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Beste donateur, betrokkene bij SAS, beste lezer,
Bij deze ontvangt u een nieuwe editie van de SASnieuwsbrief.
Het is de laatste editie van dit gedenkwaardige jaar,
waarin corona wereldwijd heerst. Ook Papoea is er door
getroffen, maar er is slechts mondjesmaat nieuws.
Verderop in dit bulletin staat u meer informatie over de
situatie in de regio van OSA-Sorong/Manokwari.

Coronacrisis in Papua.
Ook in Papua heerst de corona-crisis. Hoewel pater Tromp
behoort tot de risicogroep heeft hij gelukkig tot nu toe geen
bijzondere klachten opgelopen en hopen we dat hij gezond
blijft. Eind november zijn er in Papua 604 inwoners positief
getest. Een onbekend aantal verkeert in kritische toestand.
Zover bekend zijn er 7 patiënten overleden. Gelukkig zijn er
586 personen hersteld van het virus. Er is een inreisverbod
voor toeristische reizen vanuit Nederland ingesteld. Na een
verblijf in Indonesië gaat u bij terugkeer in Nederland 10
dagen in thuisquarantaine.
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Helaas geen Kerstactie op Augustinianum
De afgelopen jaren waren we aanwezig op het Augustinianum
omdat een deel van de opbrengst van de jaarlijkse kerstactie
ten goede kwam aan SAS. Helaas gaat de grote
kerstinzamelingsactie dit jaar i.v.m. corona niet door. Jammer
maar zeer begrijpelijk. Als gevolg van de maatregelen tegen
het coronavirus is door de schoolleiding besloten om dit jaar
tóch geen kerstactie op school te houden. Hopelijk wordt
volgend jaar de traditie voortgezet en kunnen we weer
rekenen op een bijdrage. Blijft u vooral gezond !
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Foldermateriaal Familia Augustiniana Nederland.
Onlangs ontvingen wij promotiemateriaal van de FAN. Een bevriende organisatie, waarmee SAS een
werkrelatie heeft. Deze laagdrempelige lekenbeweging bestaat uit een regionale en verschillende lokale
groepen, verbonden aan de Orde der Augustijnen in Nederland. De vereniging voelt zich aangesproken door
Augustinus en de Augustijnse spiritualiteit. Kernbegrippen zijn hierbij: liefde, gemeenschap en vriendschap.
De groepen komen regelmatig bij elkaar voor studie en meditatie. Doelstelling van FAN is samen het leven
vorm geven, één van hart en één van ziel, op de weg die Jezus wijst. Wat de vereniging nog meer doet kunt u
lezen in de folders en op de website: www.familiaaugustiniana.nl
Het contactadres is: Secretariaat, Elbeplantsoen 41, 5704 KX Helmond.

