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NIEUWE AANPLANT VAN 
KORALEN IN DEPAPRE
De kust van Papua wordt gekenmerkt door 
fantastische azuurblauwe baaien met rijke 
visgronden en adembenemende koraalriff en. 
Maar de koraalriffen van Papua lopen groot 
gevaar, net als elders in de wereld... 

> lees verder op pagina 2
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COLOFON

De kust van Papua wordt gekenmerkt door fantastische azuurblauwe 
baaien met rijke visgronden en adembenemende koraalriff en. 
Hoewel het duiktoerisme nog beperkt is in Papua, weten steeds 
meer sportduikers vanuit alle delen van de wereld de weg er naartoe 
te vinden. Maar de koraalriffen van Papua lopen groot gevaar, net 
als elders in de wereld. Bleaching, het opwarmen of verzuren van de 
oceanen, speelt hierin een rol. Maar een veel groter risico vormen 
schadelijke vismethoden. Sleepnetten, dynamietbommen en 
de toepassing van gifstoffen als cyanide, die in het koraal worden 
gespoten, leveren in korte tijd veel vis op maar verwoesten het koraal. 
De gevolgen zijn te raden. De vissers zien hun visgronden dichtbij 
verdwijnen en moeten steeds verder de zee op om nieuwe te vinden.

De leden van de duikvereniging Papua Diving Academy (PDA) in 
Tablasupa sloegen alarm en maakten een plan. Ze hebben hart 
voor het milieu maar ook voor de honderden school-dropouts die 
doelloos rondhangen in de regio Depapre. Met hun project slaan 
ze twee vliegen in een klap. Jongeren van de kampong Tablasupa 
worden ingezet om mee te werken aan de aanplant van nieuw koraal. 
Dat moet er op termijn voor zorgen dat de vis terugkeert naar de kust. 
Het koraal kan ook aantrekkelijk worden voor toeristen die er kunnen 
snorkelen en duiken. En dat is weer winstgevend voor de lokale 
gemeenschap. Een win-win situatie dus. Onze consultant in Jayapura, 
Irma Awoitauw, is onder de indruk van de bezieling, sociale insteek 
en de professionele aanpak van PDA. Hapin volgde haar advies op 
en bood financiële steun, o.a. bedoeld voor de aanschaf van ijzeren 
frames, ankers, kniptangen en plastic bevestigingsclips.

Wilt u bijdragen? 
Dat kan. U kunt uw gift overmaken naar 
NL37RABO0444072470 o.v.v. ‘koraalrif’.

Nieuwe aanplant van koralen 
in Depapre

< “ Ik zorg voor de natuur, zorg voor 

mij. Stop met het vernietigen van 

koraalriffen”
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ONTMOET LENA: 
studente 
verpleegkunde

a een aantal jaren worden Lena en haar 
zusjes opgevangen door verschillende 
familieleden. Hoewel de omstandigheden 
nu verbeteren, moet Lena nog steeds 
hard werken om eten op tafel te krijgen. 

Haar schoolkosten worden betaald met het pensioen van 
haar opa. Na haar middelbare school meldt Lena zich aan 
voor een studie Verpleegkunde. Maar helaas wordt haar 
moeder op dat moment ernstig ziek. Lena zorgt voor haar 
moeder tot haar overlijden. Na de rouwperiode vertrekt 
ze opnieuw naar Jayapura om alsnog te starten met haar 
studie, maar schrikt van de hoge studie- en leefkosten in 
de stad. Ze doet een beroep op ondersteuning van Hapin, 
die haar graag wordt gegund. Onze studiebeursconsultant 
Nova Seseray biedt Lena de nodige mentale en praktische 
ondersteuning en begeleidt haar bij het studieproces. Zo kan 
Lena eindelijk starten met haar eigen toekomst. 

N

Maria Magdalena, roepnaam Lena, leerde helaas al jong dat 
het leven niet makkelijk is. Wanneer ze 11 jaar oud is, verlaat 
haar moeder het gezin. Haar drie oudere broers zoeken 
vanaf dat moment ook hun eigen weg. Omdat Lena’s 
vader de zorg voor het gezin niet oppakt, neemt ze de 
verantwoordelijkheid op zich om voor haar twee jongere 
zusjes te zorgen. Vanaf dat moment bestaan 
haar dagen uit school, het huishouden en de zorg 
voor haar zusjes. Met klusjes in de buurt, zoals 
vegen en emmers water sjouwen, verdient Lena 
wat inkomsten. 

Wilt u bijdragen? 
U kunt uw gift overmaken naar 
NL37RABO0444072470 o.v.v. ‘Lena’. 
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De samenleving van Papua wordt 
grotendeels gedragen door vrouwen. 
Achter de schermen zorgen ze 
onvermoeibaar voor het dagelijks brood 
en de opvoeding van kinderen. Toch is er 
weinig waardering en respect voor haar. 
Helaas is huiselijk geweld, vernedering 
en achterstelling van vrouwen en meisjes 
vaak aan de orde van de dag. De kinderen 
groeien hiermee op, raken er mee 
vertrouwd en nemen deze rolpatronen 
over. Zo gaat het van generatie op 
generatie. 

