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                                                              Beste donateur, betrokkene bij SAS, beste lezer,                                      

                                                              Bij deze ontvangt u weer een nieuwe editie van de SAS-                     

                                                              nieuwsbrief. Wij wensen u wederom veel leesplezier.                         

                                                              Hopelijk blijft u hiermee op de hoogte van ontwikkelingen in       

                                                              Papua en de bijdragen van SAS hieraan.   

 

  

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie bulletin van  SAS. 

Verschijnt 2 maal per jaar.                                       

                                                               

Met dank aan Sg Augustinianum voor de 

facilitaire steun.  
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(oud-hoofdredacteur Eindhovens Dagblad)  

*  Oud-leerling Augustinianum  Eindhoven 

 

Secretariaat SAS, Baden Powellstraat 5,            
5212   BW  ’s-Hertogenbosch                           
Handelsregister  17137050                      
Donaties: IBAN NL93RABO0350727295             
t.n.v. Stichting SAS Eindhoven  

Contact:   Secretaris.sas@gmail.com 

Voor contacten met de penningmeester: 

            Financien.sas@gmail.com 

 

Kijk ook eens op de vernieuwde  website van 
SAS: 

 

www.SAS-Papua.nl 

 

 

Een nieuw bestuurslid voor SAS.  

Het bestuur prijst zich gelukkig met een nieuw bestuurslid 

vanuit de SG Augustinianum. Hamid Ait Oumghar kreeg een 

nieuwe betrekking in Den Haag en heeft zich moeten 

terugtrekken. In zijn plaats kwam Niel van Beek.                        

Hij stelt zich hier aan u voor.     

                                                                                         

Beste lezer, 
Sinds kort mag ik mij bestuurslid noemen van SAS. Mijn 
naam is Niel van Beek, Ik ben 50 jaar en woonachtig in 
Eindhoven. Als teamleider ben ik al zo’n tien jaar verbonden 
aan het Augustinianum, de school die zo’n hechte band heeft 
met Stichting Augustinianum Sorong. 
  
De missie van SAS past bij onze school: kansen bieden aan 
kinderen. Dat gebeurt hier in Nederland natuurlijk op een 
heel andere manier dan in Manokwari en Sorong maar het 
idee is hetzelfde. In een samenleving die zich sterk maakt om 
jongeren zich te laten ontwikkelen, spelen scholen een 
belangrijke rol. Vanuit Eindhoven hopen wij dan ook ons 
steentje bij te dragen aan de verbetering van de situatie op 
Papua. Die verbondenheid spreekt mij aan en ik hoop dan 
ook op een vruchtbare samenwerking. 
 

                     

In de komende tijd maakt het bestuur kennis met Niel.  

Editie december 2019 
Nr. 32 

mailto:Financien.sas@gmail.com
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Pater Anton Tromp op bezoek in Nederland     

In de vergadering van de Stichting Augustinianum Sorong (SAS) van maandag 30 september 2019, is pater 
Ton Tromp te gast. Hij verbleef enige tijd in Nederland en heeft onder meer het Augustinianum bezocht. 
Hieronder volgt een verslag van het gesprek tussen Ton Tromp en de SAS.  
 
Pater Tromp begint met de uiteenzetting van de recentelijke onlusten in Papua Barat. Daar waren we 

natuurlijk nieuwsgierig naar en vooral of het ook speelt in de Vogelkop. 

“Hierbij is een stukje geschiedenis van toepassing. Na de nationale onafhankelijkheid bleef Indonesië over met veel 

verschillende eilanden en bevolkingsgroepen. Javanen, Molukkers en ook Papoea’s. Tijdens het koloniale tijdperk 

zijn er op Java eerder ziekenhuizen en voorzieningen gekomen, nog door de Nederlanders. Hierdoor heeft de 

Javaanse bevolking een enorme groei kunnen doormaken, ook in aantal. Door de latere transmigratie zijn er heel 

veel Javanen verdeeld over de diverse eilanden, ook naar Papua Barat. De autochtone bevolking van de Vogelkop is 

nu ook in de minderheid op hun eigen land. De verbondenheid van de Papoea’s met hun grond is heel sterk. De 

mentaliteit in Indonesië is hoe zwarter hoe dommer, hoe viezer, meer als apen. Maar hoe verder naar het oosten, 

hoe donkerder de mensen worden. In Papua zijn ze bijna zwart. De bevolking van Papua voelt zich achtergesteld 

en gediscrimineerd, zeker op eigen bodem.  

