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Bouw leslokalen voor straatkinderen
in Jayapura eindelijk van start

Hapin geeft steun aan de vrijwilligersorganisatie Gerakan Papua Mengajar (Beweging voor
goed onderwijs in Papua). Dit team van onderwijzers vangt straatkinderen op en geeft hen
les op een manier die aansluit bij hun leefwereld.
De moeders zijn van ’s morgens vroeg tot

lesgeven en zijn kindgericht. Elke leerling

de mensen en materialen om hen heen,

’s avonds laat aan het werk, de vaders zijn

heeft een persoonlijke mentor. GPM werkt

kortom, vanuit het leven zelf. Deze vorm

langere tijd van huis door hun werk in de

met een onderwijsvisie die in het westen

van leren vinden de kinderen heel plezierig

bossen. Maar zonder onderwijs geen toe-

ook populair is: cultureel contextueel leren.

en sluit aan bij hun leefwereld. Het Indo-

komst. Deze docenten hebben een aanste-

Dat wil zeggen dat de leerlingen leren

nesisch onderwijssysteem is nauwelijks

kelijke en enthousiasmerende manier van

met behulp van hun omgeving, de natuur,

ingericht om de leerling op te leiden voor
(vervolg op volgende pagina)

(vervolg van voorpagina)

het leven buiten de school. Sterker nog,

krijgen nu nog les in de buitenlucht, met

beginnen. De protestantse gemeente De

het vervreemdt de Papoea-kinderen van

alle nadelen van dien. Het wordt vroeg

Ontmoeting in Nunspeet heeft dit project

hun cultuur en identiteit. Zelfstandig en

donker en het regent vaak. Er was al

geadopteerd.

kritisch denken wordt niet gestimuleerd.

een plan om een tweetal houten lokalen

De docenten van GPM willen af van dat

te bouwen op het terrein van een kerk.

wereldvreemde onderwijs en de leerlin-

Maar de coronacrisis gooide roet in het

Meer weten over GPM?

gen helpen zichzelf te ontwikkelen als

eten. Het gebied werd in februari door

De Zwitserse antropologe Cathrin Oester

zelfbewuste, mondige burgers.

de autoriteiten tot verboden terrein

maakte een korte video impressie over

Een van de plekken waar dit moderne

verklaard. Dat is recent weer opgeheven.

het hoe en waarom van deze succesvolle

onderwijs wordt geboden is Buper, een

De bouw van de lokalen, dat door de vrij-

aanpak door de onderwijzers van GPM.

kampong dichtbij Jayapura. De kinderen

willigers zelf wordt gedaan, kan nu echt

(Youtube / Cathrin Oester)

Het Kombai volk in de mist

Edo Mote (rechts) in gesprek met
mensen van de Kombai stam in
Boven Digoel over hun leven en
toekomstverwachtingen.
––––––
Papoea onderzoeker Edo Mote
(Merauke) behaalde onlangs een
Master voor Culturele en Media
studies en richt zich op onderzoek
naar de transitie van traditie
naar de moderne tijd bij de
Papoea's in het diepe binnenland
van Papua. Hij brengt de problematiek in kaart en adviseert het
openbaar bestuur om de lokale
bevolking hierbij te betrekken.
Edo bezocht het Boven Digoel gebied in de maanden januari en februari van dit jaar. Mote ontving
voor zijn studie en onderzoek een
bijdrage van Hapin.

