
Stichting Vrij Oost Timor
Jaarverslag 2020
– activiteiten en financieel jaarverslag -

ACTIVITEITEN 2020

Lieve lezers,

Wat een vreemd jaar en toch ook weer een bijzonder jaar met ons allen in de lockdown. Desondanks 
hebben we toch het boek van Eddy Korwa kunnen uitbrengen en een paar keer kunnen presenteren, 
totdat de tweede lockdown daar echt voor de rest van dit jaar een streep door trok. 

Januari 

Om startklaar te zijn voor een uitgever die met het boek De verstekeling van Eddy Korwa aan de slag 
zou gaan, hebben we alle geselecteerde (digitale) illustraties per hoofdstuk in kleur laten printen. 
Hiermee kon Eddy aan de slag om alle originelen bij elkaar te zoeken en gesorteerd aan te leveren. 

Op 30 januari sprak Endie van Binsbergen namens onze stichting in Studio K te Amsterdam, in het 
programma Talk Timor & Papua.

De sprekers:

Raki Ap is woordvoerder van de Free West-Papua 
Campaign Nederland. Hij kwam naar Nederland als 
politiek vluchteling nadat zijn vader, een leider in de Papua
onafhankelijkheidsbeweging, was vermoord. 

Endie van Binsbergen, voorzitter van Stichting Vrij Oost 
Timor, ondersteunt sinds de jaren ‘80 lokale bewegingen 
in Oost-Timor. Endie was tevens in 1999 getuige van het 
onafhankelijkheids-referendum in Oost-Timor.

Tijdens deze Talk werd niet alleen ingegaan op wat we als organisaties kunnen betekenen voor de 
volken in Oost Timor en West Papua, maar ook op wat Nederland NIET heeft gedaan voor het recht 
op zelfbeschikking. De Nederlandse wapenhandel en overige economische belangen bij Indonesië 
staan in scherp contrast met de inspanningen van Portugal tijdens de 24 jaar Indonesische bezetting
van Oost Timor. Ook milieukwesties en politieke verstrengeling werden voor beide gebieden belicht 
en vergeleken. Het werd een vruchtbare avond.

Februari - maart

Eind februari werd pijnlijk duidelijk dat het met de twee mogelijke uitgeverijen niet zou gaan lukken 
om op korte termijn het boek van Eddy Korwa te realiseren. Het was een flinke tegenslag, een nieuwe
aanpak was geboden. We besloten niet langer passief af te wachten of zich een uitgever zou melden, 
maar proactief het boek in zelfbeheer te gaan produceren. Stichting Hapin retourneerde hiervoor de 
steungelden naar onze rekening: € 923,63 van individuele giften voor de productie van het boek.

We namen contact op met Willem Campschreur, die in 2010 het levensverhaal van Viktor Kaisiëpo 
optekende in het boek Een perspectief voor Papoea (gepubliceerd in feb. 2011). Willem reageerde 
zeer positief en wist ook meteen vormgever Ronald Boiten bij ons project te betrekken. Vanwege de 
lockdown konden we enkel via telefoon overleggen, maar de gezamenlijke sterke wil om dit boek te 
realiseren vóór Eddy’s tachtigste verjaardag maakte de samenwerking mogelijk zonder dat wij Willem
en Ronald vooraf hadden ontmoet.



April

Inmiddels had Eddy Korwa alle originelen van de illustraties bijeen en deze per hoofdstuk verpakt bij 
bij ons afgeleverd (aan de deur, met grote afstand).  Samen met zijn plakboeken vol krantenknipsels 
ging het pakket per DHL naar vormgever Ronald Boiten, die al snel een offerte en een planning kon 
toesturen. Hiermee zou het boek in 600 exemplaren nog vóór 31 juli kunnen worden geleverd.

De kleurkeuze en de lay-out werden over en weer gemaild en vervolgens via WhatsApp met beeld 
besproken met Eddy Korwa, waarbij Willem regelmatig de nodige suggesties meegaf. Het was wat 
behelpen met de communicatie, maar we werden er steeds handiger in. Eind april waren de knopen 
doorgehakt voor de vormgeving van de omslag en de lay-out van het binnenwerk. Ondertussen werd 
gekeken naar de middelen om de vormgeving en het drukken te financieren.

Mei - juni

De financiering van het boek. Omdat het proces zo gestaag verliep, durfden we het aan om via social 
media de voorverkoop van het boek in te zetten. De prijs werd 17,50 in de voorverkoop, een stukje 
voordeliger dan de normale prijs zou worden per 1 augustus: 21,00 Euro. De belangstelling was groot 
en de bestellingen stroomden binnen. Ook reageerde Stichting Hapin positief op onze steunvraag en 
kende 500 Euro toe voor dit boek. Dit samen heeft bijgedragen aan de eerste termijnbetaling voor de
vormgeving en de drukkosten. Voor de volgende twee termijnen en de overige kosten verbonden aan
de uitgave van dit boek is de stichting een renteloze lening van 5000 Euro aangegaan, welke uit de 
verkoop zal worden afgelost. 

