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CONCEPT-BELEIDSPLAN 2021 – 2023 

 

1. Inleiding en samenvatting 

Hapin richt zicht al bijna 50 jaar op de ondersteuning en verbetering van de levensomstandigheden 

van de oorspronkelijke bewoners van West-Papua. 

 

Het laatste jaarverslag omschrijft het als volgt:  “Hapin ondersteunt  West Papua in de ontwikkeling 

naar een meer welvarende, rechtvaardige en democratische samenleving waarin de Papoea’s zelf 

richting geven aan hun toekomst” . 

 

Met het vijftig jaar bestaan van Hapin in het vooruitzicht staat de missie van Hapin voor de Papoea´s 

nog steeds overeind. Juist nu en actueler dan ooit, na de extra bewogen jaren van 2019 en 2020 

waarin enerverende gebeurtenissen plaats vonden.  

Hapin slaat sinds 2018 een nieuwe koers in. De – helaas overleden -  voorzitter David Itaar heeft 

hiermee al  een start gemaakt.  Het Hapin bestuur zet deze koers door. 

 

Hoofdpunten zijn:  

 Hapin wil aansluiten op de veranderende wereld en de onzekere geopolitieke verhoudingen.  

 Hapin professionaliseert door de effectiviteit van de ondersteuning  te vergroten  eenvoudiger 

systemen (studiebeursaanvraag), meer verbinding met  de uitvoering van projecten, een 

verbeterde monitoring en een meer transparante communicatie, rekening houdend met de 

culturele verschillen, 

 Hapin zoekt de samenwerking op, nationaal en ook in de veranderde internationale context. Hapin 

doet dit samen met andere stakeholders en streeft naar  een platformfunctie. In dat kader hebben 

we meerdere allianties op verschillende deelgebieden met o.a.  Stichting Papoea Jeugd Naar 

School(PJNS), Peace Brigades International/Nederland(PBI-NL), Remote School Papua(RSP), Papua 

Solidariteitsdag (PSD), Stichting Rajori  en The Young Papua Collective.  

 Meer bekendheid en bewustwording in Nederland van de positie van de Papoea’s in West Papua. 

 

 

 

 

 

 



2. Visie en Missie 

Kernwaarden van onze stichting zijn compassie met de lokale bevolking, respect voor de lokale 

omstandigheden en samenwerking met lokale organisaties.  

 

2.1 Visie 

Hapin wil zijn positie verstevigen als stakeholder in de ontwikkeling van West-Papua. Hapin speelt 

steeds in op de veranderingen die de Papua maatschappij steeds complexer maken. We zijn 

optimistisch en denken dat een  grotere democratische speelruimte de representatie van de Papoea’s 

zal verbeteren en daarmee hun welzijn zal verhogen. 

 

2.2. Missie 

Hapin richt zich op ondersteuning van Papoea’s naar een welvarende, rechtvaardige en democratische 

samenleving. Daarbij zet zij vooral in op kleinschalige projecthulp op het gebied van economie, 

onderwijs(studiebeurzen), gezondheidszorg, cultuur, identiteit en erfgoed. De kwetsbare positie van 

vrouwen heeft onze speciale aandacht. . In Nederland zet Hapin zich in om de situatie en 

leefomstandigheden van de Papoea’s bekend te maken bij een groter publiek.  

 

3. Wat ziet Hapin? 

– Zorgwekkende situatie 

De situatie van de Papoea’s in Indonesië is zorgwekkend door beknotting van vrijheden, grote 

armoede, slechte gezondheidszorg, transmigratie en de slechte economische positie van de Papoea’s. 

De ongelijkheid in Papua ten opzichte van Indonesiërs is groot.  

De afgelopen periode vonden zeer enerverende gebeurtenissen plaats: vergeldingsacties van het 

Indonesische leger in Nduga, enorme overstromingen in Sentani en massale demonstraties, zowel in 

West-Papua als op andere eilanden van de Indonesische archipel. De Indonesische regering reageert 

daarop met veel militair machtsvertoon. In het voorjaar 2020 komt daar de Covid-19 pandemie nog 

overheen. Dit alles heeft de situatie van de Papoea`s verder verslechterd.  

Al deze gebeurtenissen zijn ook van invloed op ons werk in West-Papua. Onze regelmatige 

werkbezoeken kunnen geen doorgang vinden, veelbelovende projecten staan stil en/of worden 

vertraagd uitgevoerd en het contact met onze studenten is bemoeilijkt 

- Internationale aandacht groeit 

De situatie van de Papoea’s is veel in het nieuws gekomen in Australië, Engeland, Nieuw-Zeeland, 

Duitsland, Oost-Timor en de Verenigde Staten. De publiciteit in Nederland is ook aanzienlijk. Het 

begrip #Papualivesmatter gaat de wereld rond. Deze aandacht biedt kansen voor (internationale) 

samenwerking om de situatie van de Papoea’s onder de aandacht te houden.  



