MISSIE
De Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) stelt zich ten
doel om in de binnenlanden van West Papoea een duurzame
samenleving op te bouwen in samenwerking met de plaatselijke
bevolking, de verantwoordelijke overheden en betrouwbare partners.
Hierbij staat optimaal behoud van eigen identiteit en cultuur centraal,
binnen de grote verscheidenheid van culturen in Indonesië. De zorg voor
gezondheid, onderwijs, huisvesting, landbouw, bosbouw en natuurbescherming worden hierbij op efficiënte en effectieve wijze georganiseerd.
Er is daarbij aandacht voor balans tussen ontwikkelingen in de micro
sfeer en de ontwikkelingen op macro economisch niveau in Indonesië.
VISIE
De Indonesische regering, een aantal landen en NGO’s verlenen
ontwikkelingshulp aan West Papoea. Onze ervaring leert dat het geld
vervolgens vaak buiten Papoea wordt besteedt. Hulp aan West Papoea
komt tevens vrijwel uitsluitend ten goede aan de bevolking die
woonachtig is in de steden en de makkelijk toegankelijke gebieden die
grenzen aan zee. Daarnaast is in Papoea sprake van beperkende
randvoorwaarden die de voortgang stagneren, zoals hoge werkloosheid,
slechte scholing, rivaliserende stammen en sociale achterstand.
Al ruim 20 jaar probeert de SDSP met haar beperkte mogelijkheden
deze lacune te dichten door haar activiteiten te richten op de bewoners
in de binnenlanden van West Papoea. In deze gebieden zijn de
problemen nog niet geëscaleerd.
De binnenlanden van West Papoea vormen met ca 40 miljoen hectare
regenwoud een van de laatste groene longen van onze planeet. Het
eiland is zeer rijk aan natuurlijke grondstoffen, zoals gas, olie, koper, en
goud. Het gebied staat dan ook onder zware druk van de
wereldeconomie. De oorspronkelijke bewoners worden plotseling
geconfronteerd met commerciële exploratieactiviteiten. Zij ontvangen er
relatief weinig voor terug. Weinig economisch perspectief, beperkte
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gezondheidszorg, weinig goed onderwijs. Zij hebben beperkt
(mede)zeggenschap over hun eigen leefomgeving.
De millenniumdoelen worden in de binnenlanden van West Papoea bij
lange na niet gehaald. De kindersterfte is de hoogste van de wereld:
28% van de kinderen haalt de vijf jaar niet; 35 % sterft voor het 18e
levensjaar.
De missie van de SDSP moet in deze context worden gelezen. Het lange
termijn perspectief dat wij bij onze activiteiten voor ogen hebben is een
duurzame samenleving, waarin de oorspronkelijke bewoners zelfstandig
in staat zijn te zorgen voor een stabiele economische groei in een veilige
omgeving, en zelf kunnen voorzien in de basale levensbehoeften op
medisch, educatief en ecologisch terrein.
Duurzaamheid en samenwerking zijn kernbegrippen in de missie van de
SDSP. Wij streven dit onder meer na door de volgende uitgangspunten
te hanteren:
• wij stellen de mens en het welzijn van de oorspronkelijke bevolking in
het binnenland centraal;
• het initiatief voor onze acties dient te komen vanuit de lokale
bevolking. Daarbij spannen wij ons in om door middel van signalering,
voorlichting, etc. een optimale bewustwording van problemen en
risico’s te realiseren;
• wij starten uitsluitend projecten op als daar een positief effect van
uitgaat op samenleving en/of natuur;
• wij kiezen voor een integrale aanpak, waarin alle relevante aspecten
(zoals medische, educatieve, ecologische en economische) worden
meegenomen;
• wij richten ons met name op de toekomstige generatie. In de praktijk
betekent dit dat vrouwen en jongeren een belangrijke rol wordt
toebedeeld in onze projecten.
STRATEGIE
Voor het realiseren van onze missie en visie kiest SDSP voor de
volgende aanpak en ambitie:
Focus.
Onze focus voor het in beeld brengen van de totaalproblematiek is het
binnenland van geheel Papoea. In de uitvoering richten wij ons voorlopig
met name op de Vogelkop.
