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Hulp op komst voor door corona
bedreigde opvangcentra Sentani

Dit is Yuvita Kogoya, 27 jaar. Ze woont al meer dan een jaar
in opvangkamp Efesus bij Sentani. In maart vorig jaar werd haar dorp bij een
aardverschuiving weggevaagd. Ze verloor toen - midden in de nacht - haar baby van 2
maanden, haar vader (58) en zuster (31) in de water- en modderlawine. Zelf werd ze
zwaargewond aan haar nek, waardoor ze moeilijk kan eten en slikken.
Nu is er plotseling een nieuwe, onzichtbare

en kunnen hun zelf verbouwde groenten,

terpunten, voedselpakketten, medicijnen

vijand: het coronavirus. Net als Yuvita,

gebakken brood en hun handwerk niet

en voorlichtingsmateriaal. Hapin en Wilde

zitten er nog 300 families in tijdelijke

meer op de markt verkopen. Er is dringend

Ganzen werken samen om deze dubbel

opvangcentra. Ze zitten daar nu opgesloten

behoefte aan mondkapjes, zeep, extra wa-

getroffenen snel te helpen.

(vervolg op
volgende pagina)

(vervolg van voorpagina)

Vorig jaar werd de stad Sentani en wijde

(vooral de vrouwen) een nieuw bestaan

voor de vrouwen. Het aandeel van Wilde

omgeving getroffen door aardverschui-

op te bouwen.

Ganzen hierin was € 3.851.

kampongs werden weggevaagd. Meer

Een samenwerkingsovereenkomst tus-

Om de nieuwe bedreiging van het

dan 100 mensen kwamen om en duizen-

sen Wilde Ganzen, Hapin en Yapelin

coronavirus het hoofd te bieden heeft

den moesten elders worden geherhuis-

maakte het, mede door uw bijdragen,

Yapelin in allerijl een plan gemaakt om

vest. De organisatie Yapelin, de hulp-

mogelijk dat in februari een bedrag van

de mensen in de centra bewust te maken

organisatie van de GIDI kerken, zorgde

€ 11.553 naar Papua kon worden over-

van de risico's en hen helpen weerbaar-

voor opvang en helpt de slachtoffers

gemaakt voor het wederopbouwproject

der te worden om te kunnen overleven.

vingen en overstromingen. Tientallen

Er is op korte termijn € 6.000 nodig. De Wilde Ganzen springen
voor maar liefst de helft van dit bedrag bij uit een speciaal geopend
Coronafonds. Hapin staat garant voor de andere helft. Wilt u meehelpen?
Maak uw bijdrage over ovv Coronabestrijding Sentani.

Steun voor kleinschalige
hydrocultuur en
kippenfarm in Sentani
Welly Manufandu is geen onbekende voor Hapin. Als

haar financiële steun verleend voor een bedrag van € 1662.

bekwame reisgids loodste ze de afgelopen jaren tientallen

Als het gaat zoals Welly heeft begroot, zal ze binnen vijf

buitenlandse toeristen naar de mooiste plekken van Papua

maanden een groot deel van die investering weer hebben

maar bracht ze hen ook in contact met de wereld van de

terugverdiend.

Papoea´s in de afgelegen bergdorpen. Nu die inkomsten
terug zijn gelopen door de onrust van vorig najaar en de
huidige corona crisis, zag ze nieuwe kansen. Al langere tijd
werkt Welly aan het opzetten van een agro-hydrocultuur.
Groenten worden niet in de grond verbouwd maar via
een systeem waarbij mineralen en voedingsstoffen in een
wateroplossing aan de plant worden toegediend. Daarnaast
is Welly bezig met een biologische legkippenboerderij. Zodra
de kippen eieren leggen, worden ze verkocht om eieren te
leveren. De groenten en de eieren zijn nodig voor eethuizen,
hotels en restaurants. Ook wil ze haar kennis en ervaring
delen en lokale gemeenschappen in Sentani, Wamena, de
Raja Ampat eilanden en Biak trainen in deze duurzame
economische activiteit. Het is een win-win situatie voor alle
deelnemers. Welly presenteerde Hapin een doordacht en
realistisch ondernemingsplan voor haar activiteiten. Voor de
aankoop van de kuikens, het transport, het voer, de vaccins
en het bouwen van veilige en ruime hokken heeft Hapin

