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ALFABETISERINGSCURSUS VOOR EN DOOR VROUWEN

Met taal en rekenen naar meer zelfvertrouwen

In de Papoea-cultuur hebben mannen – tot op de dag van vandaag - een belangrijke positie.
Sociaal, economisch en politiek gezien hebben zij veel gezag, wat helaas soms leidt tot
geweld tegen en een achtergestelde positie van vrouwen. Rode Wanimbo, hoofd van het
Women Department van de Evangelische GIDI-kerken, kreeg al van jongs af aan mee hoe
minderwaardig vrouwen soms behandeld worden. En hoe dit kan leiden tot een diepgeworteld
minderwaardigheidscomplex. Daarom zet Rode zich in voor programma’s die helpen om het
zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde van Papoea-vrouwen te versterken.
Zo ook via het programma Training of

aangeleerd krijgen. Vervolgens krijgen zij

bevolking is analfabeet, waaronder veel

trainers for Literacy. Een toekomst-

de vaardigheden mee om op hun beurt

vrouwen. Kunnen lezen en schrijven,

bestendig project, waarbij groepen

andere vrouwen te trainen. En dat is heel

helpt vrouwen om regie te krijgen over

vrouwen de basis van taal en rekenen

belangrijk want bijna 30% van de Papua-

hun toekomst. En met kennis van cijfers
(vervolg op volgende pagina)

(vervolg van voorpagina)

kun je je financiën op orde krijgen, een

vrouwen zullen door trainers van het

Wilt u meehelpen?

bankrekening openen en sparen voor

Women Department worden begeleid

Boven alles wordt via de cursus gewerkt

bijvoorbeeld medische ongevallen of

in het leren lezen en schrijven. Het

aan een groter zelfvertrouwen van vrou-

basisbehoeften van je gezin.

geld zal worden besteed aan vervoer,

wen. Voor de cursus is € 1.500 nodig.

Met steun van Hapin zal in de komende

trainingsmaterialen en maaltijden. De

Wilt u meehelpen? Maak dan uw bij-

maanden een alfabetiseringscursus

cursus wordt gegeven in de lokale taal,

drage over naar NL37RABO0444072470

worden georganiseerd in Borme, in de

om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de

o.v.v. ‘cursus alfabetisering’.

Pegunungan Bintang Regency. Zo’n 20

lokale context.

PAPUA ACTUEEL:

Onderwijs onder de maat
Regelmatig bereiken ons berich-

verzoeken om deel te kunnen nemen

ten van studenten en anderen over

aan examens en voor het gebruik van

de onderwijssituatie in Papua. Het

onderzoeksinstrumenten en laboratoria.

is een somber stemmend beeld.

Tentamens en examens worden soms
zonder reden uitgesteld, waarna gewoon

Het basisonderwijs is, zeker in het bin-

weer opnieuw moet worden ingeschre-

nenland, kwalitatief onder de pedagogi-

ven en betaald. Hetzelfde geldt voor col-

sche en didactische maat. Onderwijzers

leges. Omdat studenten afhankelijk zijn

komen met regelmaat niet opdagen

van de medewerkers, doen zij hun mond

maar incasseren wel elke maand hun

vaak niet open. Smeergeldpraktijken,

salaris. Ze laten zich vaak pas weer

afwezigheid, administratief wangedrag

zien als er eindtoetsen moeten worden

en andere varianten van corruptie: dit

afgenomen. En ook dan spelen geld en

kenmerkt helaas de omgeving waarin

persoonlijke voorkeuren een dubieuze

de jonge student zijn/haar weg moet

rol bij het wel of niet afgeven van een

vinden.

positief testresultaat.
Onze studiebeurscoördinator Nova
Studenten in het hoger en academisch

Seseray vertelt het verhaal van een

onderwijs signaleren corruptiepraktij-

aantal jongens uit de Asmat-regio die

ken in alle lagen van het onderwijssy-

verblijven in een asrama (studenten-

steem. Ze worden geconfronteerd met

huis) in Sentani. Om hun studiekosten

plotselinge en onredelijke betalings-

te kunnen blijven betalen, bezuinigen

Studiebeurscoördinator Nova met
Hapin-scholiere Rosi Inarkombu

ze op hun maaltijden en lijden ze soms
Wilt u bijdragen?
Sinds kort ontvangen drie van de
Asmat-studenten waar Nova over
vertelt een studiebeurs van Hapin.
Op de volgende pagina stellen zij
zich aan u voor.
Wilt u bijdragen aan een betere
situatie voor deze en andere
studenten op Papua? Dan kunt
u een bijdrage overmaken naar
NL37RABO0444072470 o.v.v.
‘studiebeurzen’.