Diep in het regenwoud van Papua leven de

hangen elke dag gewoon op straat. De

Kombai. Sinds de jaren 60 van de vorige

Kombai leven in een onbestemde tijd

eeuw, toen bestuur en missie dit volk be-

tussen vroeger en straks, zonder te kun-

reikten, breekt de moderne tijd langzaam

nen duiden wat er aan de wereld om hen

hun wereld open. Basisvoorzieningen als

heen verandert en veranderd is en wat er

onderwijs, gezondheidszorg en sociale zorg

nog op hen af kan komen. Begrippen als

zijn niet langer onbekend nu het gebied

'toekomst' en 'vooruitgang' zijn abstracte

meer en meer toegankelijk wordt. Een

en onhanteerbare begrippen voor hen, hun

aantal Kombai is inmiddels werkzaam in

gesloten wereld speelde zich tot nu toe af

het bestuur of hebben een baan gevonden

in een eeuwig continuüm in verbondenheid

in de industrie of in het onderwijs . Sommi-

met hun grond en hun voorouders. Maar

ge jongeren volgen hoger onderwijs. Maar

vandaag voelen en merken ze dat er een

veruit de meesten van hen leven nog in hun

onomkeerbaar en onzeker proces is begon-

kampongs, waar eeuwenoude tradities en

nen dat hen een andere, onbekende wereld

gebruiken het levensritme bepalen en waar

binnenvoert. En daar kunnen we hen maar

ze voorzien in hun eigen voedsel.

het beste zoveel mogelijk op voorbereiden
en bij helpen.

Deze manier van leven noemen de Kombai
Mburu. Toch komt deze Mburu onder druk

in Boven Digoel of andere kampongs in

‘We moeten
de Kombai
helpen om hun
parachute te
gebruiken om een
zachte en veilige
landing te maken
in de moderne
tijd’

het gebied gaan b.v. niet naar school en

– Edo Mote –

te staan. Het moderne leven beïnvloedt de
Kombai langzaam maar zeker en brengt
onzekerheid. Als je voedsel kunt kòpen,
waarom zou je het nog verbouwen? Wie
beschermt ons tegen het kappen van het
oerwoud? Zullen we overleven? En hoe
dan? Sinds de openlegging van dit bijna
ondoordringbare oerwoud probeert inmiddels de derde generatie Kombai zich los te
maken van het oude Mburu leven. Maar ze
is ook nog lang niet klaar voor integratie in
een moderne samenleving. Veel kinderen

Opvangkampen zoeken
bescherming tegen coronavirus
SAMENWERKING YAPELIN, HAPIN EN WILDE GANZEN
De honderden vluchtelingen uit
de Sentani regio die vorig jaar
huis en haar moesten verlaten
vanwege de aardverschuivingen
en overstromingen, verblijven nu
al anderhalf jaar in opvangcentra.
15 in totaal. Daar krijgen 300
families training en onderwijs
om goed voorbereid te zijn om
later te kunnen voorzien in hun
levensonderhoud. De Papoeaorganisatie Yapelin maakt zich
daarvoor sterk. In februari gooide
het coronavirus plotseling roet in
het eten.
In de opvangkampen moesten nu in

en uitgiftepunten voor het eten.

allerijl maatregelen worden genomen

Voorlichtingsteams verspreidden

om de bewoners te beschermen tegen

posters en informeerden de mensen over

en voor te lichten over het gevaarlijke

het waarom van het afstandhouden en

virus. De distributie van voedsel- en

maakten hen vertrouwd met onwennige

water moest veilig worden geregeld. Alle

hygiënische voorschriften, zoals de

15 opvangcentra kregen watertanks,

techniek van het handenwassen.

handsanitatie materialen als zeep en

Projectleider Ribka Kenelak meldde ons

desinfecterende spray, mondmaskers

dat het project nu voor 70% is afgerond.

Nieuwe watertappunten in Kamp Polomo bij Sentani

Een medewerker van Yapelin geeft
voorlichting over grondbewerking aan
de bewoners van het opvangkamp in
Sentani. De landbouwgereedschappen
zijn aangekocht met steun van
Hapin en Wilde Ganzen.