Bij ontruimingen van enkele hostels zijn studenten met traangas beschoten door de politie. Daarbij waren ook 

Papua studenten en zij hoorden “aap (als scheldwoord)” roepen. Bij protesten tegen discriminatie van Papua is het 

een en ander in brand gezet. Daarop hebben studenten de universiteit bezet in Jayapura. Die zijn verdreven en 

vastgezet. Ze worden dan onder meer gedwongen zich uit te kleden, op de grond te gaan liggen enz., maar in dit 

tijdperk van sociale media gaan dat soort beelden snel over de gehele wereld. 

Later kwamen een 3-tal leerlingen uit Wamena, in de Baliem Vallei (erg afgelegen, enkel met een vliegtuig 

bereikbaar) naar buiten met de melding dat een leraar van een SMA hen ook had uitgescholden voor aap. Toen zij 

een week na de incidenten hun vrienden verzamelden in protest heeft het leger ingegrepen en ongeveer 20 

leerlingen doodgeschoten. Ongeveer 60 gewonde leerlingen (leeftijd rond 15 jaar) zijn ook slachtoffer geworden. Nu 

is het weer tijdelijk rustig, hoewel er 6000 extra militairen naar Papua gestuurd zijn.  

Via de Verenigde Naties wordt er door enkele Papoea’s (uit Londen en Washington) gelobbyd voor een zelfstandig 

Papua. Wetswinkels en mensenrechtenorganisaties roepen om vervolging en berechting van de soldaten. Wie gaf 

het bevel? Hier wordt echter (nog) niets mee gedaan. Zo belanden ze in een negatieve spiraal en waarschijnlijk ploft 

Indonesië op den duur, ware het niet dat Amerikaanse mijnbedrijven en Britse olie-exploitanten nog veel invloed 

hebben. 

De Augustijnen houden zich niet bezig met politiek. Zij willen de autochtone bevolking onderwijzen en zo 

aanzetten tot zelfontplooiing. De eerste school (in Sorong) bestaat nu 40 jaar. Van de 12 districten in West Papua 

zijn er 4 die bestuurd worden door alumni van de Sorongse Augustinusschool. Door een goede reputatie en goed 

onderwijs krijgt de bevolking een betere maatschappelijke positie en een stem.  

De bevolkingsgroei wordt gestimuleerd vanuit de regering om te kiezen voor 2 kinderen. In Papua heeft de 

onderklasse van de bevolking wel een beperkt aantal kinderen (ong. 4), de middenklasse heeft over het algemeen 6-

10 kinderen per gezin.  

Toch blijft de Papoea een minderheid op eigen bodem en dat blijft spanningen geven. Om burgemeester te worden 

moet je tegenwoordig autochtoon Papoea zijn, maar de volksvertegenwoordiging in een district wordt vrij gekozen. 

Op de school in Sorong is van de leerlingen ongeveer 30% Papua. In Manokwari is dat 80%. Dat heeft te maken 

met onder andere het aannamebeleid maar ook met de reputatie van de school.  
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Hierdoor trekt Sorong ook andere (etnische) groepen aan. De groep alumni die via whatsapp met elkaar verbonden 

is (ongeveer 400 oud-leerlingen) helpt elkaar.  

In Manokwari zijn de Papoea’s in de meerderheid en voelen ze zich veilig en beter behandeld. Dit is ook de enige 

school met een internaat. Ook dat trekt mensen aan, maar we willen het beheersbaar houden met maximaal 350 

tot 400 leerlingen. Het internaat is populair bij kinderen van oud-leerlingen die positief zijn, maar ook voor jeugd 

die dreigt te ontsporen, of zelfs als oppas omdat steeds meer moeders gaan werken.  

