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Geachte donateur, betrokkene bij SAS, beste lezer,
Voor u ligt weer een nieuwe versie van de nieuwsbrief
van SAS. Wij wensen u veel leesplezier en hopen op
positieve reacties van uw kant.
Reactie van een lezer op vorige nieuwsbrief
De redactie werd enige tijd geleden aangenaam verrast door
mw. E. Dubois-Stumpf uit Dordrecht, die een kijkje in de
geschiedenis bood met een brief en enkele oude foto’s.
Hieronder een gedeelte van haar brief.
“ Na ontvangst van nieuwsbrief 26 heb ik getracht enige
vergelijkingen te maken tussen onze tijd van 1951 tot 1962 toen
mijn man er Bestuursambtenaar was, en de tegenwoordige,
hetgeen nergens meer overeenkomt. We begonnen in Ransiki,
daarna 6 maanden Sorong Doom en toen Taminabuan , waar wij
na 4 maanden in Biak verbleven te hebben, moesten verhuizen
naar Hollandia. De laatste plaats was Fakfak, totdat daar
Indonesische parachutisten kwamen en wij weg moesten.
In het verhaal over de studenten viel mij de naam Aiwassie op,
aangezien mijn man van 1954 tot 1957 HPB (hoofd plaatselijk
bestuur) was in die streek en dat plaatsje ertoe behoorde.
In het oude fotoalbum over NieuwGuinea vond ik enkele foto’s
uit die tijd. Op de bijgaande foto zien we van links naar rechts :
pater Piet van Diepen, pater Provinciaal van der Weiden uit
Rome, een van de anderen was pater Nord. De provinciaal
kwam de missieposten bezoeken en raakte tijdens de tocht
zodanig gewond dat hij gedragen moest worden. Hij logeerde
bij ons en bij zijn terugkeer in Rome konden wij hem nog een
keer bezoeken. "
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Toenmalige huis
van de paters
Augustijnen

Nieuwe website voor SAS: opstart, presentatie en logo.
We hebben een lange aanloop nodig gehad om een nieuwe website te realiseren,
maar eindelijk gaat per 1 december 2017 de website www.SAS-Papua.nl ‘de lucht
in’. We denken met deze nieuwe website u beter te kunnen informeren over onze
stichting en actuele informatie en foto’s over de projecten in Papua sneller en
eigentijdser te delen met belangstellenden. Het is de bedoeling dat het een
dynamische website wordt waarop u als donateur van en betrokkene bij SAS ook uw
mening kenbaar kunt maken.
Naast een nieuwe website hebben we ook een logo laten ontwikkelen (met dank aan
docent Ed Meijer van het Augustinianum.

We hebben gekozen voor een paradijsvogel en dat is natuurlijk
niet zomaar. De paradijsvogel is een zangvogel die eigenlijk alleen
voorkomt in Nieuw-Guinea en geldt als een nationaal of
provinciaal symbool. De mannetjes van de meeste soorten zijn
felgekleurd en getooid met lange sluiers, capes, waaiers en
dergelijke. Dit is het resultaat van ver doorgeschoten seksuele
selectie wat mogelijk was door het ontbreken van natuurlijke
vijanden. De vogels worden voornamelijk in het oerwoud aangetroffen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de paradijsvogel en de
familie waar ze uit voortkomt al miljoenen jaren leeft op Papua.
De reden om voor de paradijsvogel te kiezen als nieuw logo is het
feit dat wat ons betreft de vogel symbool staat voor de papua, de oorspronkelijke
bewoner van Papua. Papua’s zijn tegenwoordig een minderheid, het is voor hen erg
moeilijk om zich te emanciperen en goede maatschappelijke posities te verwerven.
Zoals u weet is het juist ons doel om door middel van onderwijs papua’s te
ondersteunen in hun streven naar emancipatie en een betere maatschappelijke
positie, zodat zij met trots en gevoel van eigenwaarde verder kunnen bouwen aan de
ontwikkeling van hun land. De paradijsvogel past hier bij uitstek bij. U treft de vogel
aan op onze website en natuurlijk in de nieuwsbrief en op ons briefpapier.
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Huidige vlag van Papua