HAPIN en Rajori
Nduga vluchtelingen ontvangen
hulp van medisch team
In en rond de stad Wamena in Papua verblijven

opgejaagde mensen geen optie meer. Het medisch

ruim 5000 vluchtelingen. Ze zijn er al sinds maart

team rapporteert veel gevallen van ondervoeding,

vorig jaar. Mannen, vrouwen en kinderen zoeken

schurft, dysenterie, botbreuken en diarree, of een

er veiligheid en bescherming. Ze zijn in doodsangst

combinatie van daarvan. Maar veruit de meeste

gevlucht uit de regio Nduga nadat het Indonesische

slachtoffers lijden aan ernstige luchtweginfecties en

leger, op zoek naar opstandige Papoea’s, hun dorpen,

spijsverteringsproblemen. Het is ’s nachts koud in

huizen en tuinen verwoestte en bezit nam van

de Baliemvallei, er is weinig of geen vertrouwdheid

kerken en andere publieke gebouwen. Ze verblijven,

met hygiëne en goede voeding ontbreekt. Velen van

verspreid over tientallen kleine en grotere spots, in

hen zijn getraumatiseerd en mijden ieder contact

en rond Wamena. Terug naar Nduga is voor deze

met anderen. Vertrouwen winnen kost tijd. Er zijn
inmiddels voor honderden kinderen provisorische
scholen opgezet, onder en achter een tentzeil met een
plank als tafel.
Een medisch team bestaande uit dokters,
verpleegkundigen, traumahulpverleners en
jongerenwerkers is in december een week in Wamena
en omstreken geweest. Ze bezochten plaatsen waar
vluchtelingen zich ophielden, die in kleine groepen
of in grotere familie-eenheden bij elkaar zitten.
Hom-Hom, Jalan Papua, Kimbim, Jalan Pintas 3,
Walesi, Ilekma, Ilekma 3, Okubunke, Welesi Tikilmo
en Yagara. Een tweede missie heeft in maart de
ontheemden bezocht.
De groep vrijwilligers is onderdeel van het medisch
team van de Geraja Kristen Indonesia (GKI).
Stichting Rajori en Hapin hebben in een gezamenlijke
campagne deze twee missies van het team financieel
mogelijk gemaakt. De bijdragen van Hapin/
Rajori (ongeveer € 10.000) zijn vooral besteed aan
medicijnen, drinkwater, voedsel, vliegtickets en de
transportkosten. Het team stuurde ons een inzichtelijk
verslag van hun bevindingen. Het plan van het
medisch team is om in totaal 6 missies naar Wamena
te ondernemen. Het team staat te popelen om terug te
keren en de bezochte plaatsen opnieuw te bezoeken.
Of en hoe de corona crisis de plannen doorkruist is op
dit moment nog niet duidelijk.

Zullen we er samen voor zorgen dat het
Speltherapie voor de kinderen van Nduga.

team deze noodzakelijke zorg kan blijven
bieden? Maak uw bijdrage over ovv Nduga.

Stichting F.C. Kamma en Hapin
Noem de naam van Dr. F.C. Kamma op Papua en vele

een goede begeleiding en opleiding kregen. Daarnaast

ouderen zullen een blij gezicht laten zien. De cultureel

ontstond afzonderlijk het 'Rie Kamma Studiefonds' waaruit

antropoloog/theoloog F.C. Kamma (1906-1987) is nog steeds

de opleiding voor tientallen kansarme Papoeameisjes werd

een begrip op Papua. Zijn vertrouwdheid met en liefde voor

bekostigd. De F.C. Kammastichting is per 31 december 2019

de Papoea's maakte hem tot een van hen. Kamma werd

opgeheven. Een moeilijke, maar onvermijdelijke beslissing

daarom door de plaatselijke bevolking wel 'de witte Papoea'

van het bestuur. De werkzaamheden werden een te grote

genoemd. Hij was een kenner van de mythen, de verhalen die

last voor de merendeels oudere bestuursleden, die hier

onder de Papoea's leefden over bijvoorbeeld het ontstaan van

jarenlang hun levenswerk van hebben gemaakt en zo'n

de wereld. In 1992, vijf jaar na het overlijden van Kamma,

sterke band hadden met de mensen in Papua. De stichting

werd de werkgroep 'Vrienden van de Yayasan F.C. Kamma'

F.C. Kamma heeft besloten om de resterende middelen per

opgericht, die 10 jaar later werd omgezet in Stichting F.C.