Alle teksten van de hoofdstukken waren ondertussen geredigeerd door Marian van Stiphout en de 
laatste aanpassingen werden verricht door Endie van Binsbergen, met Willem Campschreur als 
adviseur: er moest nog een voorwoord komen en natuurlijk een pakkende flaptekst. Het voorwoord 
werd gebaseerd op Eddy’s eigen aantekeningen van 1964. We vroegen Willem Campschreur om een 
paar begeleidende zinnen en Vien Sawor werd bereid gevonden om het manuscript razendsnel te 
lezen en ook haar bevindingen te delen voor de flaptekst.

Begin juni werden de corona-maatregelen enigszins versoepeld en hoewel we in deze situatie een 
grote happening met tenminste 250 gasten moesten laten schieten konden we ons voorzichtig gaan 
buigen over een serie kleinere boekpresentaties in verschillende steden. 

In diezelfde week leverde Ronald Boiten ons per e-mail de eerste proefversie in PDF.  Na de nodige 
correcties en aanvullingen over en weer konden we tevreden afronden en ging het hele pakket in een
digitaal bestand eind juni naar de drukker.

Juli

Op 21 juli werden de boeken afgeleverd: 600 exemplaren verpakt
in doosjes met acht boeken van 16x24 cm, 256 pagina’s gebonden.
We waren meer dan tevreden met het resultaat, het is een mooi
boek geworden.

Eind juli stond de teller van de voorverkoop net iets over de 100
boeken, de gratis exemplaren voor recensies niet meegerekend.
We  begonnen alvast met het verpakken voor de verzending,
zodat deze bestellingen meteen na de eerste presentatie op de
post konden.

Inmiddels hadden Eddy en zijn echtgenote Sien kleine vlaggetjes,
Morgenstervlag, besteld. De afmetingen komen overeen met de
maten van het boek, bedoeld om als presentje mee te sturen met
de verzending . De vlaggetjes moesten echter wel nog allemaal
met naald en draad worden afgewerkt. Ook de dochters werden
hiervoor ingeschakeld zodat we er genoeg zouden hebben voor
de eerste leveringen. 



Augustus

Op 5 augustus werd Eddy Korwa 80 jaar. We hadden deze datum dan ook uitgekozen om het boek in 
kleine familiekring te lanceren bij Eddy thuis. Uiteraard voor Eddy’s kinderen en zijn zwager ieder een 
gratis exemplaar, want zonder hen was dit verhaal niet compleet geweest.

Op 9 augustus was dan de eerste publieke presentatie, buiten op het erf van houtzaagmolen De Ster 
in Utrecht. We hadden bewust voor deze buitenlocatie gekozen, om op een corona-veilige wijze toch 
een mooi aantal gasten te kunnen uitnodigen. Het was bloedheet deze week, met volop zon. Zo heet,
dat we genoodzaakt waren grote partytenten te huren om de ruim veertig gasten schaduw te kunnen
bieden. Het was een hap uit het budget voor de presentaties, maar het was het waard.

De sprekers waren Eddy’s dochter Eline Korwa, zijn kleindochter Yedidyah en zijn zoon Demy Korwa. 
Een mooi en emotioneel moment was de toespraak van de Oosttimorese mensenrechtenactivist 
Sisto dos Santos, live vanuit Dili, Oost Timor. Het programma werd aan elkaar gepraat door Endie van 
Binsbergen en live op Facebook gezet door Yopi Abraham en Elinde Kersbergen. Gastvrouw Inaria 
Kaisiëpo deed een kort tafelgesprek met Eddy en Endie alvorens Eddy het boek dan daadwerkelijk 
onthulde aan de bezoekers. Het werd met luid applaus ontvangen en direct na het programma was er
een lange rij liefhebbers om het boek te kopen en natuurlijk te laten signeren. De muzikale omlijsting 
van de dag werd verzorgd door Andy Korwa, Raimond Koerni en Jordan Dakilwadjir.

Demy Korwa met korte bloemlezing Endie van Binsbergen met Eddy en Sien Korwa

Op 15 augustus was de tweede boekpresentatie in Enschede, de woonplaats van wijlen Leo Flake die 
een grote rol heeft gespeeld in het vluchtverhaal van Eddy. Leo’s weduwe Sjoukje had de presentatie 
georganiseerd in buurthuis Pathmos, met 25 genodigden. Het werd een mooie dag met veel emoties,
mede doordat er veel familieleden en vrienden van Leo aanwezig waren. Sprekers deze keer waren 
Eddy’s zoon Demy Korwa, kleindochter Yedidyah en Rawali Geluk, dochter van wijlen Dino Wawejai, 
de voetballer waarover Eddy vertelt in zijn boek.

