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                                                                  Beste lezer,                                                                                          

                                                                  Als SAS-betrokkene en/of donateur, begunstiger van onze   

                                                                  Stichting, krijgt u van ons twee maal per jaar een gedrukte 

                                                                  Nieuwsbrief, waarin we u berichten over de activiteiten en  

                                                                  financiële handelingen ten behoeve van de Augustijnen in  

                                                                  Papua. Voor u ligt weer een nieuwsbrief met informatie                 

                                                                  over het wel en wee van de scholen in Papua Barat. 
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Informatiebulletin van  SAS. 

Verschijnt 2 maal per jaar.                                                                                               

De SAS heeft een speciale band met het  

Augustinianum en is erkentelijk voor de facilitaire      

steun die zij krijgt bij het maken van de nieuwsbrief.  
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Kort verslag van de Activiteiten van SAS in 2021 
 
De SAS  besteedt als stichting jaarlijks veel aandacht aan het 
onderhouden van de contacten met de scholen en internaten 
op Papua, Dit om een goede en efficiënte besteding van de 
bijdragen en donaties te garanderen aan de donateurs. 
Publicatie  van de Nieuwsbrief (2x per jaar), het onderhouden 
van de website en 2 bestuursbijeenkomsten , alsmede 
onderlinge contacten dragen allemaal bij aan dit doel van de 
stichting.  Het bestuur van SAS onderging geen personele 
verandering. Als notuliste verwelkomde het bestuur Mw. 
Annemarie Bekkers-Paans die werkzaam is bij de Augustijner 
Orde in Eindhoven en bekend met het veld.   
 
In 2021 werd contact gelegd met een belangrijke begunstiger 
van de activiteiten in Papua, die een afstemming met de 
doelstellingen van de SAS wilde bereiken in zijn testament. Er 
zijn afspraken gemaakt om zijn toekomstige erfenis ook voor 
de SAS -doeleinden te kunnen inzetten, d.m.v. een bredere 
uitleg van de doelstelling. Er werd wederom een positieve 
kascontrole gehouden op de boekhouding van SAS.  
 
De coronaperikelen hadden een remmend effect op het 
opstarten van mailcontact en uitwisseling tussen de scholen 
op Papua en het Augustinianum. Momenteel wordt gewerkt 
aan een oplossing binnen het onderwijspakket van 3e klassers, 
zodat e.e.a. opgestart kan worden. De Kerstmarkt bij de Sg 
Augustinianum is vanwege de pandemie dit jaar niet 
doorgegaan.  
In 2021 beleefde pater Ton Tromp dat hij 50 jaar leeft en 
werkt in Papua Barat. Nog steeds met dezelfde drive en 
intensiteit als vroeger. Een mijlpaal waaraan de SAS veel 
aandacht schonk, o.a. door publicatie van een prachtig 
dokument, artikel door Mw. Ingrid van Neer-Bruggink van het 
Augustijns Instituut en Augustijns Forum.  
De financiële ondersteunende activiteiten van SAS beperkten 
zich niet tot de aangegane verplichting om gedurende 5 jaar € 
30.000  per jaar te schenken aan de scholen en internaten. 
Inmiddels is aan het bouwproject van een nieuw 
meisjesinternaat een extra bedrag toegekend.  De inhoudelijke 
verwerking loopt momenteel nog door.  
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Nieuws uit Papua 

Vanaf januari dit jaar konden in Papua de leerlingen ook weer naar school en werden de 
coronamaatregelen gedeeltelijk afgeschaft. Ongeveer 70% van de bevolking is minimaal twee keer 
gevaccineerd. 

Bijna 1,5 jaar werd er online les gegeven. Docenten waren op de scholen, leerlingen waren thuis, op een 
tiental kinderen na die om verschillende redenen tijdens de coronacrisis niet naar huis konden. De ‘stroom’ 
kwam in januari weer op gang: 120 jongens en 100 meisjes op het internaat in Maripi, 120 meisjes en 110 
jongens op het SMA (senior high school) complex in Susweni.   
340 leerlingen op de SMA en 294 op de SMP, een derde van de leerlingen is dus extern, komt ‘van buiten’ 
(dat kan aan de overkant van de straat zijn, maar ook op een half uurtje bromfietsen afstand). Meer dan 30 
docenten op de SMA (sommigen parttime), 18 vaste krachten op de SMP. Het aantal leerlingen is ongeveer 
gelijkelijk verdeeld over jongens en meisjes. De leiding van de internaten is in handen van paters en zusters 