Afscheid Kees Zwaard als penningmeester
Na een periode van acht jaar neem ik afscheid als penningmeester van Stichting
Augustinianum Sorong.
Na mijn pensionering in 2013 heb ik de aardigheid ontdekt van bezigheden die
buiten mijn vroegere vak als notaris liggen. Ik heb nu de tijd rijp gevonden de
bakens te verzetten en aan andere activiteiten meer aandacht te gaan besteden. Die
beslissing valt voor mij niet geheel toevallig tegelijk met het afscheid van het oude
schoolgebouw van het Augustinianum aan de Van Wassenhovestraat in Eindhoven,
waar ik in 1964 als broekje van 12 jaar bij de paters op school kwam.
Het gebouw van de school was gedateerd en ik heb de nieuwe school mogen
bewonderen, een gebouw dat voldoet aan de eisen van deze tijd, met een prachtige
aula. Ik sluit voor mijzelf hiermee een stukje van het verleden af.
Maar na oude hoofdstukken worden nieuwe hoofdstukken geschreven. Wat hopelijk
blijft is de sympathie van u, de donateurs en belangstellenden, voor het goede werk
dat nog steeds in Papoea wordt verricht. Goed onderwijs aan kinderen is de beste
garantie voor een goede toekomst van de bevolking, of dat nu in Papoea is of elders
in de wereld.
Rest mij dank te zeggen aan de bestuurders en oud-bestuurders met wie ik heb
samengewerkt. Het ga u goed.
Met vriendelijke groet,
Kees Zwaard
Reünie Augustinianum
Op 24 juni hield het Augustinianum in Eindhoven een grote reünie voor oudleerlingen. De reden was het verlaten van het oude gebouw aan de Van Wassenhovestraat. Er is een prachtig nieuw schoolgebouw gerealiseerd naast de oude school.
SAS was op de reünie vertegenwoordigd met een informatiestand. We hoopten in
contact te komen met oud-leerlingen en hen te informeren over de band tussen het
Augustinianum in Eindhoven en de scholen en internaten in Papua, destijds door de
Augustijnen opgericht. Al jaren lang spannen leerlingen van het Augustinianum zich
in om geld bijeen te brengen voor het onderwijs in Papua. De laatste kerstactie had
maar liefst € 2932,49 opgebracht. Oud-leerlingen liepen binnen, namen een flyer
mee en lieten zich informeren. Hun doel was natuurlijk om oud-klasgenoten en
docenten te ontmoeten; we hebben ons echter als SAS weer kunnen presenteren en
hopen dat we een warm plekje in hun hart hebben ingenomen.
3