De organisatie Pujaprema (Centrum voor 
vrouwen en kinderen) probeert deze 
negatieve spiraal te doorbreken. Eind 2021 
ging zij - met financiële steun van Hapin - 
de boer op met een programma waarbij 
ruim 90 docenten in het kleuter- en 
basisonderwijs werden getraind om kinderen 
te leren dat meisjes en jongens gelijkwaardig 
zijn. Ook een meisje kan de weekopening 

op school verzorgen, ook een jongen kan 
zijn moeder helpen in de keuken. In allerlei 
rollenspellen werden herkenbare situaties 
gecreëerd die het kind bewust maakt van 
vanzelfsprekende, maar scheefgegroeide 
en onveilige verhoudingen tussen jongens 
en meisjes. Ook werd er intensief aandacht 
besteed aan het tegengaan van pesten, dat 
vaak gendergeoriënteerd is. In plaats van 
het apart zetten van jongens en meisjes in 
de klas (wat gebruikelijk is), worden ze naast 
elkaar gezet en leren ze om gelijkwaardig met 
elkaar om te gaan. Het is even wennen, maar 
iedereen wordt er gelukkiger van. 

“ Ruim 90 docenten 
in het kleuter- en 
basisonderwijs 
werden getraind om 
kinderen te leren dat 
meisjes en jongens 
gelijkwaardig zijn.“

Training voor docenten in kleuter- en basisonderwijs

Pujaprema leert jongens 
en meisjes om het goede 
voorbeeld te geven
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Afgelopen jaar werd in Yogyakarta (Java) een 
grote Biënnale georganiseerd: een selectief 
en competitief evenement dat groepen 
kunstenaars uit Zuidoost-Azië samenbrengt. 
Ook kunstenaarscollectief Udeido Collective 
werd uitgenodigd om deel te nemen. 
Dit is een groep van Papoea-kunstenaars 
die haar inspiratie haalt uit eeuwenoude 
levensfilosofieën, muziek, folklore en legendes 
van etnische groepen in Papua en deze in 
een modern daglicht stelt. Hapin besloot 
financieel bij te dragen aan deze prachtige 
kans om internationaal erkenning te krijgen 
voor het werk van Papoea-kunstenaars. 

Tri Arisanti reisde afgelopen jaar naar het afgelegen 
Samenage, diep in het binnenland van Papua. 
Daar trok zij als vrijwillig docent binnen vier maanden 
het basis- en middelbaar onderwijs overeind, dat 
tot dan toe nagenoeg stil lag. Weinig docenten 
houden het namelijk vol in deze kampong waar 
geen faciliteiten zijn, goede voeding schaars is en de 
luchtvochtigheid enorm is. Binnen korte tijd wist Tri 
een groep vrijwilligers uit het dorp bijeen te brengen 

die de kinderen zelf de basiskennis aanleren voor het 
nationale eindexamen. Dit examen biedt de kinderen 
de kans om in het nabijgelegen Wamena verder te 
studeren. Ook is er contact met lokale instanties om 
een toekomstbestendig onderwijsplan voor Samenage 
uit te denken, dat door de gemeenschap wordt 
gedragen. Financiële steun van Hapin werd gebruikt 
voor het vliegticket van Tri, onderwijsmaterialen en 
goede voeding voor de kinderen. 

< Udeido Collective

Toekomstperspectief voor de 
kinderen van Samenage

Een droom wordt werkelijkheid: 

Podium voor Papoea-kunstenaars
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Wilt u bijdragen? 
Uw gift is van harte welkom en kan overgemaakt worden naar 
NL37RABO0444072470 o.v.v. ‘computertraining Merauke’.

COMPUTERTRAINING VOOR 150 JONGEREN IN MERAUKE

In actie tegen digitale 
ongeletterdheid
Een sollicitatie versturen, schoolverslag 
uitwerken, je bankzaken regelen, de 
krant lezen of reclame maken voor je 
onderneming. Slechts een greep uit de 
voorbeelden van situaties waarbij een 
computer onmisbaar is. Dat is ook in 
Papua steeds meer het geval. Daarom 
steunt Hapin verschillende initiatieven 
van lokale partners die jongeren én 
ouderen in Papua de broodnodige 
digitale vaardigheden aanleren. 
Eerder al in Jayapura en omgeving, en 
nu ook in de zuidelijke stad Merauke. 