1 januari 2020 onder te brengen bij Hapin en de fondsen

Kamma. Uit de fondsen die werden ingezameld, werden

van het Rie Kamma studiefonds te integreren met het

meisjesinternaten in Sorong en op Waigeo gebouwd, waar

studiebeurzenprogramma van Hapin. Hapin is het bestuur

honderden meisjes uit het binnenland in de loop der jaren

van F.C.Kamma bijzonder erkentelijk voor het vertrouwen.

Aan de ontvangers van de
Dr.F.C.Kamma Nieuwsbrief
De opheffing van de stichting Dr.F.C. Kamma heeft er toe geleid dat
het adressenbestand van de Nieuwsbrief ook is overgedragen aan
Hapin (Hulp aan Papoea's in Nood). Het is om die reden dat u nu deze
HapiNieuws ontvangt. Mocht u hier geen prijs op stellen dan verzoeken
wij u vriendelijk dit aan ons kenbaar te maken. In het colofon van deze
HapiNieuws vindt u de adresgegevens en ons telefoonnummer. Hebt u
geen bezwaar, dan ontvangt u HapiNieuws driemaal per jaar.
We verwelkomen u graag als vriend van Hapin.

Papua, hoezo?
WENDELA DE VRIES, DONATEUR VAN

zoek ik contact met Hapin en besluit

HAPIN, VERTELT:

meteen donateur te worden. Wat een
sympathieke organisatie. Ze denken

Als klein kind heb ik in Sorong gewoond

mee over een vervolg. We vinden een

(Papua), waar mijn vader hoofd van de

kunstenaar uit Papua, Dicky Ignasius

MULO was. Op de kunstacademie

Takndare, uit Sentani en ik vind een

ontdekten Tanya von Barnau Sythoff en

galerie in Amsterdam. Hij vertelt op de

ik dat we daar tegelijkertijd woonden.

opening indringend over de misstanden

Hebben we er samen in het zand

in Papua. De tentoonstelling is druk

gespeeld?

bezocht en hopelijk hebben we hiermee
wat meer bewustzijn gekweekt bij mensen

In 2017 krijg ik een uitnodiging van

die niets over Papua wisten. En we gaan

Tanya om in Berlijn te exposeren samen

daarmee door. Ik bedank Hapin enorm

met haar, n.a.v. onze vroegste jeugd in

voor alle kennis en steun.

wat toen nog Nieuw Guinea heette. We
maken allebei nieuw werk en noemen het

Wendela is beeldend kunstenaar en

geheel ‘Sorong 1962.’ Terug in Nederland

woont in Amsterdam.

Even voorstellen:
Vera Wesseling
nieuwe Hapinmedewerker
Ruim 8 jaar geleden nam mijn oma - geboren en getogen
op Papua - mij voor het eerst mee naar dit bijzondere
Indonesische eiland. De Papoea's hebben sinds deze reis
een bijzondere plek in mijn hart. Niet alleen vanwege
hun unieke cultuur, maar ook omdat de positie van de

noemen. Als cultureel antropoloog kan ik hier mijn hart

Papoea's op het wereldtoneel en het ontbreken van hun

ophalen, als ervaren projectleider mijn kennis inzetten en

stem in de media mij raakt. Sinds die reis ben ik meerdere

als derde generatie Papoea mijn roots beter leren kennen.

keren in het vliegtuig terug naar Papua gestapt. Onder

Voor mij dus de ideale werkplek! Als ik kan doen waar ik

meer om voor mijn onderzoek in het kader van mijn

goed in ben, dan vind je mij op het puntje van mijn stoel.

bachelorstudie de rol van jonge Papoeavrouwen in huis en
op school te onderzoeken.