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Integraal programma.
Om de integrale aanpak te realiseren werken wij op basis van een
programma, waarin als resultaat van een gedegen analyse en met
medewegen van alle duurzaamheidaspecten, een totaalplan voor een
regio, streek of gemeenschap wordt opgesteld. Een programma bevat
altijd een onderdeel over de wijze waarop met de publiciteit wordt
omgegaan.
De reeds bestaande programma’s zullen in het licht van deze nieuwe
missie en visie worden beoordeeld en zo nodig worden gewijzigd,
aangevuld en uitgebreid. Vervolgens zullen de bestaande projecten
tegen deze programma’s worden aangehouden en eventueel worden
aangepast. Projecten die niet passen in een programma worden – mede
afhankelijk van de fase waarin zij zich bevinden – zo snel mogelijk
afgemaakt of afgestoten.
Nieuwe projecten moeten passen in het van toepassing zijnde
programma.
Werkwijze.
Om met een kleine organisatie doelmatig en effectief te zijn, streven wij
ernaar om zoveel mogelijk te acteren als inspirerende gangmaker en
intermediair.
Ter realisatie van een programma of project brengen wij betrouwbare
(markt-)partijen (vraag en aanbod) bij elkaar. Wij initiëren, faciliteren,
adviseren over de aanpak en monitoren de voortgang. Slechts bij
uitzondering en als daar goede redenen voor zijn, pakken wij zelf een
project op. Zo zal het vaak nodig zijn om de basis van een project neer
te zetten alvorens partijen gevonden kunnen worden om de realisatie
over te nemen. Deze eerste aanzet nemen wij – indien er geen andere
partij voor te vinden is – en binnen onze mogelijkheden, voor onze
rekening. Doel blijft daarbij om zo snel mogelijk capabele en
geïnteresseerde partijen te vinden die het werk over kunnen en willen
nemen.
Zelfredzaamheid.
Aangezien wij ons ten doel stellen dat de oorspronkelijke bewoners
uiteindelijk zelfstandig moeten kunnen zorgen voor het realiseren en in
stand houden van een duurzame samenleving, vormt optimale
capaciteitsbuilding de rode draad door al onze activiteiten in Papoea. Wij
zoeken constant naar counterparts die mee kunnen werken met de
vrijwilligers die voor SDSP werkzaam zijn. Het doel hierbij is dat als de
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SDSP zich terugtrekt uit een project, het werk kan worden gecontinueerd
door lokale krachten. Op basis van onze ervaringen richten wij ons
hierbij met name op jongeren en vrouwen.
Momenteel steunen wij nog voor veel van onze activiteiten op de van
oudsher aanwezige kerken en haar netwerken. Omdat te verwachten
valt dat deze bron van steun steeds meer weg zal vallen en dit netwerk
te klein is voor grote trajecten, zoeken wij actief naar andere lokale
netwerken die wij voor toekomstige projecten in kunnen zetten. Tevens
trachten wij lokale studenten te selecteren die na hun studie bereid zijn
terug te keren naar de binnenlanden om daar ingezet te kunnen worden
voor de realisatie van projecten en een verdere bijdrage te leveren aan
de ontwikkeling en instandhouding van hun samenleving.
Samenwerking commerciële counterparts
Wij zoeken samen met de lokale counterparts samenwerking met
commerciële partijen die duurzame initiatieven willen ontwikkelen in de
binnenlanden. Dit doen we vooral op het gebied van duurzame bosbouw
en landbouw. De revenu hiervan komt bij de lokale bevolking terecht,
waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de integrale ontwikkeling van
het betreffende gebied. Samen met de counterparts wordt bij overheid
en bedrijfsleven gevraagd om voorinvesteringen in sociale programma’s
en initiatieven in het kader van maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
Organisatie.
Wij houden de organisatie – en daarmee de overheadkosten – bewust
klein.
In Nederland hebben wij geen vaste betaalde krachten. Bestuurders,
experts, projectleiders, administratieve en ondersteunende krachten
werken allemaal op basis van vrijwilligheid. Zij ontvangen een minimale
onkostenvergoeding. Reizen naar Papoea geschiedt voor eigen
rekening.
