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Inleiding
In september en oktober werd YASAP
weer druk bezocht door gasten uit
Nederland. Eerst kwam Rianne Jansma
die als vrijwilligster al een jaar bij YASAP
werkte. Het was een geweldig bezoek
aan de vele mooie foto’s te zien van
vrolijk knutselende kinderen onder leiding
van Rianne. En een leuk uitstapje met de
staf naar het eiland Semau.
In oktober kwam er een groepje van vijf
mensen o.l.v. Brecht Gerbrandy dat zelf
een reis door Indonesië had
samengesteld met enkele toeristische
hoogtepunten en ontmoetingen met
lokale groepen op Java en Bali. Men
wilde ook graag naar Timor omdat Timor
bijna nooit in toeristische gidsen
voorkomt.
Een verblijf in het gastenverblijf van
YASAP biedt dan een ideale gelegenheid
om van daaruit Timor verder te
verkennen.

Door regelmatig gasten te ontvangen
leert de staf van YASAP veel.
Hoe zij bijvoorbeeld een mooi
programma moeten samenstellen
waarmee zij de sterke punten van hun
organisatie laten zien en ook een
goede indruk geven van het echte
leven op Timor.
Wat de gasten het meeste opviel bij
YASAP was dat alles zo gestroomlijnd
verloopt - grote kinderen helpen de
kleintjes, koken, afwas, tuin, corvee,
eigen (hand-)was doen, vertrek naar
school - alles verloopt netjes en
geordend. Er wordt gezongen en
gemusiceerd, wat een discipline! En
juist die discipline zegt men is vaak zo
moeilijk voor Timorezen omdat zij niet
gewend zijn met de klok en
tijdschema’s te leven. Maar bij YASAP
kan het wel.

Inheemse Bevolking van Timor
Kennismaken met de Timoreese bevolking kan niet zonder
een bezoek aan de binnenlanden te brengen, en dan met
name aan de bergstreken. Door de slechte en moeilijk
begaanbare wegen leven de mensen er nog geïsoleerd van
de moderne leefwijze zoals die in de steden steeds vaker
voorkomt.
Voor de gasten een fantastische ervaring hoe de lokale
bevolking hier nog woont en leeft in een kookhut, samen met
kippen en duiven. Te midden van overweldigend
natuurschoon, leeft men hier in gemeenschapsgroepen.
Mensen hebben weinig privacy, de hygiëne laat te wensen
over, mannen hebben het voor het zeggen, gezondheidszorg
en onderwijs zijn onder de maat. Maar ook een omgeving
waar respect is voor de natuur en waar gastvrijheid
belangrijker is dan economische gewin. Waar de Schepper,
van Al het levende geëerbiedigd wordt meer nog dan de
president, Bupati (=overheidsfunctionaris) of het dorpshoofd.
In deze schijnbaar tegenstrijdige wereld van tradities en
ontwikkelingen in de moderne tijd opereert YASAP dagelijks.
Want alle kinderen in het kindertehuis van YASAP hebben
deze traditionele achtergrond van de dorpen op het
platteland. Toch wil YASAP deze kinderen in kennis brengen
met de waardevolle verworvenheden van een globaliserende
wereld. Gelukkig zijn de gastvrijheidswaarden van de cultuur
nog steeds volop aanwezig bij YASAP. Het is soms
koorddansen en een hele strijd om je niet te schamen voor
traditionele waarden en tegelijkertijd ook kritisch te blijven
naar negatieve invloeden van de moderne samenleving.
Kinderen leren vol te houden en te proberen toch hun doel te
bereiken door wél de schoolopleiding af te maken. Geld te
verdienen en onafhankelijk te worden van hulp van buitenaf in
een soms tegenwerkende traditionele omgeving.

