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Papoea is veranderd in een
sinister spooklandschap

Stichting Hapin zamelt geld in
voor eten en medicijnen

Anja van der Laan

Leeuwarden | ,,Er zat een grote
groepmensen apathischbij elkaar op
de grond. Mensen die naaste familie
misten of niet wisten waar hun kind
was. Ze konden geen woord uitbren-
gen.” Bestuurslid Wietse Tolsma (66)
van stichting Hapin zal de volstrekte
stilte in een opvangkamp in de Indo-
nesische provincie Papoea, nietmeer
vergeten. ,,Mensen moesten in het
duister vluchten en besluiten welke
kinderen ze konden meenemen. Dat
grijpt je naar de keel.”

Inwoners van de stad Sentani en
omgeving werden in de nacht van 17
op18maart hard getroffen door over-
stromingen en aardverschuivingen.
Tolsma was nog maar net in Papoea
toen dat gebeurde. Hij zou er projec-
ten van de Stichting Hulp aan Papoe-
a’s in Nood (Hapin) bezoeken, maar
gooide zijn programma om en reisde
eerst door naar Yabenwaar een grote

groepmannen, vrouwenenkinderen
werd opgevangen in een noodkamp.

Zo’n twaalfduizend mensen wer-
den geëvacueerd. Bruggen en huizen
werden weggevaagd. ,,Je zag alleen
staketsels van bomen, huisraad en
varkens diemet hun pootjes omhoog
lagen. Je loopt rond in een verlaten
gebied waarin geen mens meer te
zien is, dus het is doodstil. Net een
spooklandschap, heel sinister”, ver-
telt Tolsma, over zijn bezoek aan het
gebied.

Totale ontreddering
,,We hebben wat rijst en groente
meegenomen naar het kamp en wil-
den bekijken wat we konden doen.
We zagen totale ontreddering, angst
en wanhoop. De mensen waren alles
kwijt. Het had al heel lang geregend,
weken achtereen. De grond raakte
verzadigd en ging verschuiven. Alles
wat los en vastzat werd meegeno-
men.”

Inmiddels is de Fries om utens
weer thuis in Arnhem. Volgens het
laatste bericht dathijwoensdagdoor-
kreeg worden er nog 94 mensen ver-
mist. Er vielen zeker 112 doden en

achthonderd mensen raakten ge-
wond.

In het zwaarst getroffen gebied
wonen veel Papoea’s die uit de ber-
gen naar de kust waren getrokken,
voor eenbeter leven,weet hij. ,,Velen
wonen aan de voet van het Cycloop-
gebergte, net in de zone waar het ge-
beurde.’’

Stichting Hapin zamelt nu geld in
voor eten en medicijnen, samen met
andere organisaties die zich inzetten
voor Papoea’s. Inmiddels is al negen-
duizend euro opgehaald in Neder-
land. Dat gaat naar lokale kerken, die
opvanglocaties inrichten.

Tolsma, die oorspronkelijk uit
Arum komt, kwam afgelopen week-
einde terug uit Papoea. ,,De situatie
daar is nunog eenbeetje hetzelfde, al
hervat het normale leven zich ook
weer. Delen van wegen zijn nog on-
toegankelijk. Dankzij steun uit de Pa-
poea-samenleving worden veel mon-
den gevoed. Overal waar je komt zie
jemensendiehele dagen in touwzijn
om te helpen, studenten, dorpsge-
meenschappen. Er worden voedsel-
pakketten gemaakt en vrijwilligers
worden naar het gebied gestuurd om

getraumatiseerde kinderen te hel-
pen.”

Hapin is al 45 jaar actief inde Indo-
nesischeprovincie.De stichting geeft
studiebeurzen en microkredieten
aan Papoea’s, zodat zij zich kunnen
ontwikkelen en een betere sociaal-
economischepositie krijgen.DeFries
om utens is sinds 1987 betrokken bij

Hapin. ,,Toen ben ik er voor het eerst
daar geweest en het heeft me nooit
meer losgelaten.”

Tolsma vraagt ook aandacht voor
een ander probleem in de provincie,
dat hem aan het hart gaat. In Wame-
na verblijvenmomenteel honderden
Papoea’s die eind vorig jaar gevlucht
zijn voorgeweldvanhet leger, vertelt

hij. ,,Het leger heeft verschrikkelijk
huisgehouden bij een represaille te-
gen rebellen. Dat heeft voor veel
angst gezorgd bij inwoners. Het is
een brandende kwestiewaartegen de
overheidniet zoveel doet.Demensen
willen dat er aandacht komt voor
hun situatie. Ze willen dat de wereld
dit weet.”
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