afgelopen maanden is bezig besteed te worden. In Manokwari heb ik 
dat zelf al gedaan. Er werd een bedrag van 500 euro oftewel Rp 8.112.500 ontvangen.

Dit geld heb ik besteed aan de familie James Sumampouw, uit het stadsdeel Maripi in 
Manokwari. James is in de zestig, heeft maar liefst twaalf kinderen, van wie de meesten 
inmiddels getrouwd. James verdiende de kost met het zagen van hout, van boom-
stammen maak je planken. Vroeger deed hij dat met een dissel, nu met een motor-
kettingzaag. Zijn gezin is, om het eerbiedig te zeggen, een zootje. Zijn dochters zijn ,met 
wat Manadonees bloed, zeer in trek bij de mannen en doen kinderen op vanuit alle 
hoeken en gaten. En alles komt uiteindelijk op opa en oma af. Hun huisje zit vol met 
kinderen, al of niet (voor even) getrouwd, en kleinkinderen. Geld komt met mondjes-
maat binnen, maar is zo weer uitgegeven. Nu is bij James longkanker geconstateerd. In 
Manokwari kon men niets voor hem doen, en werd hij verwezen naar Manado. 
Ziekenhuiskosten worden gedragen door de staatsverzekering. Maar reiskosten, extra 
medicijnen, etc. moet de familie zelf betalen. Ik hoorde zo juist dat men in Manado ook 
niet wil opereren, en dat hij opgegeven is. Hij mag dus weer terug naar Manokwari, 
maar wacht totdat hij wat aangesterkt is om met een van zijn dochters die hem 
gezelschap houdt, de bootreis (drie dagen) terug te kunnen maken.

De Sumampouws zijn zo'n gezin zoals je ze in de grotere steden van Papua meer en 
meer ziet: volkomen uit de boot gevallen, ouders oke, maar ze worden door hun grote 
baldadige kinderschare er onder geschoven. De Kerk waar we tegen aan leunen, is dan 
nog de enige die enige aandacht aan de familie kan besteden. Wordt men ernstig ziek, 
zoals nu het geval is, dan is men reddeloos verloren. En toch moet er geholpen worden, 
al zijn er maar twee of drie van de kleinkinderen die boven de ellende uit weten te 
klimmen.... Het is niet alleen maar water naar de zee dragen.

Met hartelijke groeten,
Ton Tromp 

7. Biak-Sopen

Het Polikliniek in Sopen is erg blij met de bijdrage van S.P.S nu kon men de apotheek 
weer aan vullen, ook zijn de toiletten weer bruikbaar gemaakt en dat was echt nodig  
om ziektes te kunnen bestrijden. Ook op de Papoea school in kampong Samber was 
men zeer verrast met de bijdrage van de SPS want nu kan men weer de nodige school 
spullen aanvullen. Hartelijk dank hier voor.

Mw.Nel. Wambrauw / Peter Beers
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8. Anak Anak

Geachte Stichting Papoea Steunfonds,

Sinds jaren werkt het huidige bestuur van Stichting Anak Anak Papua (SAAP) samen met 
Stichting Peduli Pendidikan Anak Papua en met het vrouwenproject Rumah Agape, 
onderdeel van Stichting Kerahiman Papua. De huidige bestuursleden van Stichting Anak 
Anak Papua hebben hun functie aanvaard voor de tijd dat Loes Oei-Beljaars woonachtig 
is in Indonesië. Het is de bedoeling dat Loes en haar man Hian weer definitief in 
Nederland gaan wonen.

Reden dat het bestuur van gedachten heeft gewisseld hoe verder. Het zou jammer zijn 
wanneer de goedlopende projecten zouden stoppen.
Inmiddels is bekend geworden dat Hian en Loes een nieuwe stichting in het leven 
hebben geroepen, namelijk Stichting OBEL.
De doelstellingen van Stichting OBEL, neergelegd in haar statuten, zijn het realiseren 
van en financiële steun verlenen aan Studieprojecten en Gezondheidsprojecten in 
ontwikkelingslanden, met name in Indonesië, voor de betreffende doelgroep.