Nieuwsbrief SAS

nr. 28

Nieuws uit Manokwari, Anton Tromp.
Half juli is het schooljaar in Manokwari weer begonnen. De start verloopt altijd
stroef: docenten zijn niet op tijd in Manokwari, niet alle leerlingen zijn uit hun
geboortedorp (soms enkele honderden kilometers) op tijd terug van vakantie en de
nationale Dienst van Onderwijs plant van alles in waaraan de school ‘opeens’ moet
voldoen. De lessen starten echter vanaf de eerste dag op, daarmee wil de school ook
aan haar kwaliteit werken.
De 3-jarige onderbouw (SMP) in Maripi (bij Manokwari) heeft nu 4 eerste klassen
aangenomen, naast de 3 tweede klassen en 2 derde klassen (leerjaren 7 t/m 9). Het
totaal aantal leerlingen is 227, van wie 172 jongen en 55 meisjes. Er is bij de
onderbouw alleen een jongensinternaat waar nu 116 jongens wonen. De 55 meisjes
komen allen uit de buurt. Als er een meisjesinternaat zou zijn kan de school nog
eens 100 kinderen extra verwelkomen. Er is duidelijk behoefte aan goed onderwijs
met een internaat, ook voor meisjes.
Van de 227 leerlingen zijn er 176 autochtoon Papua, de overige 51 zijn afkomstig
van andere Indonesische eilanden buiten Papua. In klas 7 zitten 110 kinderen, in klas
8 76, in klas 9 41. Er bleven in totaal 17 kinderen zitten; de meesten daarvan zijn van
school verhuisd, of niet meer komen opdagen.
Zoals bekend is de reden dat leerlingen op het internaat zitten, naast het kunnen
genieten van goed onderwijs, de behoefte van ouders aan een stuk meer discipline
dan wat thuis gerealiseerd kan worden. Soms echter hebben leerlingen zoveel
heimwee dat ze door ouders weer van school gehaald worden, soms ook gaan
leerlingen zelf weer terug naar hun dorp en soms worden leerlingen van het
internaat gestuurd. Het is helaas niet zo dat door goed onderwijs en een dagstructuur
deze jongeren allemaal zeer gedisciplineerd zijn. Twee jongens van het internaat zijn
weggestuurd omdat ze ’s-nachts mobiele telefoons van padvinders, die kampeerden
naast het internaatsterrein, hadden gestolen. En dat op een terrein waarop ook een
groot nieuw hoofdkantoor van politie in aanbouw is. De aanwezige agenten pakten
deze leerlingen uiteindelijk in hun kraag en zij zijn van school gestuurd.
Op de SMA, de 3-jarige bovenbouw in Susweni (bij Manokwari), slaagden 65
leerlingen; 12 gingen niet over naar de derde klas, en 22 niet naar de tweede. Er
werden 124 nieuwe leerlingen aangenomen voor de eerste klas. Met de zittenblijvers
hebben we dit jaar dus vijf eerste klassen, één minder dan vorig jaar. Dat komt
voornamelijk omdat de aanname van nieuwe leerlingen op de internaten beperkt
was, ‘slechts’ 42 nieuwe meisjes en 52 nieuwe jongens, de ‘bevolking’ op beide
internaten is ieder 120 leerlingen. Nog steeds is 80% autochtoon Papua.
De huidige directeur van de school is de heer Adam Wospakrik, een geschiedenisleraar, oorspronkelijk afkomstig van het eiland Biak, een ‘echte’ Papua dus. In de
zomervakantie zijn zaken opgeknapt: schilderwerk, sloten en hengsels van kleer- en
boekenkasten gerepareerd en de drinkwater-zuiveringsinstallatie schoongemaakt.
In Maripi is een prijzige zuiveringsinstallatie aangekocht, een hele vooruitgang, want
nu hoeft men niet meer iedere dag met 20 gallons een dik uur op en neer te rijden
om vers drinkwater te kopen. Deze belangrijke uitgaven zijn mede mogelijk gemaakt
door de bijdrage van SAS.
Op de SMA-internaten is de leiding in dezelfde handen gebleven: Stef Alo, een
Augustijn die volgende maand priester gewijd wordt, op het Mendel-jongensinternaat
in Susweni, en zr. Beata Taa op het meisjes-internaat Rita. Zij is een Augustines en
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Papuase. Op het internaat in Maripi ging de leiding over naar Benny Jehamin, ook
een Augustijn.
Er werden nieuwe was- en droogplaatsen aangelegd in Susweni (met een dak erover,
zodat bij regen de kleren toch kunnen drogen), men legt de laatste hand aan een
basketbal- en ‘futsal’-veld in Maripi en er werd een plek vrijgemaakt voor een
kantine en bibliotheek. Via de school worden de eerste klassers in een nieuw
schooluniform gestoken. Dit is verplicht op Indonesische scholen; de kleuren zijn
voorgeschreven.
Vier van onze SMA-abituriënten maken zich op het eiland Kalimantan op om hun
kennis van de Duitse taal te verbeteren (drie meisjes en een jongen). Zij werden door
de provinciale overheid van West-Papua geselecteerd om met een beurs in Duitsland
te kunnen studeren. Steeds weer blijkt het onderwijs op ‘onze’ scholen in Manokwari
van goed niveau te zijn en jongeren meer kansen te geven in de maatschappij.

