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De groep verl<riigt inl<omen uit de machine op twee rnanieren.

Natuurlijk venverken ze hun eigen sagobomen, ze kappen er twee

of drie tegelijk. Het raspen gebeurt door de mannen uit het dorp,

de volgende dag zorgen de vrouwen dat de geraspte sago schoon

is. Het eindresultaat is z5 zakken sagomeel - deze worden ver-

volgens op de markt in Jayapura of Depapre verkocht. Daarnaast

verhuurt de groep de machine aan dorpen in de buurt. Echter

alleen ervaren gebruikers mogen de machines bedienen.

Het geld dat wordt verdiend met de verkoop van sagomeel komt

op een gezamenlijke bankrekening. Leden van de groep rvorden af

en toe ondersteund met dit geld. Het inkomen dat uit de sago ac-

tiviteiten wordt gehaald is echter onregelmatig. Bovendien wordt

het geld nog niet gebruikt voor de verdere ontwikkeling van het

bedriifje. Hier kan pt.Hapin in de toel<omst nog verdere onder-

steuning bij bieden.

Aru c

ln zooT ontving een sagobedrijf e in het dorp Waiya in de buurt van Jayapura voor het eerst steun van Hapin. Deze

trestond uit het leveren van een machine om sago te raspen. Afgelopen rnei bezocht pt.Hapin het bedrijfie opnieuw.
De sagomachine werkt nog steeds en deze zorgt voor inkornen voor ongeveer 2{) Írensen.
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Regelmatig komt Marianne Geurken
(63) nog bijeen met haar schoolvrien-
dinnen uit Hollandia. Ze is nooit
teruggekeerd naar het land van haar
jeugd maar ze denkt er nog regelma-
tig aan terug. Het artikel over Coklat
Belanda in de vorige HapiNieuws
deed haar meteerr schrijven naar
onze redactie. Want het is een plant
die haar vader samen met collega's
ooit ontwikkelde in de jaren vijftis.

Vader Geurken werkte vanaf eind jaren veertig in Nederlands

Nieuw-Guinea. Daar werd ook Marianne in r95r geboren. Het

gezin woonde op het l(ota Nica proefstation aan het Sentani-meer.

Hier werd geëxperimenteerd met gewassen als rijst, citrus, pisang

en cacao. Ook werden er huizen gebouwd en Papua's opgeleid.

"Op Kota Nica was men voortdurend bezig met het veredelen van

onder andere de cacao. Dit laatste is een moeilijk product waarvan

de oogsten vaak mislukken."

In 1956 verhuisde het gezin naar Hollandia omdat de kinderen

naar school moesten. In t96z gingen ze rraar Nederland, Mari-

anne dacht voor een half jaar, maar het werd voor altijd. "We

gingen wel vaker voor een half jaar op verlof, maar dit bleek

niet het geval. Terugkeer in Nederland was als een koude dou-

che." Vader liet zijn werk van het ene op het andere moment

achter.

"In de jaren tachtig heb ik geprobeerd een visum te krijgen voor

een bezoek, dat is toen niet gelukt. Misschien is het maar beter

ook, de situatie is te treurig." In Nederland houdt ze de herin-

nering levend, onder andere in haar eigen kleine privémuseum.

Daar bewaart ze ook een wikkel van een van de eerste repen

chocola gemaakt van de 'Coklat Belanda'.

Onze stichting heeft een nieuwe website: een frisse, nieuwe

vormgeving, meer nieurvs en een duidelijke plek voor de

projecten die we steunen. Oo]< l<unt u onze digitale nieuws-

brieven archiefinduiken dat terug gaat tot 1997!

@

Like us!
Pt. Hapin heeft een fanpage op Facebook. Ais u deze pagina'liket'wordt u

automatisch op de hoogte gesteld van alie activiteiten van Hapin in Papua.

Ga naar onze website, of bezoek: http://tinyurl .comf nsze4zb
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Twitter:
twitter. com/hapinpapua
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Nieuwe website!



In zotz nam een aantal boeren en vissers in Ang-
gory (regio Manokwari) een opmerkelijk initiatief.
Om hun economisch perspectief te vergroten,
vorrnden ze een coöperatie, de Mandunigroep, rnet
het oog op het fokken van varkens. Alleen voldoen-
de geld voor de uitvoering ontbrak nog. Dat was

het moment waarop pt.Hapin in het spel kwarn.

Er is in Papua veel vraag naar varkens. Ze worden bij-
voorbeeld gebruikt als bruidsschat en als bezegeling van

overeenkomsten. Varkens hebben een betrekkeliik korte

levenscyclus en de marktprijs is hoog. Het voer leveren de

boeren zelf in de vorm van wilde knollen en resten van de

eigen oogst.

Het bedrijfsplan voor de varkensfokkerij zag er zo goed uit
dat de Hapin-coördinator in Manokwari een positief advies

kon uitbrengen. Met de toegekende subsidie van ongeveer

7oo euro zijn stailen gebouwd en drie varkens aangekocht.

De N{andunigroep, onder leiding r-an .Iames Bebari, is

bijzonder tevreden over de resultaten tot nu toe. De extra

inkomsten kunnen de zes boeren- en vissersgezinnen goed

gebniiken.