De kosten voor een schooljaar zijn 100.000 roepia schoolgeld per maand en 500.000 roepia internaat kosten per 

kind per maand. Dat is omgerekend ongeveer 40 euro. Er zijn over het algemeen 3 groepen leerlingen. Zij die alles 

kunnen betalen en dat ook doen (30%), zij die het toezeggen maar waarvan de betaling nauwelijks of erg laat komt 

(net voor het afstuderen) (ongeveer 50%) en dan de laatste 20% die echt niets kunnen betalen. Zij zijn armlastig en 

betalen eventueel een deel in natura en worden door de SAS geholpen bij betaling van het schoolgeld. Uit deze 

groep steunen jullie enkele kinderen. 

De internaten kunnen zichzelf momenteel redelijk bedruipen qua exploitatie. Er worden echter geen reserveringen 

gedaan voor groot onderhoud, verbouwing of vernieuwing.  

De school is financieel armlastig, met name de 2,5 miljoen roepia per maand per leraar aan salaris (ong. 130 euro) 

drukt op de financiën. De staat betaalt leraren en wijst ze toe aan de diverse scholen. In Susweni zijn 35 docenten 

waarvan er 2 betaald worden door de overheid. In Maripi wordt geen enkele leraar door de staat betaald. Wij 

moeten lobbyen (corruptie is overal aanwezig in Papua) om het aantal betaalde docenten verhoogd te krijgen. In 

de school in Sorong wordt 50% van de leraren betaald door de overheid. Wij ontvangen nog gelden via de SAS, 

lokale sponsoren en onder meer giften via de 

Nederlandse Orde der Augustijnen. Er is een zekere 

zorg aanwezig hoe dit gewaarborgd kan worden 

zodra ik uit het plaatje zou verdwijnen.  

Via enkele sponsors is er een generator gekomen. 

Ook wordt een aula gebouwd, een overkapping 

waaronder grotere groepen leerlingen droog bijeen 

kunnen komen. Voor de wekelijkse dienst maar ook 

om te badmintonnen (populair in Papua)   

 

Anton Tromp (staand in het midden) samen met het SAS-
bestuur. 

De overheid heeft een toezegging gedaan voor de bouw van de SMP school (onderbouw, 12-15 jaar) en 

meisjesinternaat (Jonkergouw). De fundering ligt er, maar de staat moet nog over de brug komen met geld om het 

af te bouwen. Wel is er een zusterhuis gebouwd voor de zusters Augustinessen uit Ketapang die de zorg voor de 

meisjes en het meisjesinternaat op zich nemen.                                                                      In dat huis wonen 

momenteel 20 meisjes die op de SMP zitten, maar daar is dus geen gebouw voor. Als de staat lang op zich laat 

wachten ben ik genegen toch vast wat af te bouwen. De SAS kan eventueel een stukje van de inrichting sponsoren, 

een practicum lokaal of atlassen en boeken.  

Ook kunnen jullie wellicht nieuwe beursstudenten sponsoren. Er zijn nu 6 studenten. We hebben leraren nodig 

voor de technische vakken. Een beurs krijgen ze overigens niet voor niets, die is naar draagkracht. Daarin zit enkel 

het collegegeld en de huisvesting, het verblijf. Kleding, transport en zakgeld moeten de studenten zelf opbrengen. 

Dan nog zijn de kosten voor 1 jaar studie ongeveer 1.250 euro. 

We hebben de SAS zeer zeker nog nodig. Namens alle ouders van de kinderen die de SAS financieel ondersteunt 
wil ik hun grote dankbaarheid overbrengen“. 

 

Als Ton Tromp praat vliegt de tijd. Er is voldoende stof tot nadenken. Na wat foto’s gemaakt te hebben 

nemen we afscheid. Voorlopig weer beperkt contact via mail met deze inspirator en motivator.  
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Een bijzondere geschiedenis. 