ingridcascia@gmail.com

Nieuws uit Papua van pater Ton Tromp.
De coronacrisis heeft heel wat betekend voor de scholen en internaten in Maripi en Susweni. Hier het relaas
van Ton Tromp.
“Eind maart sloeg de vlam in de pan. Alle scholen en kerken gingen dicht, allerlei maatregelen die nog steeds een
deel van het leven zijn. Indonesia heeft het voordeel dat het een immens eilandenrijk is. Als je geen vliegtuigen meer
laat vliegen en er geen boten meer varen, is de zaak op slot. Dat gebeurde dus. In heel Indonesia (275 miljoen
inwoners) waren er in juli na al die maanden ongeveer 70.000 besmettingen en 3500 doden. Papua bleef
grotendeels gevrijwaard. In de provincie West Papua (de Vogelkop) zijn tot nu toe vier corona-doden geteld, allen
in de stad Sorong, en ongeveer 200 besmettingen.
Met veel regelingen wordt de hand gelicht: niet iedereen draagt een mondkapje (bovendien zijn die dingen schaars,
en worden ze veel langer gedragen dan de voorgeschreven vier uur; sommige mensen naaien van allerlei lappen
ook een ‘mondkapje’, en verdienen zo wat extra geld), in de stad en de winkels en het openbaar vervoer zie je
mensen nauwelijk de 1,5 meter afstand bewaren. Overal staan bakken waar je met zeep je handen moet wassen,
maar vele lopen er aan voorbij. Wel wordt er bij banken en overheidsgebouwen, en zeker op vliegvelden en havens,
de temperatuur gemeten met een thermo-gun en mensen zonder mondkapje de toegang geweigerd.
Eind juni is de lockdown is opgeheven kun je in bijzondere gevallen na het regelen van veel papieren toch weer
reizen. De informatie over de maatregelen is verwarrend en soms tegenstrijdig. Half juli zouden scholen weer even
open mogen maar op halve kracht, met niet meer dan 15 kinderen in een lokaal, en niet meer dan vier lesuren op
een dag. De rest moet ‘online’. Maar niet iedereen heeft op de plek waar hij/zij woont bereik, niet iedereen heeft een
geavanceerd mobieltje, niet iedereen heeft voldoende geld om maar iedere keer weer beltegoed te kopen. In de
afgelopen maanden (april, mei, juni) waren de lessen dus online, de internaatskinderen konden nog net bijna allen
voor de lock-down terug naar huis. De schoolresultaten over die maanden werden niet geteld ,want niet iedereen
kon of wilde het online lesprogramma volgen, bijna iedereen dus geslaagd of over naar een volgende klas.
Er was geen staatsexamen, alleen het schoolexamen telde, dus slaagde bijna iedereen (alleen op de bovenbouw van
onze Villanova school slaagden drie leerlingen niet). Dat alles vermindert de animo niet om zich als nieuwe leerling
aan te melden op onze scholen. Op onze SMP (onderbouw, klas 7 t/m 9) hebben zich nu al 140 leerlingen
aangemeld (vijf klassen). Op de bovenbouw eveneens vier volle klassen. Velen hopen op een plekje op het internaat.
Maar we weten niet waar we echt aan toe zijn. Op 16 juli beginnen de lessen weer, maar op 14 juli dus komt er
nog een verklaring of de internaten wel of niet open mogen.
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Officieus zegt men: het mag, als je maar afstand bewaart en flink handen blijft wassen; niet sporten en geen
gezamenlijke tuinarbeid (want transpireren). De meeste internaatskinderen moeten van buiten Manokwari komen.
Maar er kan alleen over en weer gereisd worden met een heel stapeltje reis- en gezondheidsdocumenten die op een
vlieg- of boothaven gecontroleerd worden. Ook bij de toegangswegen tot de stad. Met het regelen van die papieren,
waaronder een verklaring dat men coronavrij is, (kosten: een maandsalaris!) kan flink gesjoemeld worden.
Zullen/mogen we wel of niet kinderen op het internaat opnemen? Hoe bewaar je daar de anderhalvemeter-norm?
Toevallig zijn net enkele nieuwe gebouwen tot stand gekomen, zodat we daar een stel stapelbedden kunnen neerzetten; in de eetzaal meer tafels, maar hoe bewaar je spelend afstand? Iedere ouder moet een verklaring ondertekenen dat men beseft dat hun zoon of dochter bij ziekteverschijnselen terstond naar huis gestuurd wordt, en dat
men bij calamiteiten de scholenstichting niet aansprakelijk stelt. De meeste ouders blijven er echter op aandringen
dat we onze internaten openstellen. De aanmeldingen overschrijden de opnamecapaciteit dik.
Ondertussen zijn er twee beursstudenten
geslaagd:, Valeria Seran voor Engels en
Emanuela Kamberek voor natuurkunde.
Beiden studeerden in Yogyakarta en zullen
na de kerst les gaan geven op de school in
Manokwari. Links een zichtbaar trotse Ton
Tromp, rechts Valeria en Emanuela met hun
diploma.