In zo13 hebben wij u kennis laten maken met GrantGesture, een online fondsenwen'ingsplatform die het
mogelijk maakt een indiwiduelc student te sponsoren en te volgen. Met de kennis die ze opdoen, willen ze

niet alleen hun eigen dromen, maar ook die voor Papua waarmaken. De studenten komen bijna allemaal uit
(veelal afgelegen) dorpen in Papua. \Vat hen nog meer bindt, is dat hun farnilie niet in hun onderhoud kan
voorzien. Naast hun bijbaantjes hebben ze daarom een extra financieel steuntje in de rug hard nodig.

Inmicldels zijn er vele GrantGesture studenten in geslaagd op deze manier een beurs te krijgen. Dankzij dit grote succes kan

Pt.Hapin opnieuu, studenten selecteren. In deze nieur'r,sbrief stellen rvij u graag een nieur,ve student voor:

Yulius Degei (24) - student Onderwijzersopleiding

Yulius wil dolgraag onderwijzer worden. Hij is afkomstig uit Putapa, een dorp

in het Dogiyai gebied. In dit dorp, ver van de bewoonde wereld, is er nauwelijks

sprake van onderwijs. Geen onderwijzer die er naar toe wil. Maar Yulius wil
dat wel. Hij ziet kinderen zonder toekomstperspectief opgroeien en hij wil daar

verandering in brengen zodra hij zijn diploma heeft. Zover is het nog niet. Zljn

ouders, die een kleine koffreplantage bezitten, zijn financieel niet draagkrachtig

genoeg om bij te dragen aan de studie van hun zoon. Om die reden is Yulius

elke dag lroeg op de markt te vinden waar hij bananen, groente en zelfgemaak-

te bezems verkoopt. Via het online platform GrantGesture is al € z7o,- binnen

gekomen. Er rest slechts e 8o,- voor zijn beurs.
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Steun een Grant
Papua-student Gesture
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De oud-redacteur buitenland van het Nederlands Dagblad Aad Karnsteeg, bezocht
onlangs Papua. Voor HapiNieuws schreef hij een korte irnpressie:

Afgelopen maand februari reisde ik op een toeristenvisum als freelancejournalist rond in het

voor buitenlandse pers verboden Papua, mede met het oog op een in het najaar te verschijnen

boek'Ooggetuige in Papua'. Tijdens dat bezoek kwam ik in contact met de in Jayapura geves-

tigde staf van Hapin. Samen bezochten we de exclusief voor Papua vrouwen beschikbare markt

aan de Jalan Percetakan. Dat een dergelijke markt nodig is, tr,peert de benarde economische

situatie van de Papua's. Zij worden voor een belangrijk deel weggeconcurreerd door Javanen en

andere Indonesische bevolkingsgroepen. Niet alleen economisch trouwens, maar ook cultureel

en religieus dreigen de Papua's minderheid in eigen land te worden.

Op de vrouwenmarkt maakte ik kennis met Esther Antoh, een oorspronkelijk uit Sorong atkom-

stige Papuase die samen met haar man zes kinderen opvoedt. Haar echtgenoot was ambtenaar,

maar verloor zijn baan aan een immigrant uit Sulawesi. Dankzij de steun uit Nederland heeft het

gezin economisch weer een toekomst. Esther kwam in contact met Hapin, die wel iets in haar

zag en haar een microkrediet van drie miljoen roepia (circa zoo euro) tegen lage rente gaf om op

de wouwenmarkt van Jayapura aan de slag te gaan.

Esther slaagde. VIak bij de ingang heeft zij nu een piepklein winkeltje waar ze zout, bakolie,

peper, groente, limonade, sigaretten en zelfs een paar handtassen verkoopt. Ell<e maand betaalt

ze iets van het geleende bedrag terug. "Over drie maanden ben ik schuldenwij", zei ze me. Een

resultaat dat vandaag de dag moet zijn bereikt.

In de jaren zestig van de vorige eeuw, toen Papua onder Indonesisch bestuur kwam, werden

alierlei opleidingen van Papua's abrupt afgebroken. Het is de verdienste van organisaties als

Hapin dat zij die draad - zij hetvanzelfsprekend op bescheiden schaal - weer hebben opgepakt.

Steun aan Hapin in Papua komt goed terecht.

HapiNieuws is het informatieblad van

Hapin voor (toekomstige) donateurs en

andere belangstellenden en verschijnt

3x per jaar.

Mw. W. Inggamer,

Mw. Drs. M.M. te Rietmole,

Dr. R. v.d. Lustgraaf,

Dr- G. tiele,jicttis, Dr'. A- ipcnbug,

D. Itaar, C. Sawor,

Mw. Th. Beun-Voorstad,

Sophie Schreurs

Reinier de Lang

De acceptgiro wordt gebruikt als adres-

drager. Uw gift vinden wij niet vanzelf-

sprekend maar is wel bijzonder welkom.
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Stichting Hulp Aar Papua's In Nood

Joseph Haydnlaan zA,

353SAE Utrecht

Postadres: Postbus 5o38,

3502 JA Uhecht

T o3o 284 oo 12

e-mail: hapin@hapin.nl

website: www.hapin.nl

Rekeningnummer:

NLST RABO 0444 0724 70

t.n.v. Hapin te Utrecht
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