Radio Povo Viqueque: Niet bijzonder structureel, maar wel erg gezellig!
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Dankzij de mobiele apparatuur van Radio Rakambia verzorgt Radio Povo Viqueque nu alweer een jaar elke
maand gedurende drie dagen een uitgebreid programma van lokale berichten, discussie, publieke opinie en
informatie op het gebied van gezondheid, educatie en verzoening. Daarnaast zijn er de minstens zo populaire
programma's met verhalen voor kinderen, wereldmuziek met achtergrondinfo voor de schooljeugd, poëzie en
het verzoekplatenuurtje. Voor deze uitzendingen komt elke maand het busje van Rakambia vanuit Dili naar
Viqueque, moet alle apparatuur iedere maand de heuvel op gesjouwd worden naar het gebouwtje van Radio
Povo Viqueque en moet iedere keer weer de antenne op een lange staak bamboe de lucht in.

Het spreekt voor zich dat daar een keer de lol vanaf gaat en gelukkig komt nu toch echt de installatie van de
radiostudio en de zendmast in zicht. Volgens de laatste berichten wordt de container met apparatuur en de
zendmast begin maart verwacht in de haven van Dili.
Op 18 december 2002 werd door mensen uit de vijf subdistricten van Viqueque het Komite Monitor opgericht,
dat er gezamenlijk zorg voor draagt dat RPV van de grond zal komen. De afgelopen maanden zijn de begrippen
monitor en radiomedewerker nogal door elkaar gelopen, vooral tijdens de uitzendingen. Iedereen loopt zo'n
beetje in en uit en wie zin heeft om een programma aan te kondigen pakt de microfoon. Er waren momenten
waarop het radioteam druk was met het schrijven van de verzamelde lokale berichten en dat een monitor dan
maar spontaan een gast voor het programma 'Publieke Opinie' begon te interviewen, want the show must go
on. We hebben talkshows gedaan, waarbij we een keer meemaakten dat de gasten zo goed op dreef waren dat
gespreksleidster Madalena halverwege het programma de microfoon kwijt was, omdat die voortdurend werd
overgenomen door enthousiaste medewerkers, monitors en zelfs voorbijgangers die door het raam naar het
programma stonden te kijken. Niet bijzonder structureel, maar wel erg gezellig!

Samenwerking en structuur
Nu de realisatie van de studio van RPV in zicht komt, is het echter wel belangrijk dat de taken wat duidelijker
verdeeld worden. Wie is verantwoordelijk voor wat, wie werkt wanneer en wie zorgt voor welk programma of
welke vergadering. Daarom heeft Eurico Pereira, de voorzitter van Radio Rakambia, het op zich genomen om
eens in de maand met het RPV team te werken aan een structurele opzet die rekening houdt met het feit dat
de RPV vrijwilligers ook nog tijd moeten overhouden om hun land te bewerken, hun winkel te draaien of naar
school te gaan.

Daarnaast vergaderen we wat af en inventariseren we de mogelijkheden om een grote bijeenkomst organiseren
rond te officiele opening van de RPV studio in Viqueque, straks als het dan eindelijk zover is. Hiervoor zullen
zo'n tachtig tot honderd uitnodigingen de deur uitgaan naar vertegenwoordigers van lokale organisaties van
jongeren, vrouwen en boeren, dorpshoofden uit de omgeving, medewerkers van de kliniek, de gouverneur van
Viqueque, noem maar op. Het wordt een vol programma.
Het bestuur van Radio Povo Viqueque zal zijn jaarverslag
presenteren, waarna de genodigden wordt gevraagd om
hun inbreng voor de nieuwe programmering. RPV zal
immers na de installatie van de studio niet langer slechts
drie dagen per maand uitzenden, maar drie dagen per
week. Dit betekent niet alleen meer verspreiding van
informatie en vermaak, maar ook meer gestructureerd
werk voor de medewerkers en een grote behoefte aan
participatie van de bevolking van Viqueque.
Het Komite Monitor zal na de installatie van de studio worden opgedeeld in twee groepen met ieder een
duidelijke omschrijving van eigen taken en verantwoordelijkheden: de monitors van RPV als spreekbuis van de
bevolking van Viqueque, het radioteam voor de dagelijkse gang van zaken en de programmering. Het radioteam
zal zich onderverdelen in de volgende secties: techniek, editing, redactie, algemeen en fondswerving. Hiermee
kunnen de mensen van RPV hun eigen plek zoeken binnen het project of zonder bezwaar het project verlaten.
Ook kunnen dan mensen die zich nieuw aansluiten bij het project hun eigen plek kiezen in het geheel.

