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Papua, een oude Nederlandse 
kolonie, waar Art for All werd 
uitgenodigd door een Amerikaan,  
Scotti die in Thailand als zoon van 
een zendeling Wil van der Weele en 
haar man als buren kende. 
Scotti runt drie scholen in hoger 
gelegen dorpjes en woont er met zijn 
gezin. Hij wist van Art for All en de 
uitnodiging kwam omdat hij snakte 
naar  een vrolijk- en creatieve injectie. 
Een Nederlandse stichting hoorde 
hiervan en bood spontaan aan dit 
project te willen financieren. Bij het Art 
for All bestuur verdween alle  twijfel 
over de kosten van een project en de 
toezegging werd gedaan. De planning 
kon beginnen.  
 

 
 

 
 
Nu volgt een compilatie van Wim’s 
bericht-geving naar het thuisfront.        
 
 
Eerste dorp Bokondini.  
We hebben met z’n allen klassieke 
muziek gedirigeerd, papier-maché 

voorbereid, verhaal verteld, parachute 
spelletjes, met de grote 
kinderen vlaggen geschilderd, met de 
andere 80 blind tekenen. Met wel 100 
kinderen dikke Berta gespeeld. 
Daarna met de staf liedjes geoefend 
voor de verjaardag van Heidi - vrouw 
van Scotty- en gezongen en 
gespeeld. Ze vragen regelmatig of we 
geen last hebben van jetlag, maar we 
krijgen niet eens tijd daaraan te 
denken. Straks eten en op tijd naar 
bed.  Morgen om 8h naar de markt, 
boodschappen doen voor ons ontbijt. 
Om 9h30 starten we met allemaal en 
met de kleuterschool om 10h voor het 
verhaal.......Maar voor de rest alles 
rustig  en ontspannen. We zingen een 
waar lied ” I can feel iT in my 
bones…..”. 
We hadden ervoor gekozen om zelf    
lijm te maken van tapioca poeder, 
geplette  casava wortel. Dit om 
eierdozen tot papier- maché te 
kneden. 
 

 
 

 
 



Het 2e dorp Dogobak.  
 
We hebben de kinderen ook stenen 
laten verzamelen en hebben daar hun 
naam op  laten schrijven. Een steen 
en daarop je naam, hoe bijbels kan je 
zijn. Daarnaast nog een aantal kleine 
steentjes beschilderd, en trots dat ze 
waren! 
 

 
 
Het verhaal waarin Guy, hier heet hij 
ook Guy zoals in het engels, in een 
steeds kleiner wordende kooi zit.  
 

 
 
Jenny moest vandaag een varken  
uitbeelden dat de denkbeeldige muur 
moest doorbreken. Een varken omdat 
dat hier zowat het enige dier is en 
bovendien een status symbool.  
De bruids-schat wordt uitgedrukt in 
aantallen varkens.  
De olifant deed ook weer zijn best, 
maar ook deze keer mislukte het 
weer. 
Het tweede project zit er ook op.  
Wat een prachtige parade, met lokale 
Papua gezangen, we voelden ons zo 
op het krijgspad, op naar een andere 
stam, om die ….Nee koppensnellen 
doen we niet meer. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Maar het klonk fantastisch.                    
We hadden al meer gezangen 
gehoord toen we die hutten hadden 
bezocht, maar dat was eerder 
gewaagd, omdat het nogal eens ging 
over een onafhankelijk Papua.             
Dat leeft toch wel bij de mensen. 
En dit ondanks dat er nu enorm    
geïnvesteerd wordt door de overheid. 
Maar het is ons nog niet helemaal 
duidelijk welke overheid. Ik vermoed 
de min of meer autonome Papua 
overheid, want er worden volop 
kerken gebouwd met overheidsgeld. 
 
Na de parade konden de kinderen en 
de volwassenen net zo, niet op-
houden te dansen. 
‘Hi a ho, hi a ho, hiaho’ enzovoort. 
Geweldig was het. Na de dans de tipi, 
(hut) gebouwd en ondertussen nog 
wat ritme oefeningen voor andere 
klassen. 
 

 
 
Het 3e dorp, Eiregayam. 
We hebben ons net gedoucht, dat wil 
zeggen met een kan water over ons 
gegoten. Het water zag bruin, maar 
dat zag het vooraf ook al. Hoewel 
beter dan gisteren, want dan zat de 
pijp naar de rivier verstopt en we 
zaten een tijd zonder water.       
Op andere projecten worden er altijd 
massa's flesjes  water gekocht, hier is 
dat gewoon niet mogelijk, dus alles 
door de kleifilters, maar op dit project 
ook geen kleifilters, dus moet alles 
boven het houtvuur gekookt worden, 
het water heeft altijd een beetje 

rooksmaak en geur.  
 
De scholengroep Ob Anggen, wat 
goed zaad betekent, doet prima werk. 
Er is wel een groot verloop van 
leerkrachten. Wie een opleiding 
leerkracht afmaakt moet contractueel 
ergens twee jaar gaan werken. 
Gelukkig zijn zij die hier naartoe 
gestuurd werden wel erg gemotiveerd. 
Het is heel wat om hier 24/24 7/7 met 
elkaar te moeten doorbrengen. Er is 
immers niks aan ontspanning te 
beleven. Geen restaurant, geen TV, 
geen uitgaansbuurt, zelfs nergens een 
koffie of theehuis te bespeuren, geen 
telefoonverbinding en een traag 
werkend internet. 
 
Onze laatste echte werkdag met de 
kinderen. De parade of expositie met 
optredens van morgen dan even niet 
meegerekend.  
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
Parade zal hier echt niet lukken, de 
school is toch te ver van het dorp, nou 
ja dorp, her en der verspreide huizen 
en hutten. En inderdaad zoals overal 
hier, ook blauwe golfplaten daken van 
alle gebouwen die met regeringsgeld 
zijn neergepoot. Het blijft een 
vreemde wereld, ipad, computer-
klassen, beamers en dat midden in de 
jungle, in feite. Electriciteit is hier 
meestal van een kleine 
watergenerator die ergens in een 
aftakking van de rivier is opgesteld. 
Stromend water, een buis hogerop in 
de bergrivier en zolang die niet 
verstopt zit heb je water in overvloed.  
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