In Papoea werken wij met een beperkt aantal vaste medewerkers. De
gewenste ontwikkeling op dit terrein is reeds vermeld onder de noemer
“zelfredzaamheid”.
Wij verrichten onze werkzaamheden zo efficiënt en effectief mogelijk. In
onze communicatie en samenwerking zullen wij de ontwikkelingen op het
terrein van het “ nieuwe werken” (cloud computing etc.) zoveel mogelijk
implementeren.
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Voor de diverse soorten werkzaamheden van vrijwilligers zullen
selectieprofielen worden opgesteld. Selectie van vrijwilligers zal
professioneel op basis van deze profielen en langs een vastgestelde
procedure geschieden.
Speciaal punt van aandacht vormt daarbij ook de leeftijdsopbouw binnen
alle geledingen van de SDSP zodat de continuïteit van onze activiteiten
ook langs die weg verzekerd is.

SPEERPUNTEN 2015
Beleid:
1. Viering 20 jaar SDSP met als thema: kunst
a. Film maken over de SDSP, gerelateerd aan masterplan (visie
SDSP neerzetten in beeld en geluid)
b. Organiseren exposure rondom SDSP via speciaal aanbod
aan donateurs en exposities (kunst)
Projecten
2. Gezondheid en gemeenschap:
a. Toewerken naar inversteringsplan en masterplan, zoeken
naar partners uit bedrijfsleven
b. Zorgen voor meer PR rondom de problematiek, en
committeren van de lokale bestuurders en ondernemers
c. Fondsenwerving intensiveren
d. Uitvoeren waterproject in een van de dorpen
3. Economische initiatieven
a. Opstarten van Masterplan-traject, uitvoeren van
vooronderzoek
b. Diverse agrarische en veeteelt initiatieven benoemen en
uitwerken, als eerste gerelateerd aan gemeenschapsopbouw
+ gebiedsontwikkeling Midden Vogelkop
4. Natuur
a. Eco toerisme :
i. YAT logement verzelfstandigen en overdracht aan
lokale organisatie. Daarnaast reizen naar binnenland
verzelfstandigen met hulp van lokale gidsen. Starten
met: Grondpapieren in orde maken.
ii. Opstarten hulp aan Arfak Center, en
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iii. start met fondsenwerving Arfak Center
b. Website papua-travel vernieuwen en in beheer
5. Cultuur
a. Professionaliseren aanbod kunst uit West Papoea op
Nederlandse markt
b. Relateren lokale initiatieven op gebied van kunst en
nijverheid aan lopende projecten.
c. Kinderboek publiceren in Bahasa Indonesia en inzetten voor
projecten in West Papoea
d. Kunstkalender maken voor 2015
e. Organiseren van 2 exposities van kunst
6. Educatie
a. Combineren van educatieve activiteiten in het kader van de
fondsenwerving voor andere projecten.
b. Combineren van het bekend maken van de situatie van
Papua en mensen vertellen over het gebied combineren met
de uitleen en/of tentoonstellingen van kunst.
Samenwerking
1. Netwerkorganisatie (SOWP) faciliteren en zoeken naar aansluiting
van andere organisaties
2. Internationale en nationale aandacht voor mensenrechten- en
medische problematiek in West Papoea via presentaties
Communicatie
1. Opendagen op SDSP kantoor, combineren met kunst en
cultuuruitingen.
2. Deelname aan 1 landelijke pasar
3. Publicatie 1 artikel landelijke pers / media
4. Streven naar 500 volgers op Facebook
5. Organiseren wekelijkse updates op website en Facebook
Bedrijfsvoering
1. Vrijwilligersbeleid: Zorgen voor nog meer binding met vrijwilligers en
donateurs
2. Extra PR rondom burgerinitiatief
3. Publicaties maken rondom bestedingen van bilateraal geld.
4. Bestuurslid en andere personen (vrijwilligers) aantrekken
5. Donateursonderzoek uitvoeren
6. Intensivering van vrijwilligersbeleid via social media
7. Vrijwilligersmiddagen: 2 in 2015
6