(nonnen) Augustijnen, op ieder internaat twee tot vier vrouw/man sterk.  
Tot nu toe wordt het meisjesinternaat in Maripi nog bestierd door twee vrouwelijke docenten, maar die zijn 
in maart vervangen door zusters Augustinessen.  
Het was het wel zo dat er maar een beperkt aantal leerlingen in een klaslokaal mogen, niet meer dan 15 tot 
18. Nog steeds met inachtneming van allerlei regels, zoals mondkapjes, handenwassen, en afstand houden. De 
klassen tellen echter tussen de 25 en 30 leerlingen, dus werd er in twee groepen gewerkt, en het aantal uren 
per vak verminderd. Geen vier uur wiskunde, bijvoorbeeld, maar twee uur, enzovoorts, zodat de leraren niet 
overbelast werden. Om toch het curriculum niet te kort te doen, werd er meer huiswerk gegeven. Iedere 
jongen of meisje was dus maar 3,5 uur op school, in plaats van de gebruikelijke 7. 

Anton Tromp kijkt alvast wat in de toekomst: “Over enkele jaren zal men zegen, “Oh, deed jij eindexamen in 
2020/2021 of 2021-2022, o ja, dan weten we het wel; dan kreeg je je diploma voor niks, gratis!” Om proefwerk 

te geven, overhoringen te houden, cijfers te geven, is reuze moeilijk online, want we weten niet of de leerling 
dan wel zijn familie de antwoorden opgehoest heeft. Sommigen hadden zelfs geen mobieltje en waren buiten 
bereik. Toch moesten ze van de Dienst van Onderwijs overgaan of slagen, om flinke heibel bij de ouders en 
verdere familie te voorkomen. Er werden dus maar zesjes ingevuld. Bij de serieuze leerlingen mag dit eigenlijk 
niet ter ore komen, want die gaan dan denken: “waarom kan het bij de een makkelijk, en moet ik voor mijn 
rapportcijfers zweten?” Dus weer heibel bij de andere partij. De overheid maakte het zich niet makkelijk!   

Daar kwam nog bij dat een dertigtal leerlingen niet bereikbaar waren 
omdat ze met hun ouders zijn gevlucht voor eventuele 
represaillemaatregelen van het leger. Enkele guerrillastrijders uit het 
Meybratgebied (hartje Vogelkop) hadden namelijk een militaire post 
overvallen en vier soldaten vermoord, in mootjes gehakt. De bewoners van 
alle omliggende dorpen vluchtten het oerwoud in, of verhuisden tijdelijk 

naar de stad Sorong. In een parochie in de Oost-Aifat vluchtte ook de pastor 
mee met zijn parochianen! Zij zijn van alle contact verstoken, dus ook de 
schoolgaande jeugd. Enkelen van hen wonen eigenlijk in Manokwari op 
het internaat, maar waren vanwege de coronamaatregelen in hun 
geboortedorp, dus veel verder van huis. Alle zestien papoea’s die betrokken 
waren bij de moorden zijn nog niet opgepakt, onvindbaar. Er werden wel 
vele mensen opgepakt die er uiteindelijk niets mee te maken bleken te 
hebben, het leger weet geen onderscheid te maken. Ze weten nog meer niet: 
het leger en de politie weten de zaak niet op te lossen; nu heeft de resident 
de hulp van de kerk ingeroepen om tot een ‘staakt het vuren’ te komen, 
zodat voedselhulp zonder allerlei interventies de vluchtelingen kan 
bereiken. De kerk wordt meer geloofd en heeft meer vertrouwen bij de 

bevolking dan de Indonesische overheid. Zestig jaar na de overdracht van Nederland aan Indonesia blijft het 
dus rommelig gewelddadig in West-Papua, waar u weinig over hoort, maar kijk op het internet. Een van de 
grootste zonden die je kunt begaan is het leger en de politie gezichtsverlies doen leiden. Met de rol van de 
kerk als bemiddelaar te onderstrepen, doe je dat. Dus er maar geen ruchtbaarheid aan geven. Maar, nogmaals, 
het internet staat vol, en ook de Indonesische regering houdt dat niet tegen. In de stad is het rustig.   
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Er zijn bouwprogramma’s die bij de scholen normaal kunnen doorgaan: een reusachtige aula bij de SMA in 
Susweni, en een uitbreiding van de eet- en recreatiezaal bij het meisjesinternaat.            

