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Oud-student
Hapin in actie
voor Asmatters
in Merauke
Herinner je je Edo Mote nog?
Hij ontving van Hapin een studiebeurs om zijn master Culturele
Studies af te ronden. Onlangs
studeerde Edo af en begon een
eigen stichting die zich inzet
voor de Asmat-gemeenschap in
achterstandsbuurten van Merauke
(zuid-Papua). Zo wil hij de cirkel
van armoede doorbreken die zich
anders dreigt te herhalen bij de
volgende generatie.

De stichting van Edo werkt aan plannen om ervoor te zorgen dat de Asmat-gemeenschap op
eigen benen kan staan. Daarvoor is kennis van
deze stam en van stedelijke uitdagingen nodig.
Gelukkig is dat bij Edo in goede handen. Wilt

In Merauke wonen ongeveer 8.000 Asmat-

aan goede voeding en een rustige plek om

u meehelpen? Maak uw bijdrage over o.v.v.

ters. Vanuit kleine dorpen in de Asmat

te studeren, belemmert Asmat-kinderen

‘Asmat Merauke’ of doneer via onze website.

regio trekken ze naar de stad, op zoek naar

in hun schoolgang. Het aantal drop-outs is

werk en een beter leven. Helaas belanden

dan ook erg hoog.

bouw. Hapin steunt Edo bij zijn volgende
projecten: (1) de bouw van ‘selling huts’

ze vaak bij gebrek aan eigen grond en
onderwijs, in achterstandsbuurten van

Edo Mote trekt zich het lot van deze

waar Asmat-vrouwen hun zelf-gevangen

Merauke. Daar zijn de leefomstandigheden

Asmatters aan. Om het vertrouwen van

vis kunnen verkopen en (2) het trainen

zwaar: volle huizen, weinig sanitaire voor-

de gemeenschap te winnen, bouwde hij

van ruim 100 kinderen in een hygiënische

zieningen en geen inkomen. Het gebrek

eerder al van eigen middelen een toiletge-

levensstijl.

Sinds december 2018 zijn meer dan twintigduizend Papoea’s hun
woongebieden in de Nduga-regio in Papua ontvlucht. Aanleiding
was het gewelddadig optreden van het Indonesische leger, waarbij
dorpen verwoest werden. Tweeduizend mannen, vrouwen en kinderen
besloten naar Wamena, de hoofdstad van de regio, te trekken op zoek
naar veiligheid en voedsel. Daar verblijven deze mensen nog steeds op
verschillende locaties, verstoken van elementaire basisbehoeften als
kleding, voedsel en medische zorg.

Opnieuw
medische
missie
naar Nduga
vluchtelingen
Afgelopen jaar hebben Hapin en
stichting Rajori de uitzending van twee
medische missies naar de vluchtelingen
rondom Wamena gefinancierd. De
missies zijn uitgevoerd door een groep
vrijwilligers, bestaande uit dokters,
verpleegkundigen, traumahulpverleners

Een vrijwilliger controleert de gezondheid van een jong kind

en jongerenwerkers.
weg liggen. Daarbij moet ook een deel

zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.

Hoewel we blij zijn met de resultaten van

van de tocht te voet worden afgelegd.

Daarom is besloten geld beschikbaar

de afgeronde missies, zit het werk er nog

Dat vraagt veel van het medisch team.

te stellen voor een derde en laatste

niet op. Tot nu toe is het medisch team

Desondanks leefde bij de vrijwilligers de

medische missie. Op het moment van

er alleen in geslaagd om vluchtelingen

wens om terug te gaan naar het gebied.

schrijven is het team hard aan de slag

te bezoeken die redelijk te bereiken zijn.

in de buitengebieden van Wamena.