honger. Velen van hen geven het op,
teleurgesteld en ontmoedigd. Hapin
wil deze en andere studenten te hulp
komen. Niet alleen met een studiebeurs,
maar ook door hen te bemoedigen.
Daarom bereiden we samen met Nova
een bijeenkomst voor met de acht
studenten die momenteel via Hapin een
studiebeurs ontvangen. Om naar elkaar
te luisteren, elkaar moed in te spreken
en deskundig advies te ontvangen over
hoe je op een integere manier kunt studeren en de samenleving kunt dienen.
Hapin-student Melani Teresa Baransano

Studiebeurs voor drie talentvolle
Asmat-kunstenaars
MAAK KENNIS MET GORI, GERAD EN SAFER
Drie studenten die een opleiding beeldende
kunst aan het ISBI in Jayapura volgen. Ze
verblijven in een asrama (studentenhuis) in
Sentani. Hun specialisaties zijn geïnspireerd
door hun afkomst: de Asmat-regio. En daar
zijn we blij mee! Want naast het verstrekken
van een beurs, kan Hapin zich op deze manier
ook inzetten voor het behoud en de promotie
van het cultureel erfgoed van de Papoea’s.
Gori, Gerad en Safer

Gregorius Asinawor

Geradus Pisa

Saferius Jonep

Of kortweg Gori, wordt door zijn

Gerad specialiseert zich in

Safer is geboren in Atat, een

medestudenten in de asrama gezien

schilderkunst. Hoewel de familie van

klein dorpje in de Asmat-

als stamoudste. Nova, Hapin-

Gerad onvoldoende middelen heeft

regio. Voor zijn stage wil

studiebeurscoördinator, omschrijft

om zijn opleiding te kunnen betalen,

Safer graag terug naar zijn

hem als een integere, hardwerkende

heeft hij het tot nu toe gered dankzij

geboortedorp om onderzoek

en bescheiden jongen. Gori zit in

giften van zijn oma en vrienden.

te doen naar het gebruik

het laatste jaar van zijn opleiding en

Deze giften zijn ontoereikend om

van de tifa (traditionele

specialiseert zich in houtsnijwerk.

ook zijn maaltijden en huisvesting

trommel) bij dagelijkse

Ondanks dat hij zijn ouders al

te kunnen betalen. Hapin heeft

werkzaamheden. Denk

op jonge leeftijd verloor, slaagde

daarom besloten om aan Gerad een

bijvoorbeeld aan het oogsten

Gori er tot nu toe steeds in om

studiebeurs te verlenen. Gerad vindt

van voedsel. Daarnaast

zijn eigen studiekosten te betalen.

dat de kunstobjecten van huidige

zal hij zich ook verdiepen

Helaas kwam hij door COVID-19

kunstenaars te weinig affiniteit

in de betekenis van het

financieel in de problemen omdat

hebben met de traditie van de

houtsnijwerk op de tifa.

het onmogelijk werd een bijbaan

Asmat-regio. Hij wil dit nieuw leven

Naast een studiebeurs,

te vinden. Het spreekt vanzelf

inblazen en heeft zich toegewijd aan

ontvangt Safer een bijdrage

dat we Gori financieel helpen om

het verzamelen en inventariseren

van Hapin om deze stagereis

de eindstreep te halen. Zodat het

van verschillende schildermotieven.

te kunnen maken. Hij heeft

publiek kan genieten van zijn unieke

Zo blijft dit rijke cultureel erfgoed

beloofd ons op de hoogte te

kunstobjecten die de mooie verhalen

beschikbaar voor toekomstige

houden van zijn bevindingen

uit de Asmat-traditie verbeelden.

generaties.

via een foto/video-dagboek.

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 KRACHT VAN RADIO:

Adverteren tegen
geweld
Maar liefst tweederde van de vrouwen op Papua
heeft weleens te maken (gehad) met geweld. Papua
heeft daarmee één van de hoogste percentages aan

Opname van de radiofragmenten in de studio.

huiselijk geweld van alle provincies in Indonesië.
De komst van COVID-19 heeft dit probleem alleen
maar groter gemaakt. Het aantal incidenten stijgt
en slachtoffers hebben minder contact met de
buitenwereld.

Daarom besloten we de handen ineen te slaan met de
organisatie Pujaprema (Pusat Jaringan Pemberdayaan
Perempuan dan Anak). Afgelopen maanden klonken
er op de radio drie verschillende advertenties die raken
aan het thema geweld tegen vrouwen. Over gezonde
familiestructuren, mannenrollen in het huishouden maar

Pujaprema faciliteert regelmatig gespreksgroepen
over geweld tegen vrouwen

ook over geweld tijdens het daten. Met financiële steun
van Hapin werden scripts opgesteld, acteurs ingehuurd,

gespreksgroepen in Jayapura en omgeving georganiseerd.

fragmenten opgenomen en gemonteerd en werd zendtijd

Zowel voor volwassenen als voor jongeren. Initiatiefnemer

ingekocht.

