
 Kort verslag van de Activiteiten van SAS in 2021 

 Stichting SAS besteedt jaarlijks veel aandacht aan het onderhouden van de 
 contacten met de scholen en internaten op Papua. Dit om een goede en efficiënte 
 besteding van de bijdragen en donaties te garanderen die de donateurs verschaffen. 
 Publicatie  van de Nieuwsbrief (2x per jaar), het onderhouden van de website en 2 
 bestuurs-bijeenkomsten, alsmede contacten met organisaties en groepen in het 
 netwerk dragen allemaal bij aan het doel van de stichting. 
 Het bestuur van SAS heeft in dit jaar geen personele veranderingen ondergaan.  Als 
 notuliste verwelkomde het bestuur Mw. Annemarie Bekkers-Paans die werkzaam is 
 bij de Augustijner Orde in Eindhoven. 

 In 2021 werd contact gelegd met een belangrijke begunstiger van de Augustijner 
 activiteiten in Papua, die een afstemming met de doelstellingen van de SAS wilde 
 bereiken in zijn testament. Er zijn afspraken gemaakt om zijn toekomstige erfenis 
 ook binnen de SAS -doeleinden te kunnen inzetten, d.m.v. een bredere uitleg en 
 werking van de doelstellingen. Met name op het gebied van bouwfaciliteiten en 
 ontwerp van nieuwe locaties. 
 Er werd wederom een positieve interne kascontrole gehouden op de boekhouding 
 van SAS. 

 De corona-perikelen hadden een remmend effect op het opstarten van mailcontact 
 en uitwisseling tussen de scholen op Papua en het Augustinianum. Momenteel 
 wordt gewerkt aan een oplossing binnen het onderwijspakket van 3  e  klassers, zodat 
 e.e.a. opgestart kan worden. Ook het vinden van contactdocenten aan beide zijden 
 heeft prioriteit. 
 De Kerstmarkt bij het Augustinianum is vanwege de corona-pandemie dit jaar niet 
 doorgegaan. 

 In 2021 beleefde pater Ton Tromp een bijzonder jubileum, nl.dat hij 50 jaar leeft en 
 werkt in Papua Barat. Nog steeds met dezelfde drive en intensiteit als vroeger. Een 
 mijlpaal waaraan  SAS veel aandacht schonk, o.a. door publicatie van een prachtig 
 document, een  artikel door Mw. Ingrid van Neer-Bruggink van het Augustijns 
 Instituut en Augustijns Forum. 

 De financiële ondersteunende activiteiten van SAS beperkten zich niet tot de 
 aangegane verplichting om gedurende 5 jaar € 30.000  per jaar te schenken aan de 
 scholen en internaten. Inmiddels is aan het bouw project van een nieuw 
 meisjesinternaat een extra bedrag toegekend. De inhoudelijke verwerking loopt 
 momenteel nog door. Zie ook het financieel jaarverslag. 


