hapinieuws
september 2021 | jaargang 42 nr 2

CURSUS ORGANISCHE BEMESTING

Goed voor boer, gemeenschap én klimaat

Lokale boeren in Mariat district bewerken land op traditionele wijze

Als er iets is wat we kunnen leren van de Papoea’s, dan is het wel dat de natuur alles biedt
wat mensen nodig hebben. Voor veel Papoea’s is leven van eigen land dan ook de dagelijkse
praktijk en dé manier om je gezin te onthouden. Kunnen voorzien in je eigen levensbehoeften
betekent dat je economisch onafhankelijk bent. En nog een beetje meer wanneer je een
gedeelte van je oogst kunt verkopen.
Een groep van enthousiaste, jonge en met

de Yahet Farmer Group. Hun doel is een

In hun omgeving zagen de initiatiefnemers

name vrouwelijke boeren in de omgeving

platform te bieden aan boeren om beter

een gebrek aan kennis over organische

van Sorong, zet zich al lange tijd in om

samen te werken en kennis en middelen

bemesting. Door deze mest slim in te

startende boeren in de steden Sorong

(zoals gereedschap en zaden) uit te

zetten kunnen de boeren hun gewassen

en Tambrauw op weg te helpen met hun

wisselen. Maar ook om gezamenlijk op te

beter verzorgen en hun bedrijf naar een

onderneming. Sinds kort hebben zij hun

komen voor hun (land)rechten, die niet

hoger niveau tillen. Daarom besloten zij

activiteiten gebundeld in een organisatie:

altijd veilig zijn.

een meerdaagse cursus te organiseren voor
(vervolg op volgende pagina)

(vervolg van voorpagina)

25 boeren in het Mariat district (vlakbij

lange termijn voordeel op. Bovendien,

trainers en de aanschaf van producten

Sorong), die koffiebonen verbouwen op

wanneer de boeren zich bewuster

waarmee organische mest gemaakt kan

traditionele wijze.

worden van de waarde van hun land,

worden. De Yahet Farmer Group draagt

zullen zij minder snel geneigd zijn

zorg voor de promotie van de training en

Niet alleen opbrengstvergroting maar

grond te verkopen aan bedrijven die de

een geschikte locatie.

ook bescherming van het milieu is een

traditionele leefruimte vernietigen. Denk

belangrijke reden voor deze training.

bijvoorbeeld aan de aanleg van enorme

Overmatig gebruik van mest kan tot

palmolieplantages.

Wilt u meehelpen?

leiden. En verkeerd gebruik van grond,

Deze cursus organische bemesting is een

Wilt u meehelpen? Maak dan uw

tot uitputting. Daarom gaat de training

mooi en belangrijk initiatief waarmee

ook in op land en bos als leefruimte.

wordt gebouwd aan economisch sterke

Goed zorgen voor je grond door inzet

gemeenschappen op dorpsniveau. Hapin

van organische meststoffen, levert op de

financiert het vervoer en verblijf van de

Voor de cursus is € 2.500 nodig.

vervuiling van de landbouwgrond

bijdrage over naar
NL37RABO0444072470 o.v.v.
‘cursus boeren Sorong’.

HAPIN-STUDIEBEURZEN

Ontmoet Alda Saroy
Aardrijkskunde geven aan leerlingen in het basisonderwijs:
dat is de grote droom van Alda Saroy. In eerste instantie was
het haar moeder die bij Alda aandrong op het volgen van een
opleiding tot onderwijzeres. Maar inmiddels heeft zij zelf
de smaak te pakken. Ze doet een opleiding geografie aan de
universiteit UNCEN in Abepura en geniet van colleges volgen,
kennis vergaren, stage lopen en contact met medestudenten.

Alda (links) met Nova,
studiebeurscoördinator van Hapin

Alda en haar moeder wonen in Deplat (vlakbij

Afgelopen semester volgde Alda verschillende vakken,

Jayapura) en leven van het pensioen van haar

van algemene geografie tot sociale en economische

overleden vader. Haar oudere zus is getrouwd en

geografie. Alda: “Mijn studie gaat niet alleen over

draagt de zorg voor een eigen gezin. Een studie

de aarde, grondtypen en aardlagen. Geografie gaat

financieren voor Alda viel dus niet mee. Gelukkig

ook over de maatschappij, over inwoneraantallen en

kwam Hapin met Alda in contact en kon zij

bevolkingsgroei. En over de invloed van de economie

ondersteund worden met een studiebeurs. Vijf dagen

op onze samenleving.” Het semester eindigde met

per week reist ze met het openbaar vervoer op en neer

een stage op een basisschool. Want Alda is niet alleen

naar de campus. Onderdeel van haar beurs is dan ook

geïnteresseerd in geografie, ook onderwijs is haar

een bijdrage aan vervoerskosten.

