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“Help onderwijs Papua”

Hoe belangrijk is onderwijs?
In Papua gaat het met het onderwijs niet goed. In
de steden valt het misschien nog wel mee, maar
in veel dorpen en vooral in het binnenland is de
situatie bedroevend. Soms staan er wel mooie
gebouwen maar de onderwijzers zijn afwezig, ze
hangen rond in de steden. Er is een enorme
bureaucratie. Er heerst een vriendjespolitiek. En
er is corruptie. De gevolgen zijn dat het
analfabetisme toeneemt, in sommige gebieden
bedraagt het 32% (ter vergelijking: in de rest van
Indonesië daalt het percentage tot onder de 6%).
Veel leerlingen kunnen na zes jaar basisonderwijs
nog niet lezen!
Hoe komt het? Er is weinig toezicht, er is geen
werkelijke politieke belangstelling voor het
gebied, de dorpen zijn geïsoleerd en voor
onderwijzers niet aantrekkelijk om te wonen, het
Indonesische onderwijssysteem sluit niet aan op
de plaatselijke situatie. En zo zou er nog veel
meer te noemen zijn.

Lichtpuntjes
Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. Er zijn
persoonlijke initiatieven van mensen die zich
vrijwillig (zonder betaling) inzetten om
taalonderwijs te geven, van evangelisten die in
afgelegen dorpen eenvoudige schooltjes draaiend
houden. En er is het project ‘Help onderwijs
Papua’ van Martijn en Anne-Marie van Driel in
de buurt van Wamena. Zij hebben drie
speerpunten: een lerarenopleiding met daaraan
verbonden een voorbeeldbasisschool, een
trainingsprogramma voor leerkrachten en het
ontwikkelen van lesmateriaal dat aansluit bij de
plaatselijke situatie. Op deze manier krijgen
kansarme kinderen in Papua de gelegenheid
geven om goed onderwijs te kunnen volgen.
Omdat onderwijs belangrijk is, omdat het gaat om
de toekomst van kinderen vragen we in deze
veertigdagentijd een bijdrage voor dit project:
Help onderwijs Papua!

Op zaterdag 5 april van 17.00 – 20.00 uur zal
Martijn van Driel ons het een en ander vertellen
over het project. Deze bijeenkomst in De
Bastiaan.
U kunt uw gift in de bijgevoegde envelop doen
of overmaken op rekeningnummer 146260120
van de Diakonie o.v.v. Voorjaarscollecte 2014.
Hartelijk dank namens de Diakonie: Gerrie
Holtkuile
Voor meer informatie kunt u terecht bij
Henk van der Steeg, tel. 560949.
U kunt ook de artikelen in de Kerkwijzer of op
http://www.pkn-olst.nl onder het kopje ZWO
lezen.