Wat ik altijd erg waardeer aan de Papoea's, is hun enorme
gastvrijheid. Mijn doel is om iets van deze mooie eigen-

Het werk van Hapin volgde ik al lange tijd van afstand.

schap door te geven aan de mensen om mij heen, bij

Ik ben dan ook heel blij dat ik mij sinds 1 mei financieel

mijn werk voor Hapin. Ik werk twee dagen per week op

administratief medewerker van deze organisatie mag

kantoor.

hapinieuws
per e-mail
ontvangen?

Wilt u HapiNieuws voortaan alleen per
email in plaats van per post ontvangen?
Meld het ons en we maken het per omgaande voor u in orde. Een berichtje naar
hapin@hapin.nl is voldoende.

De Papoea’s vragen
om aandacht van
de wereld
Hun identiteit, cultuur en leefomgeving
staan onder druk. Zal er voor hun kinderen
nog een toekomst zijn? Hapin wil een
spreekbuis zijn van de Papoea's. Als de
situatie in ons land het weer toelaat komen
we er graag over vertellen in uw club,
organisatie of gemeente. We nodigen u uit
om daar eens vrijblijvend met ons contact
over op te nemen.
Op deze kaart ziet u waar de locaties die in deze

Per mail: hapin@hapin.nl of telefonisch

nieuwsbrief genoemd worden, zich bevinden.

(dinsdag en woensdag): 030 - 234 00 12

Coronavirus in Papua
Een bericht van Nova Seseray
op beperkte tijden van de dag mogelijk.
Het aantal straatroven en inbraken
neemt met de dag toe. De regering
zegt voor de basisvoedselvoorziening
te zorgen, maar dat geldt maar voor
een beperkt aantal wijken rond de
hoofdstad Jayapura. Sinds 20 april
mogen er na 2 uur geen voertuigen

HapiNieuws is het informatieblad van
Hapin voor (toekomstige) donateurs en
andere belangstellenden en verschijnt
3x per jaar.

De provinciale regering van Papua

meer de weg op. Overtredingen worden

sloeg midden maart alarm toen bekend

streng bestraft. Als je niet meewerkt

werd dat het coronavirus het eiland

betekent dat in Sentani zweepslagen

had bereikt. Er werd opgeroepen thuis

van de politie of de gevangenis in. Rond

te werken, een veilige afstand tot

Jayapura zijn de regels soepeler. Het

elkaar te bewaren en de handen vaak te

bestuur van de provincie West Papua

wassen. Eind maart werden de eerste

is pas midden april in actie gekomen

besmettingen officieel vastgesteld.

nadat er verschillende besmettingen

Bestuur

Het waren mensen die onlangs uit

waren vastgesteld. De mensen zijn bang

Voorzitter Yvonne Carels

andere delen van het land Papua waren

en onzeker over de toekomst.

Penningmeester Reinier de Lang

Redactie Wietse Tolsma
Foto’s Hapin, Yapelin, Medical team Port
Numbay
Vormgeving Bredewold, Wezep
Drukwerk De Bunschoter, Bunschoten

binnengekomen. Begin april werden

Leden Moni Hanasbei, Muaha Tatipata-

vliegvelden en havens gesloten. Hier

Ireeuw, Drs. Hermien de Bruijn-Franken,

in Sentani mag je op straat zaken

Dr. Rob van de Lustgraaf, Drs. Wietse

doen tussen 8 en 2 uur. Mondkapjes

Tolsma, Dr. Geart Benedictus

en handschoenen zijn verplicht en in

Adviseurs Wytske Inggamer en

groepen bij elkaar zijn is verboden. In

Koen J. de Jager

de praktijk komt hier niets van terecht.

Kantoor Hapin

De beschermingsmaterialen zijn er

Programme & Communication Manager

nauwelijks en aan social distancing

Sophie Wijsenbeek-Schreurs

hebben jongeren geen boodschap. De

Medewerker Financiën en Projecten

voedselkraampjes blijven druk bezocht.

Vera Wesseling

Het is een kwestie van overleven. Als
je geen ambtenaar bent, dreigen je

Acceptgiro voor de adressering

reguliere inkomsten vrijwel weg te

De acceptgiro wordt gebruikt als adres-

vallen. Handel en zaken zijn immers

drager. Uw gift vinden wij niet vanzelfsprekend maar is wel bijzonder welkom.

Like us!

Volg ons!

@Hapin Nederland

#HapinNederland
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