
Hoe is de situatie nu? Vastheid en structuur zijn 
er niet meer. De samenleving is in verandering, zij 
verbrokkelt, valt uiteen. De Papua’s leven in een 
staat waarvoor ze niet gekozen hebben. Ze heb-
ben te maken met intimidatie en militair geweld. 
Er is sprake van schending van mensenrechten en 
discriminatie. Door de toestroom van migranten 
uit Indonesië zijn ze een minderheid geworden in 
hun eigen land. Velen leven in armoede, een klein 
aantal wordt rijk. Het onderwijs is gebrekkig, de 
gezondheidszorg schiet schromelijk tekort.  

Wat betekent dit allemaal voor de gezinnen? Voor de 
mannen die geen werk hebben? Voor de positie van 
de vrouwen? En hoe veilig zijn de kinderen en hoe ziet 
hun toekomst er uit? 

De vragen die ons deze dag bezig houden zijn: Hoe 
kan in deze situatie het gezin een plaats van vertrou-
wen en van hoop zijn? Hoe behouden de Papua’s 
hun waardigheid? Hoe krijgen ze weer perspectief? 
De vraag daarbij is ook wat de rol van de kerken is 
en van de overheid. En: hoe wij hen daarbij kunnen 
ondersteunen.

Onze sprekers
Onze hoofdspreekster is Sofia Poppy Maipauw uit 
Sorong. Ze is medewerkster van de P3W, het Vrou-
wencentrum van de Protestantse kerk geweest, ook 
van verschillende hulporganisaties en lid van de DPD 
RI (de Senaat) in Jakarta. Verder hopen een aantal 
Papua studenten hun medewerking te geven. 
 
Aan de gespreksgroepen werken mee:  
Willie Berghuis, die contact heeft met projecten voor 
straatkinderen in enkele steden in het binnenland, 
Marijke Werimon-Bakker van het Vrouwencentrum 
van de GKI di Tanah Papua in Padang Bulan en Aad 
Kamsteeg, journalist, die onlangs Papua bezocht en 
daarover een boek schreef .
 
Dagvoorzitter is Betty Ireeuw-Kaisiëpo en de zang en 
muziek worden verzorgd door Joop Roemajauw.

Programma

10.30 uur: Ontvangst met 
koffie of thee

11.00 uur: Opening door Betty 
Ireeuw-Kaisiëpo

11.15 uur: Het Papua gezin: 
zorgen en perspectief, door 
Sofia Maipauw

12.00 uur: Ervaringen met 
het gezins- en familieleven in 
Papua, door Papua studenten. 
Korte impressies van Willie 
Berghuis, Marijke Werimon en 
Aad Kamsteeg

Muzikaal intermezzo: 

13.00 uur: Lunch. Er zijn 
broodjes met koffie of thee

14.00 uur: Gespreksgroe-
pen met onze gasten in de 
verschillende zalen van het 
gebouw

15.15 uur: Thee

Zang door Joop Roemajauw

15.30 uur: Samenvatting van 
de dag.   

16.15 uur: Afsluiting, gebed 
en zingen van: Hai Tanahku 
Papua

Een kind wordt geboren in een gezin, wordt er  
gekoesterd, bemind, zet er de eerste stapjes en leert er 

spreken. Een gezin is een plaats van vertrouwen en hoop.  
Vroeger werden in Papua het huwelijk en het gezinsleven 

bepaald door de adat/traditie. Die gaf vastheid en structuur.



Locatie
Het adres van de Johanneskerk is  Westsingel 30, 3811 
BB Amersfoort.  Vanaf het station linksaf, ongeveer 
10 – 15 minuten. Met de stadsbus neemt u lijn 2, 3 of 4, 
uitstappen bij halte Stadhuis, daarvandaan is het nog 3 
minuten lopen. Met de auto: borden Centrum volgen, op 
de Stadsring afslaan bij Molenstraat. Er is een parkeer-
garage nast de kerk: St. Jorisplein (max. € 15 per dag).

Kosten 
We vragen van u een bijdrage voor deze dag van € 12,50 
(inclusief koffie, thee en lunch). Stort uw bijdrage s.v.p op 
IBAN: NL98INGB0002889923 t.n.v. Papua Solidariteitsdagen, 
Mr. P.J. Troelstraweg 132, Leeuwarden. U kunt ook ter 
plekke uw bijdrage geven.

Aanmelden
U kunt zich uiterlijk tot 2 februari: Bij voorkeur door het 
overmaken van uw bijdrage, zie boven. Eventueel ook via 
de e-mail, schriftelijk of telefonisch.

E-mail: papoea.solidariteit@gmail.com

Trijntje Huistra,  
Mr. P.J. Troelstraweg 132, 8919 AC  
Leeuwarden, tel. 058-2661307 
 
Henk van der Steeg,  
Jan Schamhartstraat 38, 8121 CP 
Olst, tel. 0570-560949,

Organisatie
De werkgroep Papua Solidariteitsdagen heeft deze dag 
georganiseerd met steun van COPAN, Papua Vrouwen 
Nederland, Stichting Duurzame Samenleving Papua-Barat 
(SDSP), HAPIN, en  het West Papua Netzwerk, Duitsland

Blijf op de hoogte
Via onze website: 
http://papoeasolidariteit.nl/
 
Volg ons op Facebook: 
Papoea Solidariteit PAPUA SOLIDARITEITSDAG 2015 
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Vertrouwen & hoop in Papua
Het gezin als bakermat


