
 Verslag activiteiten SAS in 2020 

 In het verslagjaar 2020 had ook de SAS veel hinder van de coronacrisis. Op de 
 lokatie van SG Augustinianum  kon toch 3 maal vergaderd en overlegd worden. 
 Het bestuur had geen personele wijzigingen. Uit de contacten met Papua Barat 
 bleek dat de pandemie ook daar flink gevoeld werd. 

 Eind november 2020 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. 

 In 2020 kon er vanwege de coronacrisis helaas 
 geen Kerstactie op het Augustinianum gehouden worden. Een deel van de 
 opbrengst van de jaarlijkse kerstactie komt normaliter aan SAS. Hopelijk wordt in 
 de komende jaren de traditie voortgezet. 

 Overlijdensbericht 
 Mevrouw Lies van Diepen is op 7 april jl. op 102-jarige leeftijd overleden. Zij was 
 de laatste nog levende zus van Mgr. Piet van Diepen, de oprichter van de SAS. 
 Toen Piet van Diepen nog in Papua woonde heeft zij hem een viertal keren 
 bezocht en bleef zij steeds enkele maanden. Ze heeft de scholen en internaten 
 op Papua altijd een zeer warm hart toegedragen. Zij heeft daarom bepaald dat 
 haar erfenis, via het Provincialaat van de Augustijnen, ten goede moet komen 
 aan SAS. 

 Het SAS-bestuur legt de laatste jaren ook vaker de nadruk 
 op het financieren van studiemogelijkheden van 
 Papua-studenten in Indonesië of elders. 
 Ondertussen zijn er weer  twee beursstudenten geslaagd: Valeria Seran 
 voor Engels en Emanuela Kamberek voor natuurkunde. 

 Ondertussen is ook gestart met de bouw van  een permanente 
 eet- en studiezaal voor meisjes in Susweni en een zelfde 
 faciliteit voor jongens in Maripi. SAS draagt bij aan de 
 realisatie hiervan met geldelijke middelen uit de donaties en 
 schenkingen. Dit wordt elke keer uitgebreid gedeeld met de 
 schenkers en begunstigers in het netwerk. 


