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Sentani, Feestdag Maria Ter Engelen (Portiuncula) 02-08-2018
Beste Voorvechters en Achterban van Poetri Kerahiman,

Weer terug op mijn dierbaar stekje in Sentani, Jayapura, Papua, Indonesië, prijs ik mij nog steeds
gelukkig dat ik op 29 mei j.l. bij gelegenheid van de “Dag voor missionarissen” tijdens de zevenjaarlijkse
Heiligdomsvaart in Maastricht, velen van u heb mogen begroeten bij de powerpoint prsentatie die ik in de
kanunnikenkelder van de Sint Servaasbasiliek mocht houden over het werk van onze nu 26-jarige
Stichting “Papua Dochter van Compasssie” [Yayasan Putri Kerahiman Papua]. Bewaarden de
kanunniken vroeger hun wijn in deze kelder, op 29 mei dit jaar werd er alleen koffie met vlaai
geserveerd. Niet eens door voornoemde stichting, maar door haar veel oudere zuster, de Stichting “Het
graf van Sint Servaas” die ook deze keer weer de organisatie van de Heiligdomsvaart met verve heeft
uitgevoerd. Haar genereuze geste om “mijn” gasten (naar schatting zo’n honderd in getal) te voorzien van
een drankje en een hapje, heb ik net zo dankbaar aanvaard als ik al jaren doe met uw eigen donaties via
het intussen overbekende IBAN bij ABN-AMRO: NL52ABNA0416244181 t.n.v. Ned. Provincie v.d.
Orde der Minderbroeders, Utrecht, m.v.v. “voor kindertehuizen etc. Nico Dister”. Ook als u op die
heuglijke dag niet lijfelijk aanwezig hebt kunnen zijn, zult u toch wel weten dat wij in Papoea uw hoog
gewaardeerde giften brood- of beter: rijst-nodig hebben. Met dankbare groeten van uw moderne
mendicant: Nico Dister, O.F.M.
1. PADUA COLLEGE

Het college groet en bloeit. Zes jaar geleden gesticht, bestaat het nu uit twee volgroeide
driejarige onderwijsintituten die samen voor Nederlandse begrippen een volledige zesjarige
VWO-opeleiding genoemd kunnen worden: een Sekolah Menengah Pertama (SMP), vrij
vertaald als “Onderbouw Middelbare School”, en een Sekolah Menengah Atas (SMA), vrij
vertaald met “Bovenbouw Middelbare School”, respectievelijk met 152 en 76 leerlingen die
tijdens het schooljaar 2017-2018 onderricht genoten van hoge kwaliteit. Aan onderwijskrachten
en administratief & technisch personeel staat hun het dubbele aantal personen ter beschikking
dan het corps van De Twaalf die Jezus van dienst waren.

Natuurlijk,
er
wordt niet alleen
serieus gestudeerd
maar ook goed
gefeest. Op de foto
ziet
u
onze
leerlingen op 13
juni 2017, feest
van de heilige
Antonius
van
Padua,
luister
bijzetten via een
modeshow. Er zijn
ongeveer
200
verschillende
stammen
(en
talen!) hier in
Papoea. Al is meer dan 90 % van onze leerlingen Papoea, ze zijn lang niet allemaal van dezelfde
stam en taal. Om elkaar te verstaan, zijn ze aangewezen op het Indonesisch als nationale
eenheidstaal. Maar omdat zij tot diverse stammen behoren, is het zaak om onderling begrip te
kweken voor de eigenheid van
iedere stam. Een klein voorbeeldje daarvan is het verschil in
traditionele klederdracht, getoond op het hier boven genoemde schoolfeest. Belangrijker zijn de
verschillende zeden en gebruiken van ieders eigen stam. Wij hechten er aan dat zij op een
gezonde manier trots zijn op hun eigen kultuur en goed beseffen dat de adat van Papua niet
onderdoet voor die van Java of andere streken in deze prachtige archipel.

2. Het werk met en voor de vrouwen

Women empowerment en vrouwenemancipatie is ook in Papua nog hard nodig. Daarom is dat een
van de drie doelstellingen van onze stichting. Dit werk met en voor de vrouwen van Papua heeft
as hoofdkwartier “Huize Agapè” waar de Mexicaanse grand old lady Rosa Isabel Rueda Millan
de Verstegen al jarenlang haar beste beentje voorzet bij het leiding geven aan de activiteiten
waarover ik het in de voorgaande rondzendbrieven al vaker heb gehad.