Echter, een deel van de vluchtelingen

Hapin vindt het belangrijk dat iedere

Daar treffen zij veel vluchtelingen aan

bevindt zich op locaties die veel verder

vluchteling de noodzakelijke medische

die lijden aan schurft, diarree, tyfus
en infectieziekten. De beschikbaar
gestelde gelden worden vooral besteed
aan medicijnen, drinkwater, voedsel
en transportkosten (retourvliegtickets
van Jayapura naar Wamena en lokaal
transport). Het team bestaat vrijwel
volledig uit vrijwilligers. Longarts dokter
Mia Rumateray – die zelf via Hapin
een financiële bijdrage voor haar studie
ontving – staat de vrijwilligers bij.

Gratis medicatie voor de Nduga-vluchtelingen

Praktijkopleiding schilder en
timmerman voor jongeren
In het Sterrengebergte, dicht tegen de grens met
Papua New Guinea, ligt het afgelegen Oksibil. Het
is een moeilijk bereikbare regio. Helaas waant het
Indonesische leger zich er heer en meester, wat
veel spanningen oplevert. Ongeveer 30 jaar geleden
ontvluchtten honderden Papoea’s het gebied vanwege
het geweld. Zij kwamen terecht in troosteloze kampen
in PNG vlak over de grens. De uitzichtloosheid van dat
bestaan maakt dat veel vluchtelingen besloten terug te
keren naar Oksibil. Teruggekomen blijkt er nauwelijks
werk en plek voor deze mensen te zijn. Veel jongeren
vallen ten prooi aan drank- en drugsverslavingen.
De organisatie Arinthum Brothers trekt zich het lot
van deze jongeren aan en heeft praktijkopleidingen
opgezet om jongeren het vak van schilder of
timmerman te leren. Onder begeleiding onderhouden
zij woningen en bouwen zij eenvoudige huizen
en winkels. Helaas maken veiligheidsrisico’s de
voortgang zo nu en dan onmogelijk. Toch gaat
Arinthum Brothers door. Hapin steunde deze dappere
organisatie door de aanschaf en transportkosten van
zaag- en boormachines en ander bouwgereedschap te
financieren.

Jongeren bouwen huizen in Oksibil

STUDEREN IN CORONA-TIJD:

Hapin-student Yehuda
Yarisetouw vertelt

Fotobijschriften volgen later

Hapin helpt jonge, gemotiveerde Papoea’s die over de kwalificaties beschikken
die nodig zijn om een (praktijkgerichte) opleiding af te ronden maar dit
niet zelf kunnen financieren. Zo ook Yehuda, een enthousiaste student uit
Jayapura. Yehuda studeert civiele techniek aan de Universitas Kristen Krida
Wacana (UKRIDA) in Jakarta. En net als in Nederland, ziet zijn dagelijks
leven er door corona flink anders uit:
'Op dit moment worden alle lessen

de universiteit een goed system

zijn niet goed online te volgen. Ook

online gegeven. Wanneer studenten

opgezet om alle leeractiviteiten online

is het moeilijk om nu een bijbaantje

gebruik willen maken van het

plaats te laten vinden. Dat zal nog

te vinden. Veel mensen zijn namelijk

laboratorium of een andere ruimte,

zeker tot januari 2021 gaan duren.

hun baan kwijtgeraakt in deze tijd

hebben zij een brief nodig die hier

Studenten die elkaar toch fysiek

en ondernemingen zoals restaurants

toestemming voor geeft. Aan het

willen ontmoeten, durven dit niet in

en winkels zijn maar beperkt

begin van de pandemie was iedereen

het openbaar te doen maar zien en

geopend. Voor mij heeft dat tot nu

vooral in shock en gebeurde er weinig

spreken elkaar wel op de campus.

toe geen gevolgen gehad. Dus ik heb

tot niets. Het waren de studenten

er vertrouwen in dat we eruit gaan

die hun docenten digitaal gingen

Het is fysiek en mentaal een lastige

benaderen. Na vijf maanden had

tijd. Sommige praktische vakken

komen met elkaar!’

