
Vrouwen in
de hoofdrol

Sterke, ondernemende vrouwen.

Ze zijn er overal op het Indonesische

eiland Papoea, zelfs op de meest

afgelegen plekken. Zelfbewust

dragen ze bij aan de ontwikkeling

van hun dorp. Dankzij een opleiding

van de kerk.

Marijke Werimon-Bakker

Afgelopen najaar braken er hevige onlusten

uit op Papoea, de meest oostelijke provincie

van Indonesië. Over de aaneiding van deze

onlusten is discussie, maar er wordt gezegd dat

de belediging van Papoease studenten op Java

de oorzaak was. Marijke Werimon-Bakker kijkt

er veelbetekenend bij: “Dit is precies waar P3W

zich hard voor maakt. Wij bemoeien ons niet

met politiek, maar we zorgen er wel voor dat

vrouwen zelfbewuster worden.
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de auto vroeg ze: “Wanneer gaan we de lucht in?”

Te laat thuis
De inmiddels 75-jarige Marijke werd in

1971 door Kerk in Actie naar Papoea

uitgezonden. Ze ging aan de slag bij P3W,

een opleidingscentrum waar vrouwen worden

toegerust om hun plek in maatschappij en kerk

in te nemen. P3W werd in 1962 door de lokale

kerk opgericht. In zijn openingstoespraak zei

de toenmalige synodevoorzitter: “Wee het volk

dat alleen mannen onderwijs biedt en vrouwen

thuishoudt.” Dat dit een vooruitstrevende

uitspraak was, blijkt wel uit het feit dat het

voor meisjes op Papoea nog steeds geen

vanzelfsprekendheid is om goed onderwijs

te volgen of volwaardig mee te draaien in de

samenleving en de kerk. Op Papoea hebben

mannen het voor het zeggen. “Zij zitten op alle

belangrijke functies”, ziet Marijke. “De plek van

vrouwen is binnenshuis, vinden zij. Nog te vaak

hoor ik van vrouwen dat ze op hun kop krijgen

als ze te laat thuiskomen.”

Marijke woont nog steeds op Papoea.

Haar rol bij P3W is kleiner geworden, maar

ze bezoekt het centrum nog zeker drie keer

per week, wordt nog vaak om advies gevraagd

en is nog steeds betrokken bij de vrouwen die

er een opleiding volgen. Ze zit vol verhalen

over vrouwen die vanuit de binnenlanden van

Papoea, met nauwelijks onderwijs, bij P3W

komen en uiteindelijk van grote betekenis zijn

voor hun kerk en dorp. Sommigen komen zelfs

op de universiteit terecht. “Ik heb het altijd

bijzonder gevonden om te zien hoe makkelijk

ze zich aanpassen. Sommigen droegen een

rokje van gras. Anderen hadden nog nooit

een auto gezien. Toen mijn man een keer een

meisje uit de bergen ophaalde met zijn auto,

vroeg ze: ‘Wanneer gaan we de lucht in?’

Er kwam daar alleen af en toe een vliegtuigje.”

Verandering
Een opleiding bij P3W levert geen diploma op,

maar wel een brede basisvorming. Het ‘aanbod’

van het centrum is veelzijdig. Vrouwen kunnen

er terecht voor een cursus diaconaa[ werk en

voor lessen over voeding, hygiëne, en ziekten

zoals aids. Ze leren ook hoe ze in hun kerk

vrouwenwerk of een zondagsschool kunnen

opzetten. De meeste vrouwen die bij P3W

komen, hebben via hun kerk van het centrum

gehoord. Vaak komen ze van ver. Wie niet

(voldoende) kan lezen of schrijven, krijgt eerst

een alfabetiseringscursus.

Veel vrouwen keren na hun opleiding terug

naar hun dorp en krijgen daar een belangrijke

rol. “Gezondheidszorg en onderwijs zijn in veel

dorpen slecht geregeld”, legt Marijke uit.

“De vrouwen die bij P3W zijn geweest, brengen

hier verandering in. Zij richten vrouwen

verenigingen op, leren mensen lezen en

schrijven en spelen een rol bij het voorkomen

van bijvoorbeeld aids en huiselijk geweld.

“En pikken de mannen dit? Marijke, met

een knipoog: “Meestal wel. En zo niet,

dan hebben vrouwen bij ons geleerd hoe

ze daarop moeten reageren.” ‘

kerk
in actie

Delta voor Indonesië
Onder de naam ‘Delta voor Indonesië’

steunen ruim vijftig gemeenten

uit Zeeland en Zuid-Holland-Zuid

drie projecten in Indonesië,

waaronder P3W.

» kerkinactie.nh/regioiriactie
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