Beleidsplan Stichting Chagos November 2020
Concept
Achtergrond
De Stichting Chagos is opericht op 5 september 2013. Het oorspronkelijke doel was om de
inkomsten die verkregen werden met de verkoop van het boek 'Brieven naar de groene hel' te
beheren en te bestemmen voor projecten op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking in
Indonesisch Nieuw-Guinea (West Papoea) en Tanzania. Genoemd boek is uitgekomen op 4 juni
2013 en wordt verkocht via de online boekhandels, via de rechtstreekse verkoop en via de website
van Uitgeverij Servo. De eboekversie wordt uitsluitend ter beschikking gesteld via website
https://stichtingchagos.nl.
Momenteel zijn directe giften belangrijker geworden. Deze worden via de Stichting beheerd en
bestemd voor specifieke projecten in West-Papoea en Tanzania. Op 15 november 2013 is de ANBIstatus verleend (m.i.v. 5 september 2013). Dit betekent dat donoren eventuele giften onder bepaalde
voorwaarden kunnen verrekenen met de fiscus.
Beloningsbeleid
De bestuurders krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Eventuele onkosten die zij maken
en die direct en op transparante wijze verbonden zijn met in aanmerking komende projecten kunnen
wel worden vergoed.
Projecten
Stichting Chagos richt zich vanaf 2020 op twee projecten: het ziekenhuis Endulen in Tanzania en de
cacaoboeren in omgeving Jayapura in West-Papoea.
Uitgangspunten zijn:
– Zowel activiteiten in Tanzania als West-Papoea
– Focus op specifieke projecten om versnippering te voorkomen
Endulen
Het ziekenhuis Endulen bevindt zich op enkele tientallen kilometers ten oosten van de
Ngorongorokrater in Tanzania. Het Endulenhospitaal is een 72 bedden tellend missieziekenuis, in
1976 opgericht door priester-arts Herbert Watschinger. Het ziekenhuis biedt zorg aan de Masaibevolking in een afgelegen gebied zo groot als Nederland.
Een gepensioneerde huisarts, Frans Senff, gaat al jaren twee keer per jaar naar dit ziekenhuis om er
zes tot zeven weken te werken. Ook regelt hij allerlei fondsen en donaties voor apparatuur en
opleiding van het medische personeel.
De Stichting wil Frans ondersteunen met de fondswerving, communicatie en mogelijk andere
activiteiten. Eerste activiteiten zullen betreffen:
– het opzetten van een website en het publiceren van de wederwaardigheden rond het ziekenhuis;
– het beheren van de donaties die bestemd zijn voor de activiteiten van Frans; donateurs kunnen
desgewenst via een geefovereenkomst en arrangement treffen waarmee hun giften fiscaal aftrekbaar
zijn.

Cacao Jayapura
In de omgeving van Jayapura, rond het Sentanimeer, wordt in een aantal dorpen cacao verbouwd. In
principe kan cacao een interessante inkomstenbron voor de Papoeaboeren zijn. Er zijn een aantal
problemen. In de tabel hieronder worden deze aangestipt, met daarnaast mogelijke mitigaties.
Ziekten en plagen met daardoor verminderde
opbrengsten.

Het gebruik van andere variëteiten.
Teelt in samenhang met andere gewassen en
vruchtbomen (voedselbos)

Onvoldoende kennis

Training via bestaande programma’s

Afhankelijkheid van handelaren

Opereren in een coöperatie, betere connecties
met afnemers

Lage prijzen

Fermenteren van de bonen, mikken op het
kwaliteitssegment (het soort cacao dat geteeld
wordt en de omstandigheden lenen zich voor
afzet op de ‘fine flavour’ markt)

Er is in het verleden door de heer Zijlstra (wonende te Bergum) een coöperatie opgericht om op die
manier een deel van de bovengenoemde problemen te adresseren. Er is ook enkele jaren geleden
twee keer een container met bonen vanuit het gebied door de firma Original Beans naar Europa
verscheept (voor de verfijnde chocolademarkt). Uiteindelijk is dit geen succes geworden. De
coöperatie (PATO) bestaat nog wel maar functioneert niet meer. Zijlstra is vanwege zijn leeftijd met
zijn ondersteuning gestopt. Hij heeft eerder samengewerkt met Derek, een te Sentani wonende
Papoea die voor de coöperatie een coördinerende rol vervulde.
De Stichting neemt zich voor de rol van Zijlstra over te nemen en Derek weer te gaan ondersteunen.
Eerst moet bezien worden of er activiteiten ontplooid kunnen worden die tot verbetering van het
bestaan van de Papoeaboeren rond het Sentanimeer kan leiden. Deze activiteit zal ook een
samenhang kennen met de inzet van een andere stichting, SDSP, voor de cacaoteelt in bij
Manokwari (en mogelijk Sorong). SDSP beperkt zich echter geografisch tot de gebieden in de
Vogelkop. Er kunnen dus synergieën zijn met een eventuele activiteiten rond Sentani.
In eerste instantie zal Stichting Chagos, in samenwerking met Derek, enkele verkennende
activiteiten organiseren om tot een nadere inventarisatie te komen van de problematiek en het
potentieel. Daarna wordt besloten of en hoe dit project zal worden doorgezet. Het ligt in de rede dat
dit in samenwerking met SDSP en andere, nog nader te bepalen, organisaties zal gebeuren.

