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Twee bestuursleden van Stichting Manusia Papua:  
Egbert Nauta en Henk Hoogink, zijn in maart 2013 op werk-
bezoek geweest in Wamena. Anderhalf jaar na de opening 
van de kraamkliniek die daar in samenwerking met Stichting 
Anugera Baliem Papua is gerealiseerd. 
 
Persoonlijk contact 
Ondanks intensief contact via e-mail, sms en af en toe een telefoongesprek, blijkt het erg belangrijk om 
ook, met enige regelmaat, een persoonlijk contact te hebben met onze co-partner in Wamena: Stichting 
Anugera Baliem Papua. In het non-verbale contact, vooral tussen mensen uit zeer verschillende culturen, 
ontstaat gemakkelijk “ruis”. Mededelingen kunnen verkeerd over komen en het feit dat we in het Indone-
sisch moeten communiceren, maakt het er niet makkelijker op. We hebben tijdens deze reis ook gemerkt 
hoe slecht het internet in Wamena functioneert. Wederzijdse e-mails worden niet altijd ontvangen, terwijl 
we dat via het systeem niet kunnen vaststellen.  
 
Amelia Jigibalom die de dagelijkse leiding heeft over de kliniek, is de persoon die alles en iedereen aan-
stuurt. We hebben nu ook weer vastgesteld dat medewerkers en bestuursleden van de kliniek goed op de 
hoogte zijn van ins en outs. De transparantie straalt er van af! Naast overleg met medewerkers en be-
stuursleden van de kliniek, hechten we ook veel belang aan contact met de lokale gezondheidszorg, over-
heid en andere personen/instanties die van belang kunnen zijn voor een optimaal functioneren van de 
kliniek. 

 

 
Samen met Amelia hebben we met autoriteiten en andere betrokkenen overleg gevoerd over de voort-
gang van de kliniek. Daarbij werden relevante aspecten besproken, zoals kindersterfte en de door de staat 
beloofde gratis gezondheidszorg zoals die is vastgelegd in de Speciale Autonomiewet van de Papuaprovin-
cies. De implementatie van die wet mankeert op een flink aantal onderdelen, waaronder gratis gezond-
heidszorg. Dat feit is in eerste instantie negatief voor de mensen die daarvoor in aanmerking komen en 
ook voor de inkomsten van de kraamkliniek. We hebben diverse bronnen geraadpleegd over de oorzaak 
van het disfunctioneren van de invoering. Het blijft een complexe materie, maar we hebben de ervaring 
dat er lokaal wel wat te bereiken is. Na gesprekken met het hoofd van de lokale Puskesmas (kleinschalig 
gezondheidscentrum van de overheid) en de secretaris van het Kabupaten (bestuursgebied), weten we 
dat 30% van het budget van het Kabupaten moet worden besteed aan gezondheidszorg. Het Kabupaten 
Jayawijaya en daarmee ook de Puskesmas, beschikt over een lijst van armlastige Papua’s die voor gratis 
gezondheidszorg in aanmerking komen. “Gratis” betreft overigens alleen de kosten voor  basale gezond-
heidszorg. In geval van een bevalling vergoedt de overheid bijvoorbeeld 250.000 IRP.  De werkelijke kos-
ten zijn hoger. De vermeldde lijst wordt binnenkort vervangen door een pasjessysteem. 

Hendrik links is de eerste baby 

die in de kliniek is geboren 

Barbara werd tijdens ons 

verblijf in de kliniek gebo-

ren. 

Consultatiedag 



Steun Kabupaten 
Vooral op de deur van het Kabupatenkantoor moet dus worden geklopt. We hebben gezien dat dat ook 
intensief gebeurt. Ook wij zijn op audiëntie geweest. We informeerden over de wijze van samenwerking 
tussen beide stichtingen, waar verantwoordelijkheden liggen en deden daarbij ook weer een beroep op 
die van de overheid. Het blijkt iedere keer dat onze aanwezigheid positieve resultaten oplevert. Nadat in 
vorige jaren een aanzienlijk financiële steun aan de bouw van de kliniek is gegeven, heeft de secretaris van 
het Kabupaten nu de toezegging gedaan dat de kliniek een medewerker in vaste dienst kan nemen op kos-
ten van het Kabupaten en de kliniek  doorlopend een verzoek kan indienen voor materiële hulp. 