passie. Alda: “Ik heb geleerd hoe je een lesmethode
kunt voorbereiden, een lesplan maakt en een syllabus
opzet. Daarnaast heb ik de grond rondom de school
onderzocht en de waterkwaliteit beoordeeld van de
rivier die door de buurt stroomt. Ik ben positief over
mijn stage en voel dat ik klaar ben om als docent
aan de slag te gaan.” Komend jaar brengt Alda nog
in de studiebanken door, maar dan hoopt ze haar
felbegeerde diploma binnen te halen en aan de slag te
gaan.

Alda (derde van links) met haar studiegenoten

Bijdragen aan de studie van Alda? Dat kan via
NL37RABO0444072470 o.v.v. ‘Alda’.

BERICHT UIT JAYAPURA

COVID-19: Papua in lockdown
“Gisteren klonk een sirene. Blijkbaar

Dat zijn voornamelijk niet-autochtonen.

een rouwauto. Geen dagelijks ver-

Veel Papoea’s hebben geen boodschap

schijnsel op de plek waar ik woon. En

aan de vaccinatie. Ze hebben er geen

zojuist weer hetzelfde alarmerende

vertrouwen in en worden daarin ver-

geluid. Jayapura telt dagelijks meer dan

sterkt door misleidende berichtgeving.

10 slachtoffers op een bevolking van
300.000 inwoners. Blijkbaar spreidt het

Velen voelen zich ook nauwelijks be-

naargeestige virus agressief haar armen

dreigd. Het vermijden van de vaccinatie

uit en mensen zijn er niet op voorbereid.

is ook een ingewikkelde uitwas van de
verwarrende en slachtoffers eisende

Theo van den Broek (74),

Een dramatische opening van deze

politieke situatie waarin vertrouwen

Hapin adviseur en civil society-

column maar niet buiten de werkelijk-

in de overheid langzaam is weggeëbd.

consultant Papua, woont en werkt

heid. COVID-19 heeft zich de afgelopen

“Je moet hier natuurlijk ook geen leger

al jaren in Jayapura. Hij vertelt uit

weken, mede door gebrek aan burger-

inzetten om te vaccineren”, verzuchtte

eerste hand hoe COVID-19 mo-

lijke volgzaamheid wat betreft medische

dominee Benny Giay onlangs.

menteel om zich heen grijpt.

protocollen, enorm kunnen opdringen

Op het moment van schrijven
heeft Indonesië te maken met
een enorme stijging in het aantal COVID-19 patiënten. Buiten
Jakarta, vallen de meeste slachtoffers in Kalimantan, de Riouwarchipel (provincie van Sumatra)
en West-Papua. Een derde van de
tests die gedaan wordt, is positief.
Voor West-Papua bedraagt dit
aantal zelfs 40%. Het ontbreekt de

in Indonesië en Papua. Het gezond-

Het stadsbestuur van Jayapura heeft

heidsstelsel is niet berekend op deze

vandaag een lijst van maatregelen

uitdaging. De ziekenhuizen liggen vol

aangekondigd. Mobiliteit moet met 50%

en er is onder meer gebrek aan zuurstof

omlaag, de horeca wordt gesloten (afha-

en beademingsapparatuur. Het medisch

len van maaltijden uitgezonderd) en er

personeel is erg beperkt in aantal en

mogen geen fysieke bijeenkomsten ge-

tientallen zijn zelf in quarantaine door

organiseerd worden. Alles gaat digitaal,

het virus.

via ‘Zoom’. Maar mensen houden daar
niet van: ze willen elkaar zien, kunnen

De vaccinatie, die sinds enkele maanden

aanraken en samen wat pinang kauwen

mondjesmaat plaatsvindt, heeft tot nu

of een sjekkie roken. Moeilijke tijden

toe slechts 6% van de populatie bereikt.

voor iedereen!”

Papoea’s aan menskracht, ziekenhuizen en medicijnen om de toename aan te kunnen. Volgens het
Engelse dagblad The Guardian,
werkt slechts 1% van de artsen en
verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in omgang met
COVID-19 (1.787 in totaal), buiten
het eiland Java. Papua bevindt
zich in een lockdown die de hele
maand augustus zal duren.

hapinieuws
per e-mail
ontvangen?

COVID-19 patiënten worden bij gebrek aan ruimte geholpen op een
ziekenhuisterras in Jayapura

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.