In de tweede helft van juli startte het nieuwe schooljaar weer.
Voor zowel onderbouw als bovenbouw hadden zich tussen de 100 en 150 leerlingen aangemeld, van wie
tweederde een plaatsje op het internaat wilde. Op de bovenbouw (SMA) werd al direct door de Dienst van
Onderwijs gezegd, dat er vanwege het covid19 geen klassikaal onderwijs zou zijn, dat iedereen dus thuis
mocht/moest blijven om ‘online’ onderwijs te volgen. Voor de jongere kinderen van de onder-bouw (SMP, klassen 7
t/m 9; 12-16 jaar) was de regeling anders. Dit schooltype valt onder de regionale Dienst van Onderwijs. Klassen 8
en 9 mochten thuis blijven, de nieuwelingen van klas 7 moesten naar school komen, waar ze een paar uur per dag
klassikaal onderwijs zouden krijgen met een aangepast curriculum in groepen niet groter dan 15.
De internaatskinderen, uit afgelegen gebieden, begonnen toen op Manokwari af te komen. De meesten moesten
daarvoor op vliegtuig of boot stappen of per gecharterde terreinwagen reizen. Daarvoor moesten allerlei dure
reisdocumenten geregeld worden om te laten zien dat men vrij was van het virus. Zowel op jongens- als meisjesinternaat kwamen er al ongeveer 30 kinderen binnen (normaal zijn er iets meer dan 100 op ieder internaat). En
jawel hoor, - nog lang niet iedereen was al op school – werd de regeling veranderd. Helemaal nooit niet nevernever ooit tak pernah klassikaal onderwijs! De internaatskinderen die hun reis naar Manokwari nog niet geregeld
hadden mochten dus thuis blijven; dat kon hen via de telefoon nog meegedeeld worden. Ook zij zouden online
onderwijs gaan volgen. Een kleine maand later werd de regeling iets versoepeld. Men moet nu ‘s maandags naar
school komen om huiswerk op te halen, en ‘s zaterdags opnieuw om het werk weer in te leveren. De docenten
moeten wel iedere dag naar school komen, en van de lerarenkamer uit via het internet opereren. Dat hapert hier
en daar, de voornaamste reden is dat men geen geavanceerd mobieltje heeft. Of niet voldoende geld om elke keer
weer beltegoed te kopen. Uiteindelijk was het internet-staatsbedrijf zo vriendelijk om speciaal voor de schoolgaande
jeugd dat beltegoed voor enkele luttele centen aan te leveren.
Dit systeem loopt dus nu. De kinderen die in en om Manokwari wonen of op het 50 meter van de school gelegen
internaat verblijven komen dus maandag en zaterdag naar school, waar hun temperatuur wordt opgenomen met
een thermo-gun, waar gelet wordt op het afstand houden (door tekens op de grond en veel geschreeuw), waar ieder
een masker draagt (soms alleen op de kin). Ook op andere dagen mag men naar school komen om de docenten om
advies te vragen. Maar zodoende weten we natuurlijk niet of de leerling wel de aangeboden opgaven thuis maakt.
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Misschien maakt papa of mama het huiswerk wel. Ook zijn er die enkele dagen per maand niet bereikbaar zijn –
het bos in, vogeltjes jagen? – of helemaal geen sjoege geven.
Het ziet er naar uit dat ook na Nieuwjaar deze wijze van lesgeven stand zal houden. Hoe dan te bepalen of
iedereen wel over kan gaan of mag slagen? Het ligt in de verwachting dat iedereen dit jaar ‘voor niets’ krijgt, en
gewoon netjes slaagt of over gaat. Ook de jeugd beseft dat, hetgeen niet aanspoort tot ‘flink studeren’. De meesten
nemen er hun gemak van. Veel hangt af van wie de ouders zijn, hoe dicht ze op de verrichtingen van hun kinderen
zitten, en hen aansporen om te studeren. O ja, onze ingeslagen studieboeken – iedere leerling krijgt altijd een stapel
boeken in bruikleen – kunnen in de kast blijven; men schijnt op internet allerlei benodigde leerprogramma’s te
kunnen vinden. Gelukkig zijn de meeste docenten jong en handig met dat internet, evenals de jeugd. Voor mensen
van mijn generatie is het een ramp je binnen te wroeten in allerlei lesmodules. Een e-mail versturen gaat nog net.....
Op de internaten in Maripi zitten de kinderen nu aan eet- en studeertafels op gepaste afstand, op schoolse en
kerkse dagen komt de thermo-gun er aan te pas en draagt men een mondkapje. Maar met sporten en wat werken
op de tuin kan men zich natuurlijk moeilijk aan afstand bewaren houden. We hopen er maar op dat deze
leeftijdsgroep minder vatbaar is voor het virus. Eind vorig schooljaar kregen we dankzij een donatie de beschikking
over een aanzet tot een heus fanfarekorps maar de trommels en trompetten blijven nog even in de kast. Want het
kan natuurlijk niet zo zijn dat men al oefenend hoestend en proestend aan het toeteren slaat. Op het terrein van
de SMA is men, ook dankzij de genereuze hulp van een weldoener flink bezig aan de bouw van een immense aula,
die voor bijeenkomsten van leerlingen (en ouders) ook gebruikt kan gaan worden voor de populaire
badmintonsport. Het coronavirus bindt intussen niet in. Er zijn steeds meer besmettingen en het aantal
sterfgevallen stijgt. Geen handen schudden dus, niet altijd een mondkapje, niet altijd echt anderhalve meter afstand.
De verwachting is dat als er een vaccin komt in deze uithoek van de wereld een half jaar later geprikt gaat
worden dan in West-Europa”.
Tot zover het laatste nieuws uit Papua. We hopen voor onszelf en voor hen dat het einde van deze
coronacrisis in zicht komt