- Natuurlijke leefomgeving verslechtert 

De natuurlijke leefomgeving van de Papoea’s staat onder druk. De internationale winning van 

delfstoffen en boskap in West-Papua groeit. De impact en precieze gevolgen daarvan zijn onduidelijk. 

Profijt in de vorm van werkgelegenheid voor de lokale bevolking is twijfelachtig en in het algemeen 

laagwaardig werk. Door de verdergaande ontbossing wordt het ecosysteem ernstig aangetast.  

- Samenwerking neemt toe 

Voor concrete projecten geeft de samenwerking met nieuwe partners in West-Papua, zoals Yapelin en 

Port Numbay Medical Team, perspectieven.  

Onze stichting werkt thematisch samen met andere Nederlandse organisaties die zich op een of 

andere wijze met West-Papua bezighouden en zijn aangesloten bij de Samenwerkende Organisaties 

West Papua (SOWP). 

- Gevoelige verhouding met overheden 

De verhoudingen met overheden zijn soms complex en politiek gevoelig. In Nederland is dat ook 

merkbaar. In Indonesië geeft dat meer onvrijheid, gevoel van angsten en gevaren. Hapin blijft 

contacten onderhouden met het ministerie van buitenlandse zaken en met de Nederlandse 

ambassade In Jakarta door regelmatig informatie uit te wisselen. Aandacht voor de rechten van de 

mens staat daarbij centraal. Hiervoor is ook samenwerking met en binnen de International Coalition 

for West Papua (ICP) waardevol.  

 

4.  Wat kan Hapin: waar zijn we sterk in en wat kan beter? 

De sterkten van Hapin zijn: 

- Het aantrekken van mensen die betrokken en deskundig zijn, zowel in West-Papua als in 

Nederland.  

- De vele contacten en ontmoetingen, hier en met Papoea. Al is het niet fysiek, men vindt 

steeds meer wegen en de gesprekken blijven gaande.  

- De signalerende luis in de pels. 

- Bekendheid binnen de Papua-gemeenschap. 

- Het uitvoeren van concrete kleinschalige projecten die weer nieuwe donateurs blijken aan te 

trekken. Die gerichtheid op kleinschalige en aansprekende projecten inspireert anderen weer. 

- Een professionele organisatie met deskundigen en samenwerking met andere partijen. 

Daardoor kan Hapin ook aandacht schenken aan duurzame ontwikkelingsdoelen. 

 

 

 



De zwakten van Hapin zijn:  

- De inkomsten staan onder druk door een steeds ouder wordende groep donateurs. 

- Hapin is klein en soms te afhankelijk van individuen/personen en dat maakt kwetsbaar.  

- De culturele verschillen en de afstand tussen Nederland en Papoea kunnen drempels 

opleveren. Er zal steeds gezocht worden naar het elkaar verstaan, goede praktijkvoorbeelden 

en andere succesfactoren.  

 

5. Wat gaat Hapin doen? 

Hapin gaat haar missie en visie zo effectief en efficiënt mogelijk vorm en inhoud geven, gelet op de 

nieuwe verhoudingen op zowel nationaal als internationaal niveau. We gaan die strategie verder 

uitwerken. Hapin gaat uit van initiatieven die uit de gemeenschap voorkomen. Essentieel hierbij is 

gedeeld partnerschap. Wij werken met transparante en daadkrachtige programma’s, vernieuwen onze 

activiteiten en gaan handen en voeten geven aan de platformrol. Onderwijs en studiebeurzen blijft 

een speerpunt van Hapin. Cultuur, identiteit en erfgoed zijn nieuwe thema’s. De samenwerking met 

kunstenaars, musea, wetenschappers en andere belanghebbenden wordt verder vormgegeven. Ook 

mensenrechten, met name op gebied van huiselijk geweld, gaan meer aandacht krijgen. 

 

6. Hoe voert Hapin dat uit?  

Dit doen we door:       

 Het stimuleren van voorlichting & bewustwording door het organiseren van voorlichtings-en 

ontmoetingsbijeenkomsten, voorlichting aan potentiële sponsoren en andere stakeholders en het 

betrekken van jongere doelgroepen bij onze activiteiten.  

 De samenwerking met andere partijen te intensiveren. De onderwijsondersteuning aan kinderen 

uit kwetsbare groepen voor een betere aansluiting op het reguliere onderwijs wordt komende 

jaren uitgewerkt in nauwe samenwerking met andere organisaties, zowel in Nederland als 

daarbuiten (Papua Jeugd naar School, RSP). Die samenwerking kan soms ad hoc zijn bij een 

gezamenlijke doelstelling.  

 Het maken van een fondsenwervingsplan. 

 Voortzetten van de modernisering van de ICT-organisatie en digitalisering. 

 Het nieuwe studiebeurzenbeleid wordt in de komende jaren uitgewerkt, inclusief de integratie van 

het Rie Kamma Fonds. 

 De viering 50 jaar Hapin in 2022. 

 De werkorganisatie verder te versterken.  

 Het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de activiteiten van Hapin. 
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