Vermeerderen van de Moringa Oliefera
Een voorbeeld van een succesvol programma bij YASAP was
dat de gasten een presentatie hebben gekregen van de Moringa
Oliefera boom. Een boom die veel voorkomt op Timor maar
waarvan de Timorezen de voordelen nog onvoldoende benutten
omdat ze de waarde van deze boom niet kennen. De Moringa is
ook wel bekend als de 'wonderboom' vanwege de hoge
voedingswaarde en medicinale eigenschappen van de bladeren
en vruchten. YASAP wil deze boom gaan promoten. Na de
PowerPointpresentatie die de vele voordelen en toepassingen
van de boom liet zien, hebben de gasten meegeholpen met het
uitzaaien van de zaadjes in tientallen Poly Bags. Al na enkele
dagen kwamen de zaden op. De gehele gezondheidstoestand
van de Timorezen zou een grote sprong voorwaarts kunnen
maken bij een dagelijkse consumptie van de producten van deze
boom. Ook kan het uitstekend als biologisch bestrijdingsmiddel,
veevoer en ook als grondstof voor biogas gebruikt worden. Deze
gemakkelijk te vermeerderen boom zou een mooi
ontwikkelingsdoel kunnen worden waarmee YASAP de
bevolking van Timor kan helpen. De YASAPgasten hebben in
ieder geval aan de wieg gestaan bij de eerste stappen van de
intensieve teelt van Moringa Oliefera op het YASAP terrein.
Ook zijn de gasten actief aan de slag gegaan met het geven van
een naaiworkshop met als doel mooie weefstoffen in kleding te
verwerken die in Nederland verkocht kan worden. Er waren
allerlei tekenspullen en spelletjes meegenomen waarvan de
kinderen erg genoten. Er is Engels geoefend en de kleintjes
hebben woordjes geleerd. Elke keer wanneer er gasten zijn
krijgen de kinderen weer van alles aangeboden om de
creativiteit te stimuleren. We hopen dat de staf van YASAP
hiervan ook leert dat ze de kinderen nooit genoeg de
gelegenheid kunnen geven om hun creativiteit te ontwikkelen.

Toekomstperspectief YASAP
Voor de staf (Stef en Deby, Mama Marsa) is het soms moeilijk nieuwe ideeën voor de kinderen te integreren in hun huidige
programma’s. Zo is het ook voor het bestuur van YASAP-Kupang een moeizaam proces te komen tot een nieuw toekomstperspectief
voor Kupang. In vorige Nieuwsbrieven hebben wij al gemeld dat het bestuur van Nederland daarop wel heeft aangestuurd. Er is een
voorstel gedaan om de financiering per 2016 anders te willen invullen om Kupang minder afhankelijk te laten zijn. We zijn er nog niet uit
omdat de communicatie lastig gaat en het Indonesische bestuur niet reageert en aan de slag gaat zoals in Nederland wordt verwacht.
Laatste actie is dat iemand buiten het bestuur benaderd is om een actieve houding en reactie van het bestuur te krijgen. Zodat er
hopelijk nog voor de Kerst voorstellen ter bespreking op tafel liggen.
Sponsordag.
Zaterdag 12 april willen we alle sponsoren en vrienden van YASAP uitnodigen voor een sponsordag. Naast verslag en beelden van de
actuele stand van zaken bij YASAP krijgt u ook gelegenheid over dit toekomstperspectief van YASAP mee te praten. Het bestuur is zeer
geïnteresseerd in uw mening over hoe YASAP volgens u een zelfstandig opererende organisatie kan worden. De middag zal door onze
externe adviseur dhr.G. Poddighe geleid worden en is van 15.00 tot 17.00 uur. Over het exacte programma en de locatie waar de middag
gehouden wordt, krijgt u nog nader bericht. Mede afhankelijk van het aantal deelnemers kiezen we een locatie voor deze middag.
U kunt zich vanaf nu opgeven bij één van de bestuursleden (zie colofon) of via info@yasap.nl

Wij wensen u allen alvast hele fijne Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Brecht Gerbrandy