 

 

Cor van Baarsen, oud-augustijn, 92 jaar,  

Zijn verhaal concentreerde zich op het tourneren: het lopen met enige Papoea's als gids en dragers, soms 

enige dagen achterelkaar, door moeras en oerwoud, waarbij rivieren doorwaad moesten worden en dat in 

tropische hitte. Dagtochten van 4 tot zelfs 12 uur naar een kampong in het binnenland. De infrastructuur 

was belabberd. De missie heeft dan ook veel nadruk gelegd op het aanleggen van vliegveldjes.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Met malaria keerde hij terug naar Nederland, maar 'Ik ben niet voor niets geweest.                                                                                                                                       

Ik heb geholpen om de voorwaarden te scheppen om het missiewerk te laten groeien.'   

U kunt een exemplaar bestellen via het Provincialaat NL-

OSA, provincialaat@augustijnen.nl 

De kosten per boek zijn exclusief verzendkosten, dat komt 

voor 1 boek op € 3,25 extra. 

 

  

 

 

 

 

Nieuws uit Papua, met name uit Manokwari. 

Brief van Stefanus Alosa. Stef Alo is rector van de SMA (bovenbouw) Villanovaschool in Susweni bij 

Manokwari. 

Ik groet u allen hartelijk. Ik wil u allereerst bedanken voor al uw hulp, vooral in het onderwijs. Moge God u 

zegenen en u veel geluk brengen. Op dit moment zijn er een aantal studenten die een beurs krijgen van uw 

stichting. Enkele van hen zijn net afgestudeerd. Pater Tromp heeft eerder gemeld dat Auko Wapay en 

Yasinta Watae les geven op de Villanovaschool. Maar zij niet alleen. Elisabeth Elsafiana geeft godsdienst en 

Monica Dwi Lestari geeft natuurkunde. Ook zij hebben zelf op de Villanovaschool gezeten. Zij spreken 

nadrukkelijk hun dank uit voor uw ondersteuning en het is de bedoeling dat zij u nog een brief schrijven.                                                                                                                                     

U vroeg ons ook wat noodzakelijke behoeften zijn in de school en de internaten. 

Boek: Herinneringen aan mijn missiewerk in Nederland Nieuw-Guinea 1953-

1965   Cor van Baarsen. Uitgave in eigen beheer. 2019. pb, 208 p., zw ill. € 10,-  

Cor heeft zijn herinneringen als missionaris in Nederlands Nieuw-Guinea, West-

Papua, in de jaren 1953-1965 op papier gezet en in boekvorm uitgegeven. In 1998 

werd hij geïnterviewd en die vijf cd's waarop het interview was opgenomen 

werden de basis van een bescheiden uitgave die onlangs, in aanwezigheid van 

pater Ton Tromp, werd gepresenteerd:                                                                                         

Herinneringen aan mijn missiewerk in Nederlands Nieuw-Guinea 1953-1965.  

 

mailto:provincialaat@augustijnen.nl
mailto:provincialaat@augustijnen.nl
https://www.augustijnen.nl/C60-Boeken.html
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Elk jaar hebben veel ouders interesse om hun kind bij ons op school te plaatsen omdat zij weten dat de 

internaten bekend staan als modelinternaten. Echter niet alle studenten kunnen worden toegelaten tot het 

internaat, de capaciteit is beperkt. Net zoals in de school, hebben we voor de internaten gebrek aan 

verschillende zaken. 

Om te beginnen de school: 

Waar we dringend behoefte aan hebben is een Computer Based National Test (CBNT) Room. Deze is 

bedoeld als een soort ICT-beheerruimte voor een data operator en waar educatieve gegevens worden 

opgeslagen. De ruimte is apart van het computerlokaal voor studenten. De beheerders kunnen daar 

effectiever en efficiënter hun werk doen. 