Rawali Geluk vertelt over haar vader Dino Wawejai Berichtgeving in de ‘Zuidwester’



September

Het boek had aandacht van de media gekregen en er verschenen recensies in onder andere het AD 
Utrechts Nieuwsblad, de Gelderlander en het Parool. Dit had een positieve invloed op het aantal 
bestellingen en de verkoop van het boek verliep gestaag.

Op 26 september was de derde boekpresentatie, deze keer in Wijkcentrum ‘De witte vlinder’ in 
Amersfoort, georganiseerd in samenwerking met Folkert Koetsveld. Er waren 25 gasten aanwezig, 
waaronder Evelien van den Broek (weduwe van Viktor Kaisiëpo) en Ronald Boiten (vormgever van het
boek). Sprekers waren kleindochter Yedidyah, Rawali Geluk en organisator Folkert Koetsveld. Deze 
laatste moest noodgedwongen het publiek vanuit de gang toespreken, omdat hij griepverschijnselen 
had en nog wachtte op de uitslag van zijn corona-test.

Folkert vertelde over zijn ervaringen met Eddy Korwa en Viktor Kaisiëpo, toen hij als student een 
informatieavond over West-Papua organiseerde in de Universiteit van Nijmegen. Het verhaal werd 
goed ontvangen en het publiek had er alle begrip voor dat Folkert zich niet bij hen kon voegen. Nadat
Eddy zijn boek had gepresenteerd, werd er een eerste exemplaar overhandigd aan Evelien van den 
Broek.

Eddy overhandigt zijn boek aan Evelien     Eddy signeert een boek voor dhr. Dotulong

Oktober – november

Er stond voor deze maanden een aantal boekpresentaties gepland, in Wijk bij Duurstede, Leusden, 
Amsterdam, Nieuwegein (De Kom), Tilburg, Den Haag, Soest, Groningen, Arnhem, Velp en Leiden. 
Deze werden in verband met de nieuwe corona-maatregelen allen gecanceld. We hopen de draad in 
2021 weer op te kunnen pakken.

December

We sluiten het jaar af met ruim 300 exemplaren van het boek ‘De verstekeling’ te hebben verkocht, 
waarvan 29 boeken aan boekhandels. Ook hebben we twee exemplaren ter beoordeling verstuurd 
naar NBD/Biblion, met het verzoek dit boek op te nemen in het aanbod voor de bibliotheken. We 
wachten op de reactie.

Door de hele situatie met corona, de maatregelen, de lockdown en de avondklok hebben we dit jaar 
helaas geen andere activiteiten kunnen organiseren.

We wensen iedereen een goed en gezond 2021. Pas goed op jezelf en op elkaar!



FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020

Jaaroverzicht
Beginsaldo 01-01-2020 Toelichting Euro

Rekening Courant NL59 INGB 0008454545 832,55

Spaarrekening NL59 INGB 0008454545 249,25

Contante kas Operationeel 4,0

Totaal 1 085,80

Eindsaldo 31-12-2020 Toelichting

Rekening Courant NL59 INGB 0008454545 243,94

Spaarrekening NL59 INGB 0008454545 847,88

Contante kas Operationeel 103,10

Totaal 1 194,92

Balans
Activa Toelichting Euro

Rekening Courant NL59 INGB 0008454545 243,94

Spaarrekening NL59 INGB 0008454545 847,88

Contante kas Operationeel 103,10

Totaal 1 194,92

Passiva Toelichting

Geparkeerd geld Radio Povo Viqueque 249,25

Schulden Renteloze lening (boek Eddy Korwa) 2 500,00

Eigen vermogen −1 554,33

Totaal 1 194,92

Exploitatieoverzicht
Inkomsten Toelichting Euro

Rente ING rekening Totaal (spaar-) rekeningen 0,00

Bijdrage gedeeld webdomein Walk against Impunity 25,00

Giften algemeen Operationeel 222,00

Activiteiten & memorabilia Diversen 238,61

Boek Eddy Korwa Retour van Stg. Hapin (zie 2019) 923,63

Boek Eddy Korwa Giften productie, promo & presentatie 694,00

Boek Eddy Korwa Renteloze lening 5 000,00

Boek Eddy Korwa Verkoop boeken 5 747,50

Boek Eddy Korwa Verzendkosten boeken 641,60

Totaal 13 492,34

Uitgaven Toelichting

Bankkosten ING Totaal (spaar-) rekeningen 153,67

Kantoorkosten Internet, website & materialen 746,50

Giften algemeen Inzake condoleance 36,40

Activiteiten & memorabilia Diversen 16,46

Vrijwilligers en contacten (NL) Bijeenkomst / overleg 14,00

Boek Eddy Korwa Productie, promo & presentaties 9 108,49

Boek Eddy Korwa Verpakken en verzenden boeken 807,70

Boek Eddy Korwa Aflossing renteloze lening - deel 1 2 500,00

Totaal 13 383,22

Opgesteld door Endie van Binsbergen (voorzitter) en Egbert Wever (waarnemend penningmeester)