Contextueel onderwijs in beeld
Maak kennis met twee initiatieven die - met financiële steun van Hapin de kwaliteit van het onderwijs op Papua willen verbeteren.

1

De wereld als schoolbord
Contextueel onderwijs
voor straatkinderen
“Onze droom is om onderwijs beschik-

derwijs op scholen en het hardnekkige

Dat doen zij op een manier die aansluit

analfabetisme. Samen met een groep

bij de leefwereld van de kinderen: met

docenten geeft hij, naast zijn gewone

behulp van de natuur, mensen en ma-

werk, les aan Papoeakinderen die bui-

terialen om hen heen. Zonder binden-

ten het onderwijssysteem vallen.

de regels en reglementen, maar met

baar te maken in alle uithoeken van

een liefdevol hart voor de kinderen die

Papua. We willen een einde maken

ook recht hebben op goed onderwijs.

aan analfabetisme en laaggeletterdheid, dat al generaties lang bestaat.

Dat werk is niet altijd eenvoudig. Zo

We willen onderwijs dat past bij onze

krijgt GPM geen steun van de overheid

culturele context en het karakter van

en ontbreekt het vaak aan voorzie-

de Papoea’s.” Deze ambitieuze woor-

ningen en vervoer voor scholieren en

den komen van Aleks Giyai, één van de

onderwijzers. Afgelopen jaar steunde

oprichters van de organisatie Gerakan

Hapin de bouw van twee houten

Papua Mengajar (GPM – beweging

lokalen voor een groep straatkinderen

voor goed onderwijs).

in Buper (een kampong vlakbij Jayapura). Hoewel de coronacrisis de bouw

Als gelauwerd dichter en literatuur-

wat vertraagde, kunnen de lokalen

liefhebber, houdt Aleks zich veel

inmiddels bijna in gebruik worden ge-

bezig met lezen en schrijven. Hij werd

nomen. De protestantse gemeente De

geraakt door de onderwijsproblemen
in het land: de lage kwaliteit van on-

2

Met frisse ideeën naar
volle klaslokalen
Essaybundel over
contextueel onderwijs

Hapin-consultant Nova (rechts)
bezoekt de bouwlocatie in Buper

Ontmoeting in Nunspeet adopteerde

bij gebrek aan leerlingen, maar omdat

Helaas is de situatie van school no. 1

klassen met hun docenten rond de

vaker regel dan uitzondering in Papua.

school actief zijn. Daar leren zij tellen

Daarom stelde het Albert Fiharsono

in de natuur (bomen, stenen) en schrij-

Insitute in Merauke afgelopen jaar een

dit project.

boek samen vol anekdotes, verhalen
School no. 1: Op het schoolplein is

en adviezen van leraren afkomstig uit

het stil. De gangen zijn leeg, op een

heel Papua, vanuit hun eigen erva-

enkele student na. Ze houden hun

ringen. Deze verzameling van essays
brengt frisse en uitvoerbare ideeën

mond, soms uit angst en soms uit
verveling. Hoewel de school op papier
veel studenten heeft, bezoekt minder
dan de helft van hen daadwerkelijk
de lessen. Veel kinderen volgen liever
hun ouders naar het bos om sago te

Cover
van de
essaybundel
over
contextueel
onderwijs

naar voren om het plezier in leren voor
de leerlingen terug te brengen. Enthousiaste en vindingrijke onderwijzers zijn de sleutel tot beter onderwijs.
Daarom is het boek, met financiële
steun van Hapin en Papua Jeugd

zoeken. Slechts drie leraren, inclusief
het schoolhoofd, zijn aanwezig.

ven in het zand, terwijl nieuwsgierige

Naar School (PJNS), zowel in print als

School no. 2: In de gangen klinkt

ouders toekijken. Het enthousiasme is

digitaal kosteloos verspreid onder ver-

gelach en rumoer. Ook hier zijn som-

groot. Ook hier ontbreekt een aantal

schillende scholen in heel Papua. Alle

mige klaslokalen, met boekenplanken

leraren, niet uit desinteresse maar om-

professionals in het onderwijs kunnen

en lesposters aan de wand, leeg. Niet

dat zij een onderwijscursus volgen.

ermee aan de slag!