Het bestaande meisjesinternaat 

In Maripi o.a. (SMP) drie extra klaslokalen met 
meubilair en de aanleg (cementering) van de 
toegangsweg naar de internaten. Allemaal dank zij uw 
hulp! 

Anton Tromp besteedt in zijn brief apart informatie 
aan de door SAS gesponsorde beursstudenten:  

Het programma, door SAS bekostigd, om enkele alumni 

van onze Villanova high school naar de 
gerenommeerde Sanata Dharma universiteit in 
Yogyakarta te sturen, is afgerond. Het was de bedoeling 
dat zij een onderwijsgraad zouden halen om te kunnen 
les geven op onze scholen, aangezien het niet zo 

makkelijk is om goede docenten te vinden. En zeker niet onder de Papoea’s. De meeste Papoea’s willen de 
politiek of de advocatuur in (ook niet slecht). Dit semester slaagden er twee die nu al les geven in Manokwari: 
Francina Wally (afkomstig uit het Keerom-gebied (achterland van Jayapura, tegen de grens met Papua New 
Guinea aan), geeft geschiedenis op onze SMA in Susweni, en Emanuela Kamberek natuurkunde op de SMP 
(junior high school) in Maripi. Vorig jaar slaagden al Yasinta Watae (Indonesisch, geeft les in Maripi), Auko 

Wapay (ekonomie in Susweni, de enige man in de groep!), Monica 
Dwi Lestari (natuurkunde in Susweni), Faleria Seran (engels in 
Susweni).  

Yasintha Wapae,  docente Indonesische taal 

Bij twee dames hebben we de beurs stop gezet:  Kristina Vera Kosho 
(natuurkunde): zij is zojuist met goede cijfers afgestudeerd, maar wil 
nog niet terugkomen naar Papua om nu al les te geven. Ze wil 
doorstuderen om vervolgens docente te worden op een universiteit. 
Wie haar sponsor is voor deze verdere studie is niet bekend. (de 
afspraak was dat men eerst minstens drie jaar naar Papua terug moet 

komen om les te geven, voordat men eventueel terug kan naar Jawa voor verdere studie). En dan Natalia Sedik. 
Zij schijnt op vrijersvoeten te zijn en heeft het contact verbroken.  

Hoe dan ook, we mogen dit project toch geslaagd noemen, de jonge docenten hebben er zin in, zijn met goede 
cijfers geslaagd in Yogyakarta (wat ook iets zegt over hun vooropleiding, onze eigen senior high school! Die 
dus niet onder doet voor gelijksoortige scholen op Java e.a.). Ze zijn gemotiveerd. En op een na zijn het allemaal 
meisjes, wat een enorme opsteker is voor hun jongere zussen die nu nog vervolgonderwijs volgen. 

Twee maanden geleden was er een wisseling van de wacht op onze SMA. De directeur (schoolhoofd), de Papoea 
Adam Wospakrik, werd vervangen door een augustijn, pater Stefanus Alo. Pater Stef is van Florinese origine, 
maar woont van kleins af aan op Papua. Hij is nu de derde directeur. De eerste, Hendrik Orisu, reeds 
gepensioneerd als schoolhoofd op een openbare school, werd bereid gevonden onze pas geopende school te 
bestieren. Hij heeft dat vijf jaar lang uitmuntend gedaan. Henk Orisu overleed twee jaar geleden. Adam 
Wospakrik is een Biakker (van het eiland Biak), getrouwd met een Manadonese (uit Manado, Noord Celebes 
of Sulawesi zoals we hier zeggen). Hij was geschiedenisleraar op een openbare school, voordat hij bij ons 
schoolhoofd werd. Nu is hij gepromoveerd tot schoolhoofd op een openbare school op het transmigratiegebied 
Prafi, 80 kilometer buiten Manokwari. Wospakrik was ambtenaar, zijn salaris werd betaald door de overheid; 
nu met pater Stef Alo moeten we het weer zelf betalen. (Dit gebeurde ook bij een andere docent mevr. Wabia), 
Opeens kwam de overheid er achter dat een door de staat betaald docent niet langer mocht lesgeven op een 
niet-openbare school!!). Op het jongensinternaat in Maripi is pater Benny Jehamin OSA (internaatleider) 
verhuisd, Vervanger is de Augustijn Sersi Lesing.  Schoolgelden bleven betaald worden in deze coronamaanden.  
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Internaatgelden niet: als men niet op het internaat woont, hoefde men natuurlijk ook niet te betalen. Alhoewel 
de vaste lasten wel doorlopen, ook de salarissen van de leiding.                                                                                         