Onderwijs à la Papua: schrijfwedstrijd
voor inspirerende leraren
schooltijd gaat verloren aan het nutteloze stampen van
letters en rijtjes en het nadreunen van de onderwijzer. De
gedachte dat onderwijs eraan moet bijdragen dat kinderen
verantwoordelijke, zelfstandige en nieuwsgierige volwassenen
worden is afwezig.
Daar komt bij dat Papua cultureel heel divers is met meer dan
275 verschillende inheemse groepen die ieder hun eigen taal
spreken. Het is dan ook een enorme uitdaging en opgave om de
leerling in zijn eigen culturele context recht te doen.
Het Albert Fiharsono Institute in Merauke moedigt leraren
aan om contextueel onderwijs zich eigen te maken. Onlangs
riep zij een schrijfwedstrijd uit, waarbij inspirerende leraren
Letters leren door in het zand te schrijven, tellen in de natuur

worden uitgenodigd om een essay te schrijven over ‘Mendidik

en herkenbare afbeeldingen in schoolboeken. Dat is waar

ala Papua’ (Papoea studenten opleiden op een Papoea manier).

contextueel onderwijs voor staat. Een onderwijsmethode

De beste vier essays maken kans op een geldprijs. Het doel

die zich aanpast aan de omgeving, familie, religie of cultuur.

is om best practices breder onder de aandacht van leraren

Helaas staat het onderwijs op de meeste scholen in Papua

en onderwijsinstellingen te brengen. Daarom worden de

mijlenver af van de belevingswereld van kinderen. De leerling

verhalen gebundeld in een boek en verspreid onder scholen en

hoort op school een hele andere taal dan thuis. Kostbare

lerarenopleidingen in heel Papua.

Hapin steunt dit project samen met de stichting Papoea Jeugd naar School (PJNS).
Onze wens is dat een nieuwe generatie leraren geïnspireerd wordt om op contextuele
wijze les te gaan geven. Bent u net zo enthousiast over dit project als wij? Maak dan
uw bijdrage over o.v.v. ‘Essay writing competition’ of doneer via onze website.

Belactie: in contact met onze donateurs
Onlangs belden we – als pilot – een aantal
donateurs om hen beter te leren kennen
en hun contactgegevens te controleren.
Dat leverde veel mooie gesprekken en
interessante inzichten op! Daarom gaan we
hiermee verder: komende periode nemen we
(telefonisch) contact op met zoveel mogelijk
donateurs. Met name om hen te bedanken
voor hun steun. Want zonder onze donateurs
kunnen we geen studenten zoals Yehuda
steunen, of de Nduga-vluchtelingen in
Wamena bijstaan. Wilt u niet gebeld worden
of liever op andere wijze met ons in contact
komen? Laat het ons gerust weten zodat we
kunnen aansluiten bij uw wensen.
Bestuurslid Muaha en vrijwilliger Indjir bellen onze donateurs

Jongeren in gesprek over
geschiedenis en toekomst van Papua
Afgelopen najaar verzamelden ruim 20
(Papoea-)jongeren zich in een Utrechtse
werfkelder voor de eerste Educatiedag van
The Young Papua Collective. De belemmeringen van corona werden getrotseerd
door de bijeenkomst via een livestream op
Facebook openbaar te maken. De middag
werd afgetrapt door Nico Jouwe, die de
jongeren meenam door de geschiedenis
van West Papua en hen alles vertelde wat
zij zouden moeten weten over ‘de NieuwGuinea kwestie’. Het verhaal eindigde met
de prikkelende stelling: dialoog of strijd?
En hoe ziet zo’n dialoog of strijd er dan uit?
Met die vraag zetten Raki Ap en Oscar den
Ouden de aanwezigen vervolgens flink aan
het werk. Dat begon met zelfreflectie: wat
breng jou hier vandaag? En hoe kun jij vanaf
jouw plek bijdragen aan een betere leefsituatie voor de Papoea’s? Naast inhoudelijke
discussie was er natuurlijk ook ruimte voor
gezelligheid, het leren kennen van nieuwe
mensen én het bijpraten met oude bekenden.
Workshopleider Raki Ap op de Educatiedag van The Young Papua Collective

