Reizen naar Arop
Sinds de 2 jaar dat we hier zijn, zijn we al op veel verschillende manieren naar Arop gereisd. Elke keer
proberen we de beste optie te kiezen. Maar vaak is er ook weinig keus. Over deze 2 jaar hebben we de
reiscondities vooral zien verslechteren.
Arop ligt in het noordwesten van PNG, in de provincie Sandaun. Deze provincie grenst met het buurland
West-Papoea (Indonesië). Arop ligt afgelegen en diep in de jungle, op een uur lopen van het strand. Het
dichtstbijzijnde stadje is Aitape en dat is ongeveer 3 uur met de auto, indien de weg gebruikt kan
worden. Hoewel Aitape een ‘stad’ genoemd wordt, is het naar onze begrippen meer een dorp. Er is 1
supermarkt te vinden, een bank, een hostel, een doe-het-zelfzaak (met weinig producten) en een
middelbare school. Verder zijn er nog een aantal kleine Chinese winkeltjes die allerlei dingen verkopen.

Er is één weg vlakbij het dorpje en die weg heet ‘Tsunamiweg’, omdat deze weg 20 jaar geleden is
aangelegd na de tsunami, zodat hulpverlening Arop kon bereiken.
Naar ons huis is geen weg, de omgeving is vooral oerwoud, tropisch regenwoud en moeras.

De beste omstandigheden
Ukarumpa is het hoofdcentrum van SIL in PNG. Hier wonen veel missionarissen en van daaruit wordt
eigenlijk al het werk gecoördineerd. Missionarissen die hun werk in afgelegen gebieden van PNG
hebben, wonen in Ukarumpa en reizen een aantal keer per jaar af naar hun werkgebied. Zo ook
verschillende van onze collega’s. Wij hebben dit in het begin ook gedaan, maar hebben er nu (als
enigen) om verschillende redenen voor gekozen om permanent in Arop te wonen. Af en toe (1-2 keer
per jaar) moeten we naar Ukarumpa voor vergaderingen, etc.
Ukarumpa ligt in de bergen van PNG en vanuit Ukarumpa is er geen weg naar de provincie waar wij
werken. Daarom moeten we als eerste met een SIL-vlucht naar Wewak vliegen. Dit is (zonder
tussenstops) 1,5 uur vliegen. Wewak is een grotere stad in de provincie Sepik (aangrenzend aan de
provincie Sandaun). Hier doen wij vooral de boodschappen. In Wewak is een regionaal SIL-centrum, met
een aantal huizen waar wij kunnen verblijven als we in Wewak zijn om bijvoorbeeld inkopen te doen.
Vanuit Wewak is het 30 minuten vliegen naar Tadji. Tadji is een klein vliegveldje dat is aangelegd in de
Tweede Wereldoorlog en is 20 minuten rijden vanuit Aitape. Het is eigenlijk gewoon een grasveldje dat
gedeeltelijk verhard is. Tegenwoordig staat er wel een afdakje, waar we onder kunnen zitten als we lang
moeten wachten. Vanuit Tadji is het nog zo’n 3 uur rijden naar Arop.
Andere omstandigheden
Maar...Tadji is vaak niet gemaaid (meer niet dan wel), en dan kunnen we er dus niet op landen. Dat
betekent dat we dan in plaats van 30 minuten vliegen van Wewak naar Tadji, 6 uur moeten rijden vanuit
Wewak naar Aitape. De genoemde uren voor de autoritten zijn minimale uren, als de weg en de auto’s
in de goede condities verkeren. Echter, dat is bijna nooit het geval.
Als eerste de auto: we reizen altijd met een soort
terreinwagen, pick-upmodel( foto rechts), het
openbare vervoer dus. Alleen terreinwagens kunnen
de weg aan. Alle andere auto’s en bussen zijn niet in
staat om over deze weg te rijden. We zitten dan
achterin de bak van de pick-up. En aangezien
gedeelten van de weg in zeer slechte conditie zijn,
hebben we vaak de eerste dagen na zo’n rit overal pijn
(vooral rug, benen en armen), omdat je gewoon in de
‘kale’ bak zit en je continu goed vast moet houden aan wat je maar
grijpen kan. Ook zit je vaak hutje mutje, omdat ze zoveel mogelijk
mensen mee willen nemen. Hierdoor zit je vaak in allerlei gekke
opgepropte posities, en dat urenlang....vaak krijg je kramp in je benen
of rug tijdens de reis, omdat je je niet kan bewegen en uren in dezelfde
positie moet zitten.
Daarnaast zit je dus of urenlang in de brandende zon, of in de
stromende regen. Eén keer zaten we daar in het midden van de jungle
in hevig noodweer, met onweer zeer vlakbij. Maar je kan nergens
schuilen, want met bliksem is het ook niet verstandig om onder een
boom toevlucht te zoeken.
De wegen zijn vooral grindwegen, soms asfalt. Doordat het een
tropisch regenwoud is, zitten de wegen vol gaten, is het een en al
modder, of heeft de rivier de weg overgenomen en stroomt het water
kilometers over de ‘weg’. Daarnaast moeten we op onze reis over zo’n