Stand van zaken nieuwbouw meisjesinternaat
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat
besloten hebben om een grote eenmalige extra
en de bouw en inventaris van een eet- en studiezaal
van een slaapzaal bij het meisjesinternaat St. Rita in
subsidiëren. De situatie was zoals op de foto’s
de huidige eetzaal. Het huidige muurtje is
prettig met inkijk,
regeninval.

In het nieuwe gebouw komen de muren tot aan het plafond.

Zoals hierboven was het…

we als SAS
donatie te doen
en uitbreiding
Susweni te
hieronder van
halfsteens, niet
wind en
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Begin november startten de nieuwe
voorbereidingen……
Momenteel, eind november, is de bouw
gang. Het is nog lastig om aan te geven
het gebouw voltooid zal zijn. We gaan
geval vanuit dat bijna 120 meisjes straks
prachtig nieuw gebouw gehuisvest
worden.

in volle
wanneer
er in ieder
in een
kunnen

We houden u op de hoogte van de vorderingen

en in de volgende nieuwsbrief leest u
meer informatie, met beeldmateriaal.

Donaties van SAS voor de projecten en activiteiten van OSA- in Papua.
Jaarlijks doneert SAS een bedrag van € 30.000 aan ondersteuning voor school- en internaatsgeld aan OSAbisdom Sorong,, tevens bestemd voor studiebeurzen van jonge studenten. Ontvangstbevestiging komt
uiteindelijk altijd van pater Ton Tromp. Bovendien, zoals hierboven al te lezen is, ondersteunt SAS dit jaar
extra met een substantiële bijdrage voor de bouw van een nieuw meisjesinternaat in Susweni. De donatie
voor dit bouw- en ontwikkelingsproject voor meisjes bedraagt in totaal € 100.000. In totaal heeft SAS in dit
jaar aan OSA-Sorong dus al € 80.000 overgemaakt, hetgeen in diverse gecontroleerde en veilige stappen
uiteindelijk bij OSA-Sorong terechtkomt. De laatste bevestiging van ontvangst kwam onlangs binnen van
pater Hilarius Zoro.
U begrijpt dat dit soort donaties alléén mogelijk zijn door uw bijdragen aan het werk van SAS. Wij zijn u daarvoor
ook zéér erkentelijk en willen u hierbij nogmaals bedanken voor uw jaarlijkse financiële steun.
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UITNODIGING
aan u als donateur of betrokkene.

Wist U……dat wij het enorm op prijs stellen als u naast uw (financiële) betrokkenheid voor Papua
ook middels de Nieuwsbrief uw mening en reactie laat horen aan SAS. Over de bestedingen van gelden in
Papua, de informatie die wij retour krijgen, of zomaar over uw eigen belangstelling, enz. Ook anderen
kunnen dan delen in uw betrokkenenheid bij het wel en wee van de scholen en internaten.
Wij willen u daarom de mogelijkheid bieden om een stukje van de jaarlijkse bulletins te vullen met uw
ervaringen, reacties en meningen over hetgeen in Papua door SAS wordt bewerkstelligd. Gaat het goed met
de doelen en inbreng en ben u het eens met de bijdragen die SAS doet aan de scholen en internaten?
Heeft u wellicht suggesties voor of kritiek op de bestedingen? Vindt u de Nieuwsbrief prettig om te lezen?
Laat het ons gerust weten.
We zijn altijd bereid om een redactioneel plekje in te ruimen voor u als ondersteuner van SAS.
Stuur uw inzending aub naar het secretariaatsadres.

Het bestuur van SAS wenst u en uw dierbaren:

De volgende Nieuwsbrief komt uit in juni 2021.