WONEN OP PAPUA:

grensverleggend, fysiek en leerzaam
WILLEKE JONGKIND, SYMPATHI-

ineens heel snel. In januari 2014

SANTE VAN HAPIN, VERTELT:

vertrokken we met onze kinderen naar

Als jong meisje las ik al boeken over

Wamena. Wat een prachtige plek, wat

zendelingen in Papua. En bij mijn buren

een mooi volk! Mijn hart is opengegaan

waren regelmatig twee dames op bezoek

voor Papua. Natuurlijk, het leven

die in Papua woonden en werkten. Toch

was er niet alleen maar rozengeur en

had ik er toen geen idee van dat ik ooit

maneschijn. Papoea’s weten van lijden

zelf op het eiland terecht zou komen.

als geen ander. Maar tegelijkertijd

Mijn man en ik hebben altijd gedacht dat

zijn ze zo veerkrachtig, sterk en vol

met Hapin. Ik vind het geweldig om te

we in Afrika zouden gaan wonen. Daar

levensvreugde. Ik heb heel veel geleerd

zien dat er vanuit Nederland hard wordt

zijn we ook twee keer gedurende een

van mijn tijd in Wamena, zowel over de

gewerkt om projecten en mensen op

periode werkzaam geweest. Mijn man

Papoea’s als over mezelf.

Papua te ondersteunen. Die steun en

is werktuigbouwkundige en piloot in de
kleine luchtvaart.

bemoediging is belangrijk. Zo laten we de
Na 1,5 jaar maakt en we de overstap

Papoea’s weten: ‘We staan achter jullie,

naar AMA en na 4,5 jaar zijn we

jullie kunnen zoveel en zijn zo sterk’. Het

Toen vrienden van ons een eigen

teruggekeerd naar Nederland. Hier ben

is mijn wens dat er rust en vrede komt

stichting begonnen om Papoea’s op te

ik aan de slag gegaan voor de stichting

in Papua. En dat de bevolking in alle

leiden tot monteur en piloot

Papua Solidariteitsdag. En vanuit die

veiligheid kan leven en genieten van hun

(Stichting Licht op Papua), ging het

hoedanigheid ook in contact gekomen

prachtige eiland.
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Wilt u HapiNieuws voortaan
alleen per email in plaats van per

per e-mail

post ontvangen? Meld het ons

ontvangen?

voor u in orde. Een berichtje naar

en we maken het per omgaande
hapin@hapin.nl is voldoende.

HapiNieuws is het informatieblad van
Hapin voor (toekomstige) donateurs en
andere belangstellenden en verschijnt
3x per jaar.
Redactie Wietse Tolsma, Vera Wesseling
Foto’s Hapin, Edo Mote,
Yehuda Yarisetouw, Albert Fiharsono,
Willeke Jongkind, Arinthum Brothers,

Dappere boekpresentatie
in Abepura
Op 5 augustus werd in Abepura (Papua)

op het symposium dat ter gelegenheid

het boek 'Mambesak - symbool van

van de verschijning van dit boek werd

cultureel ontwaken van het Papuavolk'

gehouden. Hapin droeg financieel bij

ten doop gehouden.

aan dit evenement. Ap werd in 1984 op

De oprichter van de muziek en dansgroep

brute wijze door Indonesische militairen

Mambesak, Arnold Ap, (cultureel-

vermoord. De weduwe van Arnold Ap en

antropoloog, dichter en maker van

zijn kinderen zijn na zijn dood uitgeweken

traditionele Papoeamuziek) stond centraal

naar Nederland.
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