Yohanes Slameth: “Ons doel is om Papua-vrouwen en
kinderen te laten zien dat zij niet stil hoeven te blijven

Radio is een gebruikelijk communicatiemiddel op

wanneer ze misbruik meemaken. Om geweld in het

Papua waarmee je, zeker tijdens een lockdown, mensen

huishouden tegen te gaan, is het belangrijk om vroeg

tot in hun huizen bereikt. Om een vervolg te geven

te beginnen. Daarom maken we geweld bij het daten al

op de advertentiecampagne, worden er verschillende

bespreekbaar.”

even voorstellen:

Irma Awoitauw

NIEUWE CONSULTANT VAN

Irma (31) woont in Sentani, samen met

Irma studeerde International Studies

HAPIN OP PAPUA

haar man Markus Rumbino. Haar vader

en International Development aan de

is afkomstig uit Jayapura en haar moe-

universiteit van Canberra, Australië.

Sinds eind 2020 wordt Nova,

der is van origine Moluks. Dat betekent

Deze kennis, haar passie voor cultuur én

Hapin-consultant op Papua, bijge-

dat Irma opgroeide met een diverse op-

haar goede beheersing van het Engels

staan door Irma Awoitauw. Waar

voeding qua cultuur, religie en waarden.

maken Irma een hele geschikte consul-

Nova zich richt op het studiebeur-

Dat heeft haar passie voor inheemse

tant. “Bij Hapin is het mijn taak om te

zenprogramma, ziet Irma toe op

culturen en gemeenschapsontwikkeling

netwerken, Hapin te introduceren bij

de lopende projecten. Samen wer-

aangewakkerd. “Markus en ik hebben in

verschillende organisaties, projectaan-

ken zij aan een uitbreiding van het

2019 het Aliakha Art Centre opgericht,

vragen te beoordelen, lopende projecten

netwerk op Papua, zodat Hapin

waar we ruimte bieden aan artiesten

te monitoren en dit alles natuurlijk te

van nog

en kunstenaars. Dicky Takndare, een

rapporteren aan de collega’s in Neder-

grotere

bekende van Hapin, was de eerste

land. Ik geniet erg van deze taken, het

betekenis

artiest die meedeed. Hierna volgde een

geeft me de kans om creatief te zijn en

kan zijn

bezoekje van enkele bestuursleden van

ik verbeter mijn vaardigheden.”

voor de

Hapin aan ons centrum en zo werd het

Papoea’s.

eerste contact gelegd.”

Welkom bij het team, Irma!

WEST-PAPUA:
Het vergeten volk
Van wie is West-Papua eigenlijk? Wie zijn de oorspronkelijke bewoners?
Wat is er allemaal gebeurd en hoe is de wereld hiermee omgegaan?
Met de website www.westpapuahetvergetenvolk.nl draagt auteur Gerard Thijssen
bij aan het doorbreken van de taboesfeer die hangt rondom dit onderwerp. Onlangs
bracht Gerard het boek West-Papua: het vergeten volk uit. Het boek is te bestellen
via bruur-4@hotmail.nl. De kosten bedragen € 23,95 inclusief verzending.

De Papoea’s verdienen
respect en gelijkwaardigheid
Het is alweer

Annet: “Mijn vader heeft zijn diensttijd

respectvol met de Papoea’s omgaan

zo’n 30 jaar

doorgebracht op verschillende

en hen als onze gelijken zien. Niet

geleden dat

plekken in Papua. Ondanks dat hij

in de laatste plaats omdat zij door

Annet Bakker,

geen talenwonder was, kreeg hij

de Indonesiërs verre van respectvol

donateur van

al snel als enige van zijn groep de

worden behandeld. Het is bijzonder

Hapin, samen

Indonesische taal onder de knie. Hij

om te zien hoe vriendelijk de

met een

legde hierdoor eenvoudig contact

Papoea’s blijven, ondanks alles wat ze

vriendin door

met de Papoea’s. Jaren later hebben

meemaken.