Dit jaar gaan ruim 150 jongeren hier aan de slag 
met een cursus naar keuze, onder begeleiding 
van oud Hapin-student Edo Mote. Zijn doel 
is om Papoea-jongeren voor te bereiden op 
een betaalde baan. En dat is hard nodig! Uit 
onderzoek blijkt dat digitale vaardigheden 
een positief effect hebben op leerresultaten 

van jongeren. De voordelen zijn zowel online als ‘offline’ 
zichtbaar: zo hebben kinderen en jongeren met digitale skills 
meer zelfvertrouwen.

Het beschikbaar gestelde budget van Hapin zal worden 
gebruikt voor een trainersvergoeding en de aanschaf van 
software. Maar ook om de computertraining om te zetten in 
een gecertificeerde opleiding, zodat de deelnemers straks 
een door de overheid erkend diploma op zak hebben.

Deelnemers van de cursus graphic design

“ Kinderen en jongeren 
met digitale skills 
hebben meer 
zelfvertrouwen.”
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De acceptgiro verdwijnt

Precies 35 jaar geleden werd de acceptgiro 
voor het eerst toegevoegd aan de nieuws-
brief van Hapin. Belangrijk, want tot op de 
dag van vandaag ontvangt Hapin de meeste 
giften van particuliere donateurs. Na vele 
jaren van trouwe dienst zullen we eind 
dit jaar definitief afscheid nemen van het 
karakteristieke gele strookje. Het gebruik 
ervan wordt namelijk per 2023 landelijk 
afgeschaft. 

Uiteraard blijft het mogelijk om Hapin 
te steunen per bankoverschrijving. 
Ook kunt u een machtiging afgeven of 
een overeenkomst voor een periodieke 
schenking met ons afsluiten zodat uw gift 
voortaan automatisch wordt afgeschreven 
van uw rekening. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden 
om Hapin te blijven steunen? Neem dan 
gerust contact op met ons kantoor zodat 
wij u kunnen adviseren. U bereikt ons via 
hapin@hapin.nl of 030-234 00 12.

INFORMATIEF

Een opgeruimd 
huis én een 
bijdrage leveren 
aan het werk van 
Hapin? Dat kan!

Heeft u houtsnijwerk, nokens of andere 
spullen uit Papua maar weet u niet goed 
wat ermee te doen? Wij komen het graag 
bij u ophalen. Gedoneerde goederen gaan 
in de verkoop via onze webwinkel of stands 
op evenementen. De verkoopopbrengst 
komt ten goede aan onze projecten in 
Papua. Neem contact met ons op voor 
de mogelijkheden. 

De unieke print is afkomstig van de hand van  Papua-
ontwerper Norbertus uit Merauke. De opbrengst van 
de verkoop komt ten goede aan onze projecten in 
Papua. De tas is verkrijgbaar in verschillende kleuren. 
www.hapin.nl/help-mee/papua-kunst-te-koop

PRIJS: € 10,- 

NU TE KOOP: 

Tote bag met 
batik-print
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50 jaar Hapin!

TEKENWEDSTRIJD STUUR ONS JE 
MOOISTE KLEURPLAAT!
Ben je tussen de 4 en 16 jaar oud, en stuur je ons een mooie tekening als felicitatie 
voor ons jubileum? Dan maak je kans op één van de mooie cadeaus uit Papua! 
Maak een eigen tekening of download een kleurplaat van onze jubileumwebsite: 
www.papuadalamhatiku.nl/tekenwedstrijd. Je kunt je tekening versturen naar 
Hapin, Antwoordnummer 51754, 3501 WH Utrecht. Er hoeft geen postzegel op. 
Uit de inzendingen kiezen we een aantal winnaars. Misschien ben jij de gelukkige..

Download hier een 

kleurplaat!

Dit jaar is het maar liefst 50 jaar geleden dat 
Hapin werd opgericht in het Zeeuwse Veere. 
Het doel van de oprichters? Financiële, 
materiële én morele steun verlenen aan de 
Papoea’s. En die steun kwam er, vanuit alle 
hoeken van het land. In 50 jaar tijd heeft Hapin 
zich steeds verder geprofessionaliseerd, zowel 
in Nederland als in Papua. 

Benieuwd wat we met elkaar in 50 jaar 
tijd hebben bereikt? Ga dan naar 
www.hapin.nl/50-jaar. 

PAPUA DALAM HATIKU 
We maken van deze gelegenheid gebruik om het erfgoed 
van Papua in de schijnwerpers te zetten. Dat doen 
we door het delen van persoonlijke, ontroerende en 
inspirerende verhalen van Nederlandse Papoea’s en 
van hen die Papua een warm hart toedragen. 

Alle verhalen vindt u via 
www.papuadalamhatiku.nl

Geen verhaal missen? Meld u dan aan voor onze speciale 
Papua dalam hatiku e-mailnieuwsbrief. Dat kan via de 
website of door een berichtje te sturen naar 
info@papuadalamhatiku.nl. 
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