Het bouwen blijft maar doorgaan, naast natuurlijk het nodige onderhoudswerk. De afwezigheid van 
leerlingen was een mooie gelegenheid om alles weer eens goed in de verf te zetten, hang- en sluitwerk te 
repareren, kapotte lampen te vervangen, etc. Met behulp van een extra injectie van het SAS hebben we de 
eetzaal van het meisjesinternaat kunnen vernieuwen en vergroten, en een permanent gezicht doen geven. Er 
is een knots van een aula gebouwd, met behulp van een bijzondere donateur.                                        

                                              
SAS toelichting baten en lasten 2021 en balans 31 december 2021 : www.sas-papua.nl 

http://www.sas-papua.nl/
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Donateurs moeten erop kunnen vertrouwen dat hun steun goed terechtkomt. 
Wij willen u op deze wijze dank zeggen voor uw gulle bijdrage. 

In vergelijking met vorig jaar zijn de donaties gestegen met € 2.547. Donateurs hebben bij elkaar € 15.458 
gegeven. In 2021 is een Legaat ontvangen met een bedrag van 90.358,85.  De ontvangen lijfrenten in 2021 
bedragen € 3.325, hetzelfde zoals in 2020. 
 
Totaal ontvangen in 2021 is € 109.141,62 (2020: € 16.237)  Totale uitgave in 2021 is €   81.097,62  (in 
2020: €  81.066)   Positieve saldo bedraagt €  28.044,00 . Eigen Vermogen op 31 dec. 2021 bedraagt 
€203.293,80 (2020: €175.250)   
Ter ondersteuning van OSA-werk in Sorong en Manokwari, met name studiebeurzen voor inheemse 
kinderen en onderhoud van schoolfaciliteiten is een bedrag van €30.000 overgemaakt naar OSA in Sorong, 
Papua, Indonesië.  

Voor het Project nieuwbouw Meisjesinternaat in Manokwari-Susweni is  

in 2021 een bedrag van €50.000 overgemaakt.  

================================================================                            
Quote van “Bevindingen inzake de kascontrole 2021”, Eindhoven, 28 feb 2022 

Décharge penningmeester boekjaar 2021  

De kascommissie adviseert het bestuur om de penningmeester, Frans Ang, décharge te verlenen 
voor het gevoerde financiële beleid over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 

Subsidieverzoek vanuit Papua 

Schets van het nieuwe gebouw                                                             

Er  is nu een plan om een gebouw met twee verdiepingen te 
bouwen. De tweede verdieping zal worden gebruikt als 
bibliotheek, terwijl de eerste verdieping zal worden gebruikt 
als het administratie- en penningmeesterkantoor, een kleine 
kliniek, de studentenraadkamer en de archiefkamer. Dit 
komt omdat de school nog geen goede bibliotheek en 
bestuurskamer heeft. Tot nu toe werden er klasslokalen 
gebruikt als tijdelijke bibliotheek en het andere als 
administratiekantoor. Deze lokalen zijn echter hard nodig 
om leerlingen les te geven, daar zijn ze ook voor bedoeld 
natuurlijk.   U begrijpt als lezer: er wordt nog steeds heel 
hard gewerkt aan het optimaliseren van de 
onderwijsfaciliteiten in zowel Susweni als Maripi een dat 
betekent dat uw donatie nog steeds noodzakelijk is. We 
willen als SAS vooral een donatie kunnen geven aan het 
nieuwe gebouw, naast de vaste donatie ten behoeve van 
school- en internaatkosten en beurzen voor armlastige 
leerlingen. Wij danken u alvast hartelijk daarvoor!             

Ander nieuws     

Eind 2022, dit jaar dus, sluit het Augustijns Instituut in Utrecht. We zullen in de volgende 
nieuwsbrief meer informatie geven over het Augustijns Instituut en daarin vooral door iemand die 
er lang heeft gewerkt het woord te geven. 

 

De volgende Nieuwsbrief komt uit in december 2022.   