Verbouwing
Ondertussen moest er eerst nog een probleem opgelost worden: de trap die naar het studiopand leidt werd
tijdens een hevige regenperiode getroffen door een aardverschuiving, waardoor de onderste treden werden
weggespoeld en het geheel dreigde verder te verzakken. Ook moesten er nog een aantal aanpassingen worden
gedaan aan het pandje zelf, zodat het geschikt en veilig zou zijn voor de apparatuur.
In samenwerking met de lokale technische NGO Hamoris
Timor Oan (HTO) werden reeds de berekeningen en
tekeningen gemaakt voor de renovatie. De onderzijde van
de trap werd in december opgevuld en versterkt met
rivierstenen en cement. Vervolgens werden er nieuwe
treden aangelegd, die zo strak zijn afgewerkt dat het wel
lijkt of er een prachtig hotel op de top van de heuvel staat,
in plaats van een bescheiden radiostation. Ook werd een
afvoerkanaal aangelegd om overtollig regenwater af te
voeren en een volgende aardverschuiving te voorkomen.
In het pandje zelf is in januari een scheidingsmuur gebouwd die de grootste ruimte heeft opgedeeld in een
bezoek/vergaderruimte en de eigenlijke studio. Ook werd doorgang van de studio naar de keuken
dichtgemetseld. De keuken heeft nu een eigen ingang. Verder kregen alle ramen (vrolijk gekleurde) tralies en
zijn de deuren verstevigd.

Radio Povo Viqueque mobiel
Radio Povo Viqueque en Radio Rakambia zullen de komende maanden samen uitzenden vanaf andere locaties,
in de sub-districten van Viqueque: Uato Lari, Uato Carbau, Lacluta en Ossu, om daarmee dorpen te kunnen
bereiken die tot op heden RPV nog niet konden ontvangen. In overleg met de lokale dorpshoofden wordt
telkens een week van te voren een locatie gevonden die voor drie dagen als studio kan fungeren en worden
mensen uitgenodigd om deel te nemen aan het programma. Er zal dan vooral veel aandacht worden besteed
aan open discussie over de toekomstige rol van de community radio, die met de aangevoerde apparatuur een
veel groter bereik zal hebben.

Radiootjes en CD's
En door al deze drukte heen arriveerde in de haven van Dili een container met tweehonderd opwindbare
radio's. Dankzij al die giften van individuele donateurs en een aanvulling van de NOVIB kunnen deze radio's
binnenkort worden verspreid in de meer afgelegen dorpen van het district Viqueque. Dank aan iedereen die
hieraan heeft bijgedragen! Via de e-mail vernamen we hier dat er in Nederland stapels CD's zijn ingezameld
voor RPV en dat die CD's straks met de container met apparatuur meekomen. Ook dank aan iedereen die CD's
heeft geleverd!
In samenwerking met Lindo van Radio Rakambia hebben we in Dili gewerkt aan
een verzamel-CD met oude en nieuwe muziek uit Oost Timor waaronder zowel
strijdbare als melancholieke en romantische nummers.
Deze CD met de titel 'Um Minuto de Silencio' is verkrijgbaar via de winkel van
Stichting Vrij Oost Timor.
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