Nieuwe filmcamera
voor journalist
Yosef Levi
Aleks Giyai geeft les aan straatkinderen

Yosef Levi werkt als onderzoeker bij een
journalistencollectief in Jayapura. Daar combineert

Eerder in deze nieuwsbrief maakte u kennis met Aleks

hij zijn antropologische kennis met zijn interesse in de

Giyai, vrijwillig docent (GPM) voor straatkinderen.

wereld van video en film. Op dagelijkse basis legt hij het

Aleks drukt zijn passie voor onderwijs graag uit in

leven in Papua vast in documentaires, die hij ontsluit via

gedichten, waarmee hij reeds nationale prijzen won.

zijn eigen YouTube-kanaal. Veel van zijn video’s gaan

Eén van zijn gedichten, leest u hieronder:

over onderwijs, van de Nederlandse tijd tot aan vandaag
de dag. “Veel van wat er bekend is over het Papua van

GOUDEN KIEZELSTENEN IN
MODERNE SCHOENEN
De vingers dansen op de snaren
het hart roept het lied op
zingt een verhaal over jezelf

vroeger is afkomstig van de missie. Sinds 2014 probeer
ik zelf het leven van de Papoea’s in beeld te brengen,
zodat jonge generaties hier kennis van kunnen nemen.”
Helaas voor Yosef begaf zijn camera - essentieel voor het
uitvoeren van zijn werk en missie - het na 6 jaar intensief
gebruik. Hapin financierde de aanschaf van een nieuwe

Het script van de ziel, gegraveerd in het universum

camera inclusief geluidsrecorder. In ruil daarvoor legt

langzaam ingeslikt in de tijd

Yosef verschillende projecten van Hapin vast op video.

met een dromerige, trieste glimlach
en een geweten dat dwaalt tussen hoop
Na de lange loopbrug wacht het landhuis
de voetsporen van de onderwijskrijger
start het initiatief om analfabetisme uit te bannen

Een win-win situatie dus!

Benieuwd naar de video’s van Yosef Levi?
Bekijk zijn YouTube-kanaal:
www.youtube.com/c/YosefLevivideopapua

Gouden kiezelstenen in de hoeken van het land
lang gekreun wacht op de regen van het geweten
liefde en liefde uitstorten
in elke ziel die dorst naar kennis
Wie zijn wij, boven de adem van de wereld
bijeengedreven in sombere, moderne schoenen
heldere ogen schijnen, hoop is weg
verlangen overgegeven in handen van heersers
Laat de aarde waar we staan, zijn als een schoolbord
schrijf een hoop die niet vervaagt
met boomtakken op papieren bladeren
we sturen dromen het hele universum in
Ik leer, ik onderwijs
met de brief van het lot over de toekomst
samen in onschatbare liefde

Yosef Levi met zijn nieuwe camera

impliciet op de pagina's van het leven

Dit gedicht is vrij vertaald naar het Nederlands.
Benieuwd naar de Indonesische versie?
Laat het ons weten.

Volg ons
op de socials!

@Hapin Nederland

#HapinPapuaSupportFoundation

DONATEUR IN BEELD

Afgelopen februari hebben we helaas

Aliene Bruinink

afscheid genomen van mijn moeder. Zij
vormde voor mij de rechtstreekse band

Aliene werd in 1967 geboren te

terugkijk op mijn jeugd en afkomst, wilde

Kouh, in het binnenland van

ik op dat moment graag iets doen voor de

Papua. Dit jaar besloot ze op haar

Papoea’s. En dan is Hapin natuurlijk een

geboortedag dat zij iets terug wilde

fantastisch doel. Daarom besloot ik deze

doen voor de Papoea’s. In plaats van

verjaardagsinzameling te organiseren via

verjaardagscadeaus vroeg ze haar

sociale media.

familie en vrienden

met Papua. Omdat ik met dankbaarheid

resultaat tot gevolg!

“Op mijn geboortedag
wilde ik iets terugdoen
voor de Papoea’s”

“Ik ben een anak Papua,

Ik ben er trots op dat ik een Papoea

mijn vader is Nederlands

ben. Maar het maakt me soms ook

en mijn moeder is een

verdrietig want dit volk komt veel te

Papoea. Tot mijn 7 heb

kort. Vooral op het gebied van onderwijs

een gift over te maken
naar Hapin. Met mooi

e

ik op Papua gewoond, daarna gingen we

en gezondheidszorg. Mijn wens voor de

terug naar Nederland. Dat was best wel

Papoea’s is dat zij dezelfde rechten krijgen

een shock. Er waren veel dingen die ik niet

als ieder ander. De Papoea’s mogen trots

begreep. Toen ik jaren later terugging naar

zijn op hun cultuur, adat, kleur en krullen.

Papua, ging ik mijzelf beter begrijpen. Daar

Ik hoop dat ze rust en veiligheid mogen

heb ik het dus van!

vinden.”
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Hapin hecht veel waarde aan een
transparante werkwijze en besteding
van financiële middelen. Elk jaar
leggen we hierover verantwoording
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