Indonesië

wij samen een georganiseerde reis

trok. Een

naar Papua ondernomen. Ik zag

Tijdens mijn tweede bezoek aan

bezoek aan Papua mocht niet

reisgenoten spullen uitdelen aan de

Papua maakte ik kennis met Asmat-

ontbreken. Sindsdien is de

Papoea’s. Dat vond ik lastig want

studenten die zich sterk maakten voor

binding met het eiland en haar

daarmee schep je een ongelijkwaardige

het behoud van hun erfgoed. Als lerares

bewoners altijd gebleven. Om

relatie. Mijn vader pakte dit anders

weet ik hoe belangrijk onderwijs is

haar hals hangt een matabia.

aan: hij ging tussen de Papoea-

voor de ontwikkeling van jongeren.

Soms stellen mensen hier

mannen staan, toonde belangstelling

Daarom steun ik al geruime tijd het

vragen over, dan vertelt Annet

en ruilde voorwerpen die voor hen

studiebeurzenprogramma van Hapin.

graag over haar reizen en de

van nut konden zijn. Dat is mij altijd

geschiedenis van de Papoea’s.

bijgebleven. Het is belangrijk dat we

Ondanks dat ik sindsdien niet meer
terug ben geweest, heeft Papua altijd
mijn belangstelling gehouden. Onze
stem in Nederland en internationaal is
klein, dat voelt oneerlijk. Maar ik gun
de Papoea’s boven alles een eigen plek
zonder dat iemand hen vertelt hoe zij
hun leven moeten leiden. Het is een
trots volk met een bijzondere karakter,
ik hoop dat dit behouden mag blijven.”

Volg ons
op de
socials!

@Hapin Nederland
#HapinNederland

Op deze kaart ziet u
waar de locaties die
in deze nieuwsbrief
genoemd worden,
zich bevinden.

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, Nova Seseray, Irma Awoitauw, Gerard Thijssen, Annet Bakker,
Perempuan GIDI, Pujaprema

Hapin-coördinator Nova (r) bespreekt de trip voor met Tri Arisanti (m) en haar collega (l)

Op verkenning naar Samenage

Vormgeving Bredewold Communicatievormgevers, Wezep
Drukwerk De Bunschoter, Bunschoten
Bestuur
Voorzitter Yvonne Carels

Afgelopen jaar trok Tri Arisanti

voor velen geen aantrekkelijke plek om te

bij Hapin aan de bel. Tri was

leven en werken. Bij gebrek aan onderwijs

kort daarvoor teruggekeerd naar

groeien de kinderen van het dorp veelal

Jayapura, na enkele jaren als

zonder toekomstperspectief op en meisjes

Ireeuw, Hermien de Bruijn-Franken,

vrijwillig docent in het afgelegen

worden al op jonge leeftijd uitgehuwelijkt.

Rob van de Lustgraaf, Wietse Tolsma

de provinciehoofdstad Wamena)

Voor Tri dringt de tijd, zij wil zo snel

Kantoor Hapin

werkzaam te zijn geweest.

mogelijk terug om hulp te kunnen bieden.

Programme & Communication Manager

Hapin heeft besloten Tri te ondersteunen

Sophie Wijsenbeek-Schreurs

Samenage (100 km ten zuiden van

Daar speelt zich een schrijnende situatie

bij een verkenningsmissie. Samen met

af: het basis- en middelbaar onderwijs ligt

een mede-vrijwilliger, vliegt zij voor 4

er nagenoeg stil. Docenten trekken al snel

maanden naar Samenage. Daar zullen zij de

weg omdat de leefomstandigheden hen te

onderwijsactiviteiten weer oppakken maar

zwaar vallen. Het gebrek aan faciliteiten,

ook contact leggen met lokale instanties om

goede voeding, gezondheidszorg en de hoge

een toekomstbestendig onderwijsplan voor

luchtvochtigheidsgraad maken Samenage

Samenage uit te denken.

Penningmeester Reinier de Lang
Secretaris Geart Benedictus
Leden Moni Hanasbei, Muaha Tatipata-

Adviseur Wytske Inggamer

Medewerker Financiën en Projecten
Vera Wesseling
Acceptgiro voor de adressering
De acceptgiro wordt gebruikt als adresdrager. Uw gift vinden wij niet vanzelfsprekend maar is wel bijzonder welkom.

Kent u onze webshop al?
Met regelmaat ontvangen wij bijzondere

Nieuwsgierig geworden?

items uit Papua, van tassen tot aan

Neem dan vooral eens een kijkje via

houtsnijwerk. Deze producten verkopen wij

www.hapin.nl/help-mee/papua-kunst-

via de website, waarbij de opbrengst volledig

te-koop/, of bel naar ons kantoor om

ten goede komt aan projecten op Papua.

een afspraak te maken.

Stichting Hulp Aan Papua’s In Nood
Joseph Haydnlaan 2A,
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Postadres: Postbus 5038,
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website: www.hapin.nl
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