30 bruggen/bruggetjes rijden, maar
geregeld spoelen deze bruggen ook
weg en moet je dus door de
rivieren rijden. Ook moeten we in
ieder geval al door 38
rivieren/stroompjes rijden. Er zijn 2
grote rivieren waar we door
moeten rijden, en vooral voor één
daarvan staan we geregeld uren te
wachten. Als het namelijk regent in
de bergen een stuk verderop, dan
staat het water in de rivier te hoog
en kunnen we er niet doorheen
rijden. Dan moeten we dus
wachten tot het water laag genoeg
is. Om dat te checken, loopt er
meestal één man de rivier in en als
het water tot zijn heupen komt, is
het laag genoeg om doorheen te
rijden. Het water komt dan vaak
net tot aan de rand van de bak van
de auto. Daarnaast is het
regenseizoen het moeilijkst, omdat
de wegen dan veranderen in
modderpoelen waardoor we
geregeld vast komen te zitten. De
condities van de auto’s waar we in
meerijden, zijn ook niet zoals in
Nederland. Dingen worden vaak
alleen gerepareerd als ze
daadwerkelijk kapot zijn en dan
alleen als het uiterst noodzakelijk is
om te repareren. APK’s en
onderhoud worden vaak niet
gedaan. Als iets dus bijna kapot is,

dan repareer je dat nog niet, je wacht tot het echt kapot is. Het belangrijkste is dat, voor je meerijdt met
een auto, je checkt of de remmen wel werken. De handrem doet het bij de meeste auto’s niet, maar de
andere remmen ‘horen’ wel te werken. We hebben 1 keer gehad dat we zagen dat de remmen het niet
deden. Toen de mannen wat remvloeistof bijvulden, gingen bij Willem de alarmbellen rinkelen en stond
hij erop dat de mannen eerst zelf de remmen testten terwijl wij toekeken, en daarna wilde Willem zelf
de remmen testen. Maar.....zover is het niet gekomen, want toen de mannen de remmen gingen testen,
bleken ze niet te werken. Omdat de auto vanaf een heuvel kwam, probeerde de bestuurder te remmen
door tegen een hoger opstaande berm te rijden, waardoor we de auto zo voor onze ogen om zagen
rollen! Wat waren we dankbaar dat we niet ingestapt waren. Bij sommige auto’s doen niet alle
versnellingen het. En we hebben één keer gehad dat we van Arop naar Aitape wel 5 lekke banden
hebben gehad! We hebben echter niet veel keus, want er zijn maar een aantal auto’s in de wijde
omgeving.
Heel erg blij zijn we dan ook dat JAARS ons project een
auto en een quad heeft geschonken (zie laatste
nieuwsbrief), waardoor we straks een stuk veiliger en
sneller kunnen reizen!
Onlangs alle uitdagingen, genieten we ook vaak
gigantisch van de tochten. Want de reis gaat door
ongerepte jungle met de prachtigste natuur. En
aangezien de auto en de wind vaak teveel herrie maken,
kunnen we niet praten, dus het enige wat we kunnen
doen is urenlang zitten en Gods prachtige schepping
aanschouwen! En ook als je vast komt te zitten in de
modder, kom je soms hele mooie schepsels tegen!
In februari is een gedeelte van de weg weggespoeld
door de rivier. We waren toen op reis van Wewak naar
Arop. Tussen Aitape en Arop kwamen we vast te zitten
in de modder, en een auto voor ons ook. We hebben
elkaar geholpen om los te komen, maar de auto waar we
in zaten kon met geen mogelijkheid verder rijden.
Gelukkig hadden we telefoonnetwerk op de plek waar
we vastzaten en konden we regelen dat een paar
honderd meter verderop een andere auto ons op kon
pikken. Echter, die paar honderd meter moesten we te
voet afleggen en dat was vooral diepe modder en een
rivier die we over een boomstam moesten oversteken.
We hadden op dat moment meer dan 600 kg bagage bij
ons, omdat we met meerdere mensen kwamen en er
ook veel dingen bij zaten voor het onderhoud van de
gebouwen, dus dat moesten we allemaal in de
zinderende hitte die paar honderd meter versjouwen.
Een paar weken was dat de enige optie om met één auto
tot aan de ene kant van de rivier te reizen, dan een stuk
te lopen en aan de andere kant in een andere auto te
stappen en verder te reizen.

