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Feest van Maria ter Engelen, Portiuncula

Beste Voorvechters en Achterban van Poetri Kerahiman,
Mijn vorige rondzendbief, de eerste dit jaar (van februari) was
nummer “veertig-min-een” en dat getal deed mij denken aan de
stokslagen die de apostel Paulus tot vijf keer toe te verduren
kreeg (vgl. 2 Kor 11:24). Veertig is het getal van de
volmaaktheid. Om de veroordeelde te sparen voor een volmaakt
pak slaag, hield men één slag van tevoren op. Hopelijk hebt u
mijn nieuwsbrieven niet als stokslagen ervaren. Het waren ook
geen donderslagen bij heldere hemel: daarvoor zijn de brieven te
weinig onverwacht. Wel waren de 39 brieven bedoeld als
evenzoveel ridderslagen, waarmee telkens een groot aantal
lezers in de adelstand werd opgenomen: de adelstand der
generositeit waarmee u jaren lang het werk van onze jubilerende
stichting gesteund hebt.
Mocht u van mening zijn dat adel verplichtingen meebrengt
(noblesse oblige), dan doe ik u in dat verband een suggestie. De
brief die u nu leest, is nummer 40. Reeds opgericht in 1992,
moest de Stichting “Papoea Dochter van Compassie” eerst haar
kinderschoenen ontgroeien, alvorens ik “de boer op” durfde met
het schrijven van bedelbrieven (want dat zijn deze nieuwsbieven
natuurlijk óók). Na gedurende 20 jaar twee keer per jaar bij u
aan de bel te hebben getrokken, is het getal van de
volmaaktheid, 40, bereikt. U zou de jubilaris volmaakt gelukkig

maken, beste voorvechters en achterban van Poetri Kerahiman,
als ieder van u (uiteraard alleen als Bruintje het kan trekken) bij
gelegenheid van dit zilveren jubileum een nog gullere greep
zoudt doen in de buik van uw spaarvarken dan gewoonlijk reeds
het geval is. Een andere suggestie is dat, wanneer u zelf iets te
vieren hebt, u aan de genodigde mede-klinkers laat weten, het op
prijs te stellen dat zij in plaats van een kado voor u mee te
brengen, een bijdrage zouden overmaken voor het missie- en
ontwikkelingswerk dat ik mag doen in Papoea. Maar nogmaals,
dit zijn slechts suggesties “voor het geval dat”.
Een tijdje geleden kwam ik deze tekst tegen in het
bijbelboek Jezus Sirach: “Geef aan de Allerhoogste naar
hetgeen Hij u geschonken heeft; geef met een blij gelaat en naar
uw vermogen, want Hij is een Heer die beloont: Hij geeft het u
zevenvoudig terug” (Sir 35:12-13).
Maar ook als u, om welke reden dan ook, niet nu maar pas
later een gift kunt sturen, het IBAN van de Franciscanen in
Utrecht
is
ook
dan
geldig:
ABN-AMRO:
NL52ABNA0416244181 t.n.v. Ned. Provincie v.d. Orde der
Minderbroeders Utrecht, m.v.v. “voor kindertehuizen etc. Nico
Dister”. - Mijn dank en die van alle door u begunstigden reikt
tot in de hemel. - Mhgr., N.D.
De `Yayasan Putri Kerahiman Papua`
“BERDIRI” betekent “bestaan”. Sinds 28 maart 1992 bestaat
dus de Stichting Papua Dochter van Compassie. Op de foto ziet
u Mevrouw Yusan Yeblo. Zij is mede-oprichtster, samen met Zr.
Marie-Etienne Warson en nog enkele anderen, onder wie
schrijver dezes. In blauwe letters staat er: “Het volk Gods
beminnen”. Links onder: vijf lieftallige vertegenwoordigsters
van Gods volk.

Een van de activiteiten van de stiching is het runnen van:
De Kliniek “Robertus”
Begonnen als ziekenboeg van kindertehuis “Hawai” is onze
kliniek “Robertus” tegenwoordig een gezondheidscentum
geworden voor de hele buurt. Het staat onder leiding van de in
Sentani geboren en getogen Dokter Maria Carolina, wier
doktersstudie aan de Maranatha-Univesiteit
in Bandung
gefinancierd kon worden door YaPuKePa dank zij uw bijdragen.
Zeker, de kinderen van onze drie tehuizen en de
medewerk(st)ers van onze stichting worden in de kliniek met
speciale égards behandeld, zonder dat er sprake is van
discriminatie. De meeste patiënten zijn niet kapitaalkrachtig. Zij
worden gratis behandeld. Voor wie “in goede doen” is, staat er
een doos klaar met een gleuf erin. Vrijwillige bijdragen worden
dankbaar ontvangen.
 e foto’s op de volgende pagina tonen 1) een statie-portret
D
van de leden van de stichtingsorganen, geflankeerd door dokter
Maria Carolina en haar man Chendry die eveneens arts is, maar
in vaste dienst bij het katholieke ziekenhuis Dian Harapan in
Jayapura; buiten diensttijd helpt hij zijn echtgenote in de
Robertus-kliniek; 2) een beeld van de medische praktijk.

Dokter Chendry onderzoekt -via een vingerprik- het bloed van
kinderen van Hawai-tehuis om te zien of ze malaria onder de
leden hebben.
Ons Padua-College
Getallen zeggen lang niet alles. Maar toch wel iets. En dat mag
ik u als donateurs en sponsors niet onthouden. Eind vorig
schooljaar had het college 198 leerlingen, waarvan er 38
afzwaaiden. Voor de SMP zijn er 120 bijgekomen en voor de

SMA 50. Bovendien beginnen we met een basisschool, en
verwachten dat zich een 25 kinderen daarvoor zullen aanmelden.
Momenteel bevolken dus meer dan 300 kinderen dit
scholencomplex. Vanwege de continuiteit tussen wat ze op
school leren en thuis praktizeren, zijn de leerlingen intern.
Daarvoor beschikken we over twee internaten: Santa Lusia voor
de meisjes en San Egidio voor de jongens, en over twee
kindertehuizen: Hawai voor de meisjes en Polomo voor de
jongens.
Op 13 juni, feest van St. Antonius van Padua, vierde ons
college zijn patroonsfeest. Onze leerlingen zetten hun beste
beentje voor, figuurlijk door het maken van muziek, opvoeren
van een-acters, ten gehore brengen van koorliederen,
declameren van poëzie, maar ook letterlijk door traditionele
dansen en zelfs een mode-show van de traditionele feestkleding
van de stammen waartoe onze leerlingen behoren zoals de
Habula en de Dani in en rond de Baliemvallei, de Mee (v/h
Ekagie) van de Wisselmeren, de Ngalum van het
Sterrengebergte, en de stammen van de Keerom en Sentani.
Nadat de “mannequins” eerst één voor één paradeerden,
kwamen ze vervolgens op als “echtparen”. Op deze foto ziet u
een van de paren met gepaste trots hun stammen-outfit
presenteren.

Tot zover deze 40 HJR bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan
van onze stichting. Heel wat lezeressen en lezers zullen –net als
ste

schrijver dezes- haar gouden jubileum niet meer meemaken,
maar wat u als sponsors voor haar gedaan hebt, staat wel met
gouden letters geschreven “in het boek des levens” (Apocalyps
21:27). Dan kan het niet anders of de hemelpoort zwaait voor u
open!
Met vriendelijke groeten en tot een volgende keer. Nico Dister, OFM