1.  Studieprojecten o.a.:
• Het in de gelegenheid stellen van kansarme individuen in ontwikkelingslanden, met  
 name in Indonesië, scholing te volgen vanaf de lagere schooi tot en met hoger 
 onderwijs om zich te ontwikkelen/ ontplooien, zodat zij na afronding van een 
 (beroeps)opleiding geheel of gedeeltelijk in staat zijn in hun levensonderhoud te 
 voorzien.
• Het toegankelijk maken van onderwijs voor kansarme individuen in 
 ontwikkelingslanden, met name in Indonesië, door het steunen van 
 onderwijsprojecten voor hen.
• Het inde gelegenheid stellen van kansarme volwassenen - met name vrouwen - in 
 ontwikkelingslanden, met name in Indonesië, scholing/cursussen te volgen 
 waardoor zij minder afhankelijk zijn van de omgeving. Zo nodig wordt ook financiële  
 steun gegeven bij het verwezenlijken van dit doel door de aanschaf van materialen, 
 zoals kookattributen en dergelijke.

2  Gezondheidsprojecten o.a:
• Het bieden van mogelijkheden om medische zorg te geven aan kansarme patiënten 
 in ontwikkelingslanden, met name in Indonesië, onder andere via outreach 
 gezondheidsprojecten en zo nodig financiële steun te geven bij het realiseren van 
 gezondheidszorg ten behoeve van deze doelgroep onder andere door de aanschaf 
 van apparatuur.
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• Het geven van voorlichting aan jongeren en volwassenen in ontwikkelingslanden, 
 met name in Indonesië, over gezondheid, zoals over voeding, geboortebeperking, 
 seksualiteit, aids en hygiëne.
• Het bevorderen van de algemene gezondheid van kansarme bevolkingsgroepen in 
 ontwikkelingslanden, met name in Indonesië, zoals door het slaan van waterputten, 
 het plaatsen van toiletten en dergelijke
• Het steunen van onderwijsprojecten in de gezondheidszorg, waardoor de kwaliteit 
 en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg worden bevorderd. En het 
 verrichten van alles wat hiermee verband houdt en daartoe bevorderlijk is. 

Zoals u kunt lezen, komen de doelstellingen van Stichting OBEL op het gebied van 
educatie overeen met die van SAAP. Dat is dan ook de reden dat SAAP besloten heeft 
om Stichting OBEL te vragen haar activiteiten over te nemen. Stichting OBEL heeft hier 
positief op gereageerd. Naar verwachting zal Stichting Anak Anak Papua haar 
activiteiten en financiën medio 2019 overdragen aan Stichting OBEL. Daarna zal 
Stichting Anak Anak Papua worden opgeheven.

Stichting OBEL heeft in oktober 2018 bericht van de belastingdienst ontvangen dat de 
Stichting met terugwerkende kracht, dus per 1 januari 2018 een ANBI registratie 
(Algemeen Nut Beogende Instelling) heeft gekregen.

Het bestuur van de SAAP zou het bijzonder op prijs stellen wanneer u uw financiële 
bijdrage voor genoemde projecten aan Stichting OBEL wilt voortzetten. U kunt daarbij 
vermelden dat de schenking ten behoeve van educatie en/of gezondheidszorg in Papua 
is. Uitgebreide informatie over Stichting OBEL vindt u op de website 
www.stichtingobel.nl 

Het bestuur van Stichting Anak Anak Papua alsmede Stichting Peduli Pendidikan Anak 
Papua en het vrouwenproject “Rumah Agape”, onderdeel van Stichting Putri Kerahiman 
Papua zeggen u heel hartelijk dank voor uw vertrouwen en uw geweldige financiële 
steun. Op deze wijze is het gelukt om zowel jonge Papua vrouwen als een zeer groot 
aantal kinderen, van wie de ouders minvermogend zijn, een goede scholing te geven 
opdat zij, mede door deze educatie, een betere toekomst tegemoet kunnen zien.

Hartelijke groet namens alle bestuursleden van Stichting Anak Anak Papua,
Loes Oei-Beljaars, Nicole Aarts, voorzitter secretaris 
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