Schoonmaakdag jongensinternaat SMA Manokwari

Recente foto van Ton
Tromp

Opening nieuw schoolgebouw Augustinianum
Met de start van het nieuwe schooljaar hebben wij het gebouw tezamen met de
leerlingen geopend en in gebruik genomen. De opening stond middels de letters van
het Augustinianum letterlijk in verbinding met het afscheid nemen van het oude
gebouw. Aan het eind van het schooljaar hebben wij namelijk alle letters van het
gebouw gehaald en aan verschillende leerlingen meegegeven. De 13 letters gingen
mee op zomervakantie. Bij de opening kwamen de letters terug en konden we zien
wat ze hadden meegemaakt. Hiermee was de opening een feit.
Leerlingen, medewerkers en ouders zijn
blij met het nieuwe gebouw. Vanzelfsprekend kost het tijd om het echt
eigen te maken. Hier trekken we dan
ook een heel schooljaar voor uit. Over
4 weken bruist het gebouw van de
activiteiten. De kerstactie staat immers
weer voor de deur. Onze leerlingen
gaan dan weer druk aan het werk om
geld in te zamelen. Vanzelfsprekend
gaat een groot deel van de opbrengst
5
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Het glas in lood met de afbeelding van
Augustinus heeft een prominente plaats
gekregen in het Atrium. Waarom in het
Atrium? Omdat dit de ontmoetingsplaats
is voor de leerlingen. Hier zie je elkaar,
hier spreek je elkaar, hier ontmoet je
elkaar. Augustinus sprak immers; je leert
elkaar kennen door vriendschap.
Augustinus staat ook voor onze
pedagogische opdracht; ik maak fouten
dus ik besta. Als school dragen wij dit
uit. We staan voor een veilig pedagogisch
klimaat, waar je mag zijn wie je bent.
Waar vertrouwen is in jou en waar je
fouten moet maken. Augustinus is hot,
ook in 2017!

SAS- Nieuws
Oproep voor een nieuwe penningmeester (m/v)
We vinden het ongelooflijk jammer dat na 8 jaren Kees Zwaard stopt als
penningmeester bij de stichting. Kees heeft te kennen gegeven dat hij per 1 maart
2018 stopt. Natuurlijk gaan we op passende wijze afscheid nemen van Kees.
Momenteel zijn we op zoek naar een geschikte opvolger voor hem.
De belangrijkste werkzaamheden van de penningmeester zijn het bijhouden van de
mutaties van de bankrekening en het bijhouden van de lijfrenteovereenkomsten.
Gemiddeld is de penningmeester een paar uur per maand kwijt aan deze
werkzaamheden, afgezien van de bestuursvergaderingen (ca. 3 keer per jaar, tot nu
toe altijd in Eindhoven) en de bijeenkomst met de kascommissie.
Misschien wilt u als donateur overwegen om deze taak op u te nemen of kent u
iemand die dit zou willen en kunnen? Als u eerst wat meer informatie nodig heeft,
neem dan gerust contact op met het secretariaat. We hopen dat we spoedig in 2018
een nieuwe penningmeester kunnen verwelkomen, zodat de zorgvuldige afwikkeling
van de financiën zoals Kees Zwaard dat doet, gecontinueerd zal worden.

De volgende nieuwsbrief van SAS verschijnt in het voorjaar van 2018.
Wij wensen u alvast een hele goede jaarwisseling en een gelukkig 2018.
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