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                                                                  Beste begunstiger en lezer,                                                                                          

                                                                  Als SAS-betrokkene bij onze stichting, krijgt u van ons   

                                                                  twee maal per jaar een nieuwsbulletin, waarin de stichting  

                                                                  u informeert over de financiële handelingen en  

                                                                  ontwikkelingen ten behoeve van het werk van Augustijnen  

                                                                  in Papua. In bijgaande editie leest u wederom over het wel  

                                                                  en wee van de scholen, internaten en studenten op Papua.  

                                                                   

  

  

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

       

 

                                                    

Bestuur: 

mw. J.M.M. (José) van Diepen, voorzitter                                     

ir. A. F. (Frans)  Ang (penningmeester)                             

drs. T.A.M. (Dick) van Diepen, secretaris                

drs. H.A.M. (Harrie) Meelen, lid *                          

dhr. P.G.N. (Niel) van Beek, lid schoolleiding      

Augustinianum.               

 

Comité van aanbeveling : 

Prof. mr. A.A.M. van Agt, (oud-minister-president) *   

Pater P. Clement,  (oud-provinciaal  Augustijnen 

Nederland) *                                                        

mr. W.J.B.M. van Elk,  (oud-burgemeester Helmond)                                           

Paul Haarhuis (oud-proftennisser en –coach) *                                           

*  Allen oud-leerlingen van het Augustinianum           

te 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 website van SAS: 

 

www.SAS-Papua.nl 
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Het bestuur van SAS wenst al haar donateurs, 
begunstigers, lezers en verdere relaties een heel fijn 
en goed kerstfeest en een  gezond en gelukkig 2023. 

 

 
 

 
Kerstactie leerlingen op Sg  Augustinianum 

Op vrijdag 23 december is onze traditionele kerstactie op 
school. Ook dit jaar zetten we ons als school de laatste dag 
voor de kerstvakantie in voor anderen in de wereld. De 
Stichting Augustinianum Sorong is een van de beoogde goede 
doelen.                                                                         
Tussen 9.30 en 13.00 uur is er een Kerstmarkt in het Atrium. 
Hier worden leuke en lekkere zaken verkocht. Tussen de 
activiteiten-rondes door (om 11.00 uur) zal de trekking van de 
Grote Kerst Loterij zijn.                                                                                                                        
Er zullen twee activiteitenrondes zijn, een voor de leerlingen 
van klas 1, 2 en 3 (09.30 – 11.00 uur) en een voor leerlingen uit 
klas 4 en hoger (11.30 – 13.00 uur).  Iedereen is welkom om 
een kijkje te komen nemen.   
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Nieuws uit Papua 

In de maanden juni en juli kregen we van Anton Tromp een update van de ontwikkelingen uit Manokwari.   

Locatie  Manokwari                                                                                                                             

Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld is Covid achter de rug en zijn de scholen weer opengesteld. Er was 

in mei nogal gedoe met  betrekking tot de examens. De instructie van het Ministerie van Onderwijs was dat 

men iedereen moest laten slagen ondanks dat niet iedereen trouw de lessen online had gevolgd. Er werd 

nogal wat gekibbeld over de cijfers en er was sprake van veel kunst- en vliegwerk.  

Pater Tromp heeft zo zijn mening over het systeem: “Het is maar wat je gewend bent. Schoolcijfers zijn altijd 

relatief, ze laten zien dat de een beter is dan een ander. Iedereen weet iets, niemand kent alles. Er zijn regeltjes, die 

willen laten zien dat het onderwijspeil op niveau staat. Van de elf vakken mogen er maar twee onvoldoende zijn 

wil je kunnen overgaan of slagen. Drie rode cijfers of meer betekent ‘zakken’.  

Drie vakken mogen nooit onvoldoende zijn: godsdienst, staatsinrichting en Indonesische taal, dat moet minstens 

een zes zijn want …. En dan hoor je allerlei theorieën, zoals: iedere rechtgeaarde Indonesiër gelooft natuurlijk in 

Tuhan Allah, het kan niet bestaan dat er niemand in God gelooft, dus godsdienst op school, van kleins af aan. 

Indonesië is een groot en groots land waar we allemaal trots op (moeten) zijn, dus moet je ook van de hoed en de 

rand weten, iedereen dus staatsinrichting. Wij Indonesiërs spreken allemaal naast onze eigen stamtaal ook perfect 

(!) Indonesisch, het komt niet in je op dat er iemand een onvoldoende voor Indonesisch op school zou krijgen, het 

zou een smet op het blazoen zijn, een klap in het gezicht van je voorouders, zoiets als de vlag verscheuren of het 

volkslied niet uit je hoofd kunnen zingen, of ze laten denken dat je maar een buitenlander bent!  

De President van de Republiek zou van zijn stokje vallen en alle nationale helden zouden zich in hun graf 

omdraaien als iemand voor deze vakken een onvoldoende zou halen, dus heeft iedereen vanzelfsprekend dan ook 

een voldoende!! Een heilig moeten!  