Gratis medicijnen voor de bewoners
van dit opvangkamp bij Sentani

'Iedereen in West-Papua kent de geschie-

tot gevolg - en bijna niemand schrijft er

denis. Iedereen is opgegroeid met de

over.

onderdrukking en de strijd daartegen. Ze

DE WEG
opstand in

west-papua
een nieuw en
onthullend boek

hebben gezien hoe hun leiders werden

Met De Weg geeft John Martinkus een

neergeschoten en gevangen gezet. Ze

aangrijpend en actueel verslag van de

leven in de schaduw van een legerpost.

geschiedenis van gewapend conflict en

Ze hebben te maken met huiszoekingen,

onderdrukking in de provincie West-Pa-

documentencontroles, mishandelingen,

pua (vroeger Nederlands Nieuw-Guinea).

aanhoudingen, permanent toezicht en

Een onthullend journalistiek verhaal vol

bewaking; met de zelfvoldane houding

levendige details, nieuwe informatie en

en het achteloze geweld van de Indo-

niet eerder uitgebrachte foto’s dat laat

nesische militairen en politiemannen.

zien hoe de aanleg van de Trans-Papua

Eén ding hebben ze allemaal gemeen: de

snelweg een opstand veroorzaakte.

overweldigende behoefte om de geschiedenis recht te zetten'.

John Martinkus is een gerenommeerd
onderzoeksjournalist gespecialiseerd in

In West-Papua laait de strijd om onaf-

Azië en het Midden-Oosten. Zijn oogge-

hankelijkheid weer op en Indonesische

tuigenverslag van de strijd voor onafhan-

troepen slaan keihard terug. Met de inzet

kelijkheid in Oost-Timor, A Dirty Little

van chemische wapens, met honderden

War, werd genomineerd voor de NSW

doden en tienduizenden ontheemden

Premier’s Literary Awards.

Lezersactie!
Het boek (een paperback) kost € 14,99 en verschijnt in november 2020. HapiNieuwslezers die De Weg van John Martinkus vooraf bestellen via de website van
Uitgeverij Walburg Pers krijgen het boek zonder extra kosten thuisgestuurd! Ga
naar: Walburgpers.nl, doe De Weg in je winkelmandje en vul bij het bestellen de
kortingscode HAPIN20 in. Voor lezers van digitaal HapiNieuws is de directe link:
https://hapin.nl/de-weg/. Deze korting geldt tot en met 1 november 2020. Voor
bestelling via de boekhandel: ISBN 9789462495401.

Papoea-jongeren in Nederland verenigd
JULIA JOUWE, SYMPATHISANTE

jongere generaties zouden we deze

racisme, wat zo hardnekkig aanwezig is

VAN HAPIN, VERTELT:

verdeeldheid achter ons moeten laten.

in Papua. Ik kijk optimistisch naar de

Daarom heb ik samen met Samuel van

toekomst, maar ik maak me zorgen om

Mijn naam is Julia Jouwe. Een bekende

Voorn en met hulp en begeleiding van

wat er in het heden gebeurt. Hopelijk

naam binnen de Papua-gemeenschap,

Hapin The Young Papua Collective

kunnen we daar iets aan veranderen.

daar heeft mijn opa voor gezorgd.

opgericht. We bieden (Papoea-)jongeren

Hij heeft namelijk
de Morgenster
ontworpen en
was samen met

de gelegenheid om in contact te komen
met hun Papoea-identiteit en met elkaar.
Daarvoor organiseren we evenementen
die zowel leerzaam als verbindend zijn.

Markus Kaisiepo
vice-voorzitter
van de NieuwGuinea Raad. Een
intelligent stel heren

Mijn wens is gerechtigheid voor de
Papoea’s. Het recht staat aan onze
kant. Ik hoop dat de zogenaamde daad
van vrije keuze van 1969 nietig wordt

dat helaas in Nederland gebrouilleerd

verklaard. Maar tot die tijd is het

raakte. Er ontstond verdeeldheid tussen

belangrijk om een einde te maken aan

de Papoea’s in Nederland. Maar als

de mensenrechtenschendingen en het

DE VERSTEKELING
van sorong naar rotterdam

-

Eddy Korwa

“Mijn naam is Eddy Korwa en ik ben een

niet onopgemerkt. Eddy voelt zich dan

in 1990 voor het eerst terugkeert naar

Papoea.” Met deze zin begint Eddy (80)

ook gedwongen zijn thuisland te verla-

zijn geliefde Biak. Het leven tussen twee

het voorwoord van zijn recent uitge-

ten, voor zijn eigen veiligheid en die van

culturen maakt hem – in zijn eigen

brachte autobiografie. In 1964 vlucht hij

zijn familie.