Niet veel later is toen de hele weg daar weggespoeld en
nu is het reizen met de auto helemaal niet meer mogelijk.
Sinds een paar maanden reizen we het gedeelte van
Aitape naar Arop met de boot. Het zijn kleine bootjes
waar zo’n 9 mensen in passen en de tocht duurt zo’n 2
uur, als alles meezit. Maar de tocht is over zee, langs de
kust. Vanaf de kust is het dan nog 1,5 uur lopen naar ons
huis.
Echter... in het regenseizoen is de zee vaak te wild om er
met een bootje over te gaan. Vele bootjes zijn al
omgeslagen en vele mensen verdronken, vooral op één
punt is het gevaarlijk. Wij informeren dus altijd goed hoe
het met de zee gesteld is, en als het te ruig is, gaan we
niet. En we proberen zoveel mogelijk ‘s ochtends vroeg te
reizen, omdat dan de zee het rustigst is.
In april zijn we met de auto van Wewak naar Aitape
gegaan. We waren erg vroeg weggegaan uit Wewak. Rond
een uur of 2 kwamen we in Aitape aan en stapten in de
boot. We waren met z’n drieën (exclusief de schipper) en
hadden een extra boot voor de bagage. Omdat er in
Aitape niet veel te verkrijgen is, doen we altijd alle
inkopen in Wewak. In Arop is er helemaal niets te
verkrijgen (uitgezonderd een paar soorten groenten,
bananen en heel af en toe wat fruit), waardoor we dus
vaak veel bagage vanuit Wewak bij ons hebben.
Toen we goed en wel op de zee waren met de bootjes,
begon het ontzettend te regenen en te waaien (op de
foto’s hierboven zie je al de onheilspellende donkere
wolken). En dat heeft het heel de reis gedaan. Golven
sloegen continu over de boot en de hevige tropische
regenbui deed pijn, het voelde als hagel en was
bovendien erg koud. Soms was het zelfs fijn dat een golf
de boot insloeg, want het zeewater is namelijk een
beetje warm. We bleven gelukkig dicht bij de kust;
mochten we omslaan, dan konden we naar de kust
zwemmen. De normaal 2 uur durende tocht, duurde nu
meer dan 3 uur! Toen we eindelijk bij het strand bij Arop
aankwamen, bleek dat er geen auto was die ons naar
Arop kon brengen. We moesten dus lopen met alle
bagage. En ondertussen bleek dat alle bagage helemaal
nat was geworden en alle kartonnen dozen dus uit elkaar
vielen. Alles wat niet nat kon worden (zoals printpapier),
pakken we in Wewak altijd goed in plastic in.
Met z’n drieën zijn we snel naar Arop gelopen (want het
begon al donker te worden). Een aantal dorpsbewoners paste op onze bagage en de halve nacht hebben
2 dorpsbewoners op een scooter (er zijn 2 scooters in het dorp) heen en weer gereden om al onze
bagage bij ons te brengen!

Helikopter
Eén keer zijn we met de helikopter geweest. Dit houdt in dat je vanaf Wewak naar een vliegveldje zo
dicht mogelijk bij Arop vliegt. En vanaf daar in de helikopter stapt en naar Arop vliegt, om de kosten zo
laag mogelijk te houden. De helikopter landt dan bij de basisschool in Arop. Dat is dan nog 10 minuten
lopen vanaf ons huis.

Wat ook heel mooi was, was om
vanuit de helikopter naar alle
rivieren te kijken waar we anders
doorheen hadden moeten rijden.

Ondertussen is het regenseizoen weer voorbij en hoorden we dat de weg weer wat begaanbaarder
wordt; bij de weggespoelde weg is weer een andere doorgang door de rivier gemaakt die gebruikt kan
worden als het niet regent.