Terwijl de vrouwen (meestal moeders, soms jonge ongetrouwde vrouwen en zo nu en
dan zelfs een handjevol mannen) cursussen volgen in alfabetisatie, engels, orgelspelen, huid- en
haarverzorging, patronen knippen, bakery en wat niet allemaal, worden hun peuters en kleuters
ter plekke (= in Huize Agapè) spelenderwijs ingewijd in datgene wat de Indonesische regering
heeft vastgesteld als curriculum voor het (hier nog zelfstandige) kleuteronderwijs.
Op de foto ziet u de
“afgestudeerden”
van
het
schooljaar -, wat zeg ik?
academisch jaar (!) 2017-2018.
Zo te zien hebben ze allemaal
summa
cum
laude
hun
proefschrift verdedigd, want ze
poseren -met toga en al- in vol
ornaat, met op hun hoofdjes een
deksel die men in Duitsland
aanduidt
met
de
naam
“Doktorshut”. Kan het nog
gekker? Ja zeker. Met hetzelfde
enthousiasme als waarmee deze
jonge “doctors” het afgelopen
jaar “college liepen”, gaat
schrijver dezes komend jaar in galop naar de onderwijsinstelling waaraan hij tot 15 jaar geleden
(toen hij met pensioen ging) als vaste docent verbonden was. Het curatorium van de “Fajar
Timur” School of Phlosophy and Theology heeft namelijk dit oude paard weer van stal gehaald
om voorlopig te voorzien in een vacature, ontstaan doordat mijn jongere collega-docent en
medebroeder Ignatius Ngari OFM naar Rome is gedirigeerd. Deze confrater heeft al in Autralië
zijn Master in filosofe gehaald, en de curatoren vonden dat het de naam van hun Filosofische en
Theologische Hogeschool ten goede zou komen als Ino (zo noemt men Ignatius hier) inderdaad
in praktijk gaat brengen wat in de titel “doctorandus” besloten ligt, namelijk dat hij iemand is die
nog “doctor moet worden”. Maar het leek de heren curatoren (jammer genoeg bevinden zich nog
geen dames onder hen) geen goed idee om de doctorsstudie te gaan doen in onze “Kleuterschool
Agapè” te Sentani. Daarom is het Rome geworden. Want verschil moet er zijn.

3. Gezondheidszorg voor zieken en gezonden die het niet breed hebben
Onze kliniek “Robertus”, destijds begonnen als ziekenboeg van kindertehuis Hawai, zorgt
tegenwoordig niet alleen voor de gezondheid van al onze kinderen in de drie tehuizen en in de
twee “kosthuizen” die onze stichting onder haar organisatorische èn financiële parapulu heeft,
maar fungeert nu ook als gezondheidscentrum voor heel de omgeving. Met name financiëel
minder draagkrachtige patiënten krijgen er een even liefdevolle als professionele behandeling.
De eerste foto hieronder laat een
patiënt zien die onder behandeling
is. Rechter onderbeen resp. voet
heeft duidelijk medische verzorging
nodig. De patiënt in kwestie behoort
niet tot de bewoners van een van
onze kindertehuizen en is ook
anderszins niet bij ons werkzaam,
maar geniet de status van patiëntvan-buiten. Goed dat zulke patiënten
bij ons terecht kunnen, want bij
andere medische instellingen gelden
tarieven
die
hun
Bruintjes
gewoonlijk niet kunnen trekken.
Voor hen trekt “Robertus” zelf de
medische kar.

Uiteraard doet een zichzelf
respecterend
gezondheidscentrum
ook aan preventie. Om ziektes te
voorkomen, geven directie en staf
van “Robertus” voorlichting aan
kinderen en volwassenen van
“binnen” en “buiten” onze eigen
kring. Dat ziet u op de twee andere
foto’s. Heel serieus bestuderen
kinderen de voorlichtingfolder die ze
mee naar huis krijgen. Op het
moment van de foto, medio juli
2018, ging het over mondverzorging
en het voorkomen van infectie van de luchtwegen, problemen met maagzuur en schurft.
Allemaal heel actueel hier voor kinderen,
want met deze ziekteverschijnselen hebben
ze helaas veel te maken.

Dit was het dan weer voor deze keer.
In naam van al degenen voor wie u zich als
sponsors en donateurs hebt ingezet en dit
nog steeds doet tot op de dag van vandaag,
dank ik u allerhartelijkst. Voor uw shalom,
uw welzijn in fysiek, mentaal en spiritueel
opzicht, bidden wij dagelijks, óók (of mede) in de hoop dat het u dan vergund mag zijn, ons nog
lang te blijven steunen.
Met vriendelijke groeten,











Nico Dister, OFM