woorden – “een vreemdeling in zijn
vaderland.”

als 24-jarige jongen als verstekeling aan
boord van een Nederlands vrachtschip

Het is een verhaal over avontuur: bij

naar Rotterdam. Sinds de overgave van

toeval treft Eddy zijn Nederlandse pen-

Toch laat de politieke situatie in Papua

Papua aan Indonesië voelt hij zich er

vriend Leo op het vrachtschip in Sorong,

hem niet los. Vanaf zijn aankomst in

niet meer thuis. Zijn weerstand tegen

wat zijn vluchtkansen vergroot. Gewa-

Nederland zoekt Eddy, samen met

het Indonesische regime blijft

pend met enkel twee pakjes kauwgom

andere Papoea’s, naar manieren dit

begint hij aan de oversteek in de dubbele

verhaal onder de aandacht te brengen

bodem van het schip. Het is ook een

van een groter publiek. Muziek, dans,

verhaal over cultuurverschillen: door

sport, dialoog, wandelingen, demon-

streken uit te halen met zijn Neder-

stratie en petities; alle middelen worden

landse collega’s weet Eddy een einde te

ingezet. Eddy raakt geïnspireerd door

maken aan racistische opmerkingen op

de visie dat deze strijd niet alleen over

de werkvloer.

de Papoea’s gaat, maar over het respect
voor mensenrechten en zelfbeschikking.

Hapin leverde een financiele bijdrage om
de totstandkoming van het boek mogelijk te maken. Het boek kost € 21 (excl.
verzendkosten) en is te bestellen via
https://hapin.nl/boek-de-verstekeling/
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Maar dit verhaal gaat bovenal over de

De strijd van de Papoea’s is helaas een

zoektocht naar de eigen identiteit. Al

strijd van veel inheemse volken in deze

vanaf zijn eerste stappen op Rotterdam-

wereld.

se bodem wordt Eddy opgevangen door
de Papoea-gemeenschap. Zo krijgt hij

Hoewel Eddy niet langer de 24-jarige

werk, onderdak en een sayang – echt-

rebel is van toen, is hij nog altijd niet

genote. Met vallen en opstaan bouwt

moe gestreden. Hoe kan hij ook ander:

Eddy zijn leven op in Nederland. En dat

hij zal immers “tot zijn laatste snik” een

leidt tot dubbele gevoelens wanneer hij

Papoea zijn.

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.

Het jaarverslag
van Hapin over
2019 is uit!
https://hapin.nl/over-hapin/transparantie/
Liever een papieren versie ontvangen?
Bel, schrijf of mail naar ons kantoor en we sturen
het u graag toe.

Nieuwe studiebeurzen
voor Papoea-studenten
Het Hapin Studiebeurzenfonds is dit jaar

de toelage voor de student zo goed als

vernieuwd. De belangrijkste verandering

kostendekkend zal zijn. Het fonds geldt

is dat de beurs meer op de persoon is

alleen voor de bachelorfase van de studie.

toegesneden. De omstandigheden van

De toelating tot het fonds is gebonden aan

de studenten variëren sterk. Sommige

strikte voorwaarden. De aspirant student

studenten wonen nog thuis en moeten

moet een motivatiebrief schrijven en

reizen, anderen wonen op de campus. Ook

schriftelijk toezeggen de studieresultaten

verschillen de hoogten van de collegegelden

persoonlijk tweemaal per jaar te bespreken

per studierichting. In de praktijk betekent

met de coördinator van Hapin in Papua.

het dat er minder studenten tot het

Aanvragen van meisjes en van jongens uit

programma worden toelaten, maar dat

kansarme milieuskrijgen voorrang.
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3x per jaar.
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Hapin studiebeurscoördinator Nova Seseray ontvangt Alde Vince Saroy voor haar
aanvraag van een studiebeurs. Ze studeert Geografie en zit in het 2e studiejaar.
Alde doet het goed op de universiteit. Ze woont nog bij haar moeder in Deplat en die
is niet in staat haar studie verder te financieren.
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