Er zijn een paar vakken waar bijna iedere leerling altijd en overal een onvoldoende haalt: wiskunde, natuurkunde 

en Engels. In een klas van tegen de dertig leerlingen is op een paar uitzonderingen na het hele cijferlijstje van de 

betreffende docent rood. Je zou zeggen dat de docent dan een hele slechte is en niet kan les geven. Maar het 

leerboek zegt wat en hoeveel en hoe vlug er kennis moet worden overgedragen. Niemand kan er aan tippen. Het 

heeft allemaal weer iets met nationale trots te maken: over het hele land van de mega-hoofdstad tot in de kleinste 

uithoeken in het tropische oerwoud op de duizenden eilanden moet dezelfde kennis in de hoofden gestampt 

worden, we doen het niet voor minder, wie zegt dat we dommer zijn dan Japanners, Koreanen en mensen uit 

Singapore? Maar aan het eind van de rit blijkt dan dat iedere leerling een hele rijtje onvoldoendes heeft en op basis 

daarvan zou moeten blijven zitten. Kan natuurlijk niet. De lerarenvergadering beslist en doet voorstellen.  

Dat kan omdat twee jaar geleden is beslist dat er geen nationaal eindexamen meer werd afgenomen en dat elke 

school mag bepalen of leerlingen geslaagd zijn of niet. En dan komt het aan op het toelatingsexamen van de 

vervolgschool of universiteit waar men wil doorleren. Dat geldt niet voor de driejarige onderbouw van de 

middelbare school (SMP), na de zesjarige lagere school, want er is een leerplicht van negen jaar. 

Ieder met een diploma van de lagere school moet dus op de SMP worden aangenomen. Ook als de jongen of het 

meisje blijkt nog niet te kunnen lezen of schrijven! Ja, die heb je ook, na zes jaar lagere school…. (bij ons elk jaar 

een stuk of tien op de honderd, we hebben voor hen een aparte bijlesdocent aangesteld). 

De onderwijswereld in Indonesië, dus ook in Papua, blijft een wereld waar van alles loos is, waar de discussies en 

debatten hoog oplopen, waar het laatste woord nooit gezegd is. Mensen weten dat op onze scholen ondanks alle 

gerommel binnen het curriculum, ondanks de verschillende interpretaties hoe ‘te bouwen aan karakter’, de kansen 

op initiatief, creativiteit en het ontwikkelen van een eigen mening, er niet onder gespit wordt. Naast het vergaren 

van weetjes, en de zoektocht naar ‘hoe’ te vergaren. Op iedere school van ons in Manokwari (junior en senior high 

school) gingen er ongeveer 25 kinderen niet over. Sommigen van hen willen graag verhuizen naar een andere 

school. Dat mag. Tijdens deze korte vakantieperiode wordt haast gemaakt met het repareren en opknappen van 

het meubilair op scholen en internaten, en schilderwerk, maar ook de bouw van een nieuwe grote bibliotheek op de 

SMA in Susweni (dank zij een genereuze sponsor) en de ophoging van het middenterrein op de SMP. Na de 

vakantie starten er weer volle klassen op de SMP en SMA. Voor de officiële inschrijving waren er al volop 

aanmeldingen”.                                                 Ton Tromp 
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Overlijden Simon van Beurden 

U heeft kunnen lezen dat er op dit moment een nieuwe grote bibliotheek wordt gebouwd dankzij een 

genereuze sponsor. Deze sponsor heeft eerder de bouw van de Aula Navis, gereedgekomen in maart 2021, 

en eerder al de bouw van een aantal klaslokalen gesubsidieerd. Hierbij  melden we het droevige nieuws dat 

deze sponsor, de heer Simon van Beurden, op 13 november op 95-jarig leeftijd is overleden. 

Simon droeg de scholen en internaten een zeer warm hart toe. 

Hij zocht een aantal jaren geleden contact met pater Tromp, zij 

kenden elkaar van vroeger, met als doel om te bekijken op 

welke manier Simon kon bijdragen aan het uitbreiden en 

verbeteren van het complex in Manokwari. Daar had hij 

namelijk de financiële middelen voor.  

Aula Navis 

 

Dhr. Van Beurden heeft laten vastleggen dat Stichting Augustinianum Sorong erfgenaam is van zijn 

nalatenschap. Dit betekent dat wij in zijn geest verder kunnen bouwen aan goed onderwijs in Papua. We 

hebben daar nu extra financiële mogelijkheden voor. Het SAS bestuur was aanwezig bij de uitvaart van Dhr. 

van Beurden, alwaar de collecte ook werd toekend aan het werk van SAS. 

 

Bezoek penningmeester Frans Ang aan Manokwari 

 
Onze penningmeester Frans Ang heeft tussen familiebezoek in 

Indonesië en Japan door Manokwari bezocht en overleg gehad met 

Anton Tromp en enkele andere medewerkers van school en internaat.  

Er is onder andere gesproken over benodigde investeringen de 

komende jaren en de verantwoording van subsidies. Het bedrag van de 

collecte tijdens de uitvaartdienst van Simon van Beurden (€500) zal 

worden besteed aan muziekinstrumenten. 

Omdat de volledige nalatenschap van Lies van Diepen is aangewend 

voor de bouw van een eet- en studiezaal voor het meisjesinternaat in 

Susweni is dit gebouw ‘Tante Lies’ gedoopt, een mooi eerbetoon aan de 

zus van wijlen mgr. Piet van Diepen OSA    Met de klok mee:  

      Frans Ang, pater Stef Alo (rector school), pater Anton Tromp en pater Hilarius Soro 

 
Een gelukkig en gezond Kerstfeest toegewenst vanaf de warme evenaar. 

Deze kerstfoto van pater Hilarius Soro, die enkele jaren 

geleden in Nederland was en werd geïnterviewd door 
SAS, toont een kleurrijke gemeenschap van Papua’s uit 
zijn gebied.  Hij is één van de overgebleven 
contactpersonen van de Augustijnen in Papoea voor SAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende Nieuwsbrief komt uit in juni 2023   