Als tweede een volwaardige bibliotheek. De bibliotheek die we hebben is nu al veel te klein. We zouden 

een aanbouw willen van twee verdiepingen en een nieuwe bibliotheek op de 1e verdieping willen 

huisvesten. Op de begane grond willen we heel graag een muzieklokaal met toebehoren. Muziek vinden we 

belangrijk in het onderwijs. Studenten kunnen zich daarmee onderscheiden. We zouden graag een soort 

schoolorkest op willen richten en bij allerlei gelegenheden optreden. 

Ten derde een ´ziekenboeg´, want voor studenten die ziek worden is er niets. We kunnen hen niet goed 

verzorgen. Ten vierde een archief- en 

administratieruimte met kopieermachine. 

Ook voor de internaten zijn er zaken nodig. Er 

is een meisjesinternaat voor 115 meisjes en 

een jongensinternaat voor 110 jongens. Bij het 

jongensinternaat zijn de toilet- en badruimte 

aan renovatie toe. Het riool functioneert zo 

slecht dat er slechts een paar toiletten gebruikt 

kunnen worden.  

Jongensinternaat Mendel                                                                           

De septictank is niet meer toereikend, er moet een 

grotere komen.                                                                                 

                                                                                       

                             Vuil water uit toiletten loopt naar buiten                                                                       
Ook nieuwe toiletten en badkamers zijn hard nodig om goede hygiëne te kunnen waarborgen.                                                                                                                                                                                                                                    

In het meisjesinternaat is een eetzaal nodig. Het aantal meisjes 

is het laatste jaar heel snel gegroeid. Sowieso is de huidige 

ruimte veel te klein, de wens is een meisjesinternaat van twee 

verdiepingen met alle faciliteiten. 

De watervoorziening, vooral 

drinkwater maar ook water voor 

het baden, is onvoldoende. Het is 

soms echt een probleem om alle 

activiteiten op school en in de 

internaten te continueren. We 

hebben geen boorputten. Onze locatie zit vol met koraalrif. Er is een 

gefundeerde waterkwel gegraven, die tot nu toe door ons is gebruikt.                                                                                                            
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Soms raakt het water op, omdat het beschikbare water niet toereikend is voor alle jongens en meisjes.      

Dit is wat ik met u wil delen.  Neem het me niet kwalijk dat het gaat om grote en ingewikkelde zaken. Echt, 

met goede faciliteiten en een dito infrastructuur kunnen we gedegen werk verrichten aan de ontwikkeling 

van het onderwijs hier in West Papua, vooral in Manokwari.                                             

Het ´internaatmodel´ zoals we dat  hier hanteren is  dé hoop voor deze generatie  in  Papua. Het bevorderen 

van de menselijke hulpbronnen is effectief en efficiënt via het internaatmodel. We hopen dat u ons hiermee 

verder wilt en kunt helpen.                                                                     

Hiervoor alvast zeer bedankt. 

 

Met vriendelijke groet, 

P. Stefanus Alo, OSA 

 

Kerstactiviteit op SG  Augustinianum   

De opbrengst van vorig jaar van de Kerstactie van leerlingen van het Augustinianum  bedroeg € 2000,- 

waarvoor de SAS erg dankbaar is. Leerlingen waren zeer betrokken en actief. Dit geld werd effectief ingezet 

voor de scholen en de internaten in Papua. Met name de bekostiging van microscopen voor het 

practicumlokaal en sport- en spelmateriaal voor de internaten. De concrete bestemming is hierboven ook 

terug te lezen in het verslag van het gesprek met Anton Tromp en de brief uit Manokwari. 

Dit jaar is de Kerstactie op SG Augustinianum gepland op vrijdag 20 december.  De SAS zal wederom acte 

de presence geven. Van de opbrengsten krijgt SAS 50%.  Het concrete bestemmingsdoel is de inrichting  van 

een practicumlokaal scheikunde, aanschaf van atlassen en boeken en de inrichting van het muzieklokaal.    

Er zijn wel meer behoeften, maar deze spreken de leerlingen waarschijnlijk het meeste aan. 

 

 

Wij wensen u goede feestdagen en een fijne jaarwisseling.     

 

 

De volgende Nieuwsbrief komt uit in juni 2020.         