Kliniek operationeel 
Het was  een bijzondere beleving om de kliniek in actie te zien als consultatiebureau. Vrouwen met hun 

baby en zwangere vrouwen verzamelden zich voor de kliniek. De meeste kinderen worden  getranspor-

teerd in een noken (gehaakt net). Vroedvrouw Pauline kent ze allemaal en even later, nadat Amelia ieder-

een heeft toegesproken, onderzoekt Pauline kalm, vastberaden en deskundig, alle zwangere vrouwen. 

Gewicht, bloeddruk, echo, ligt de baby comfortabel in moeders buik etc. We zien geen of weinig verschil 

met de situatie in Nederland.  Haar echtgenoot Jacobus is de vaste verpleegkundige en geeft, ook aan de 

moeders die met hun baby zijn gekomen, voorlichting over hygiëne, HIV/Aids en andere relevante onder-

werpen. Hij geeft aan waar vrouwen op moeten letten bij de ontwikkeling van hun kind en  hoe belangrijk 

is dat ouders hun kinderen het goede voorbeeld geven. Zieke kinderen worden door hem onderzocht en 
krijgen indien nodig medicatie. Een moeder krijgt advies om een dokter naar het voetje van haar baby te 
laten kijken. Hendrik, de eerste baby die in de kraamkliniek is geboren, moest natuurlijk op de foto met 
zijn naamgever. Zo ging dat ook met kleine Egbert die daar niet veel zin in had omdat hij ziek was. Een 
paar dagen later werd weer een baby geboren en gingen we op kraambezoek. We zijn onder de indruk 
gekomen van de deskundigheid en betrokkenheid van de medewerkers van de kliniek, de middelen die 
worden ingezet en de functionaliteit van het gebouw. Dit ondanks de behoefte aan middelen die de zorg 
naar een hoger niveau brengen, zoals een aggregaat, een keuken, een apotheekje, een vervoermiddel en 
een werkruimte voor een arts. 



Motorfiets 
Een van de punten van overleg met Anugera was een vervoermiddel voor de kliniek. Een ambulance moet 
nog even wachten, maar de aanschaf van een aangepaste motor om cliënten te bezoeken, is van groot 
belang. Op een van de volgende dagen raken we in ons hotel in gesprek met twee Indonesische gasten. 
Beide heren hebben in Nederland gestudeerd op de Vrije Universiteit in Amsterdam en zijn in Papua om 
ten behoeve van de Indonesische hulporganisatie BAKTI, op zoek te gaan naar zinvolle projecten in het 
kader van de ontwikkeling van Oost-Indonesië. Het gaat daarbij vooral om mensenrechten in relatie tot 
gezondheidszorg. Het lag voor de hand dat hun interesse over onze aanwezigheid heeft geleid tot een be-
zoek aan de kraamkliniek en een interview met Amelia dat geplaatst wordt in de nieuwsbrief BAKTINEWS. 
Mogelijk gaat een en ander wat opleveren voor de kliniek.  Zij maakten ons ook attent op: Yayasan Kese-
hatan untuk Semua. Deze stichting levert motorfietsen ten behoeve van gezondheidszorg, dus ook voor 
vroedvrouwen, in Indonesië. Dus ook in Papua! Wie weet? 
 
Capaciteitsopbouw 
Naast de financiële steun van Stichting Manusia Papua aan de realisatie van projecten, zoals de kraamkli-
niek, is de capaciteitsopbouw van Stichting Anugera ook van groot belang. Door onze westerse cultuur 
kunnen we de mensen in Papua helpen hun eigen problemen aan te pakken door ideeën aan te dragen 
over bijvoorbeeld op welke manier individuen en organisaties over de hele wereld en ook lokaal , geïnfor-
meerd kunnen worden over de kraamkliniek en haar doelstelling. Een bijdrage leveren aan het terugdrin-
gen van kindersterfte zal velen aanspreken en motiveren. 
 
Op eigen benen 
Vanaf de eerste plannen voor de realisatie van de kraamkliniek, is de insteek geweest dat de kliniek op 
eigen benen moet kunnen staan. Dat lukt al aardig maar er moeten nog stappen worden gezet. We blijven 
in die fase de kliniek materieel steunen. Dat doen we om de mensen die de kliniek runnen de gelegenheid 
te geven zich zo optimaal mogelijk te kunnen inzetten om de lokale kindersterfte en complicaties onder 
zwangere vrouwen terug te dringen.  
 
We zijn met een goed gevoel teruggekeerd en zoals al aangegeven zijn we onder de indruk van de deskun-
digheid en enthousiasme van de mensen die verbonden zijn aan de kraamkliniek!  
 
 
Henk Hoogink en Egbert Nauta, Stichting Manusia Papua.                                                                              
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