MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR SALAWAKU HOOGEVEEN
Het Bestuur heeft kennisgenomen van de oprichting van Stichting Maluku Hoogeveen.
Stichting Salawaku Hoogeveen bestaat in 2017 40 jaar.
Stichting Salawaku is opgericht om de belangen van de Molukse gemeenschap in
Hoogeveen te behartigen en dat zal zij ook blijven doen.
Natuurlijk zal de zorg en omkijken naar de oudere generatie voorop staan maar ook de
jongeren willen wij niet uit het oog verliezen. Het bestuur van Salawaku staat open voor
suggesties vanuit de jongeren.
Ondanks de strubbelingen in het verleden heeft het Bestuur van Stichting Salawaku bij
iedere vorm van samen te kunnen optrekken, zoals het oprichten van een
samenwerkingsverband, alle partijen en organisaties opgeroepen om mee te werken.
Helaas heeft Kaum Ama en Maluku Hoogeveen te kennen gegeven niet mee te willen doen
in verband met andere prioriteiten.
Desondanks staat de deur van Salawaku nog steeds open voor eventuele samenwerking
met wie dan ook.

Beheersgroep Salawaku
Sinds medio 2015 is er een Beheersgroep ontstaan die het Bestuur met raad en daad
ondersteunt. Daarnaast fungeert de Beheersgroep als klankbordgroep voor het bestuur in
allerlei zaken waarbij het bestuur ze nodig acht.
Uiteraard zullen zij gevraagd worden om activiteiten op te zetten voor jongeren.
De Beheersgroep bestaat uit de heren K. Liklikwatil, A. Louhenapessy, J. Tuasuun, .
Laturake, B. Ninkeula, G. Siahaija en mw N. Lesimanuaja

Comite 65 jaar Molukkers (activiteiten Hoogeveen):
Aan de oproep van de Stichting Salawaku hebben de volgende groepen gehoor gegeven om
activiteiten op te zetten ten behoeve van de herdenking in Hoogeveen. Het comite bestaat
uit:
Tifagroep Malouna
Beheersgroep Salawaku
Volleybalclub Tunas
Zaalvoetbal Tunas
Visclub Kawalinya
Ouderengroep Salawaku
Molukse kerken

Stichting Salawaku is faciliterend.
Een planningsschema zal eerdaags bekend gemaakt worden.

Viering 25 april 2016
Met alle partijen is overeenstemming bereikt met betrekking tot het verzetten van de datum
van de kranslegging. De kranslegging zal voortaan niet meer op 25 april plaatsvinden.
Vanaf dit jaar vindt de kranslegging plaats op 24 april om 19.05 uur voorafgaande aan de
Ibadah Tanah Air.
25 april wordt zoals vanouds gevierd in de Stichting Salawaku. Zoals gewoonlijk zal de
stichting geopend zijn vanaf 16.30 uur. Er wordt rekening gehouden met de medicatie van
de ouderen.
Vanaf deze plaats roept het Bestuur iedereen op die op welke manier dan ook de
helpende hand wil bieden (koken, opruimen etc. etc. ) voor de viering van onze
nationale feestdag.

25 april 2016
Op veler verzoek zal Stichting Salawaku een brief doen uitgaan naar scholen waar
Molukse leerlingen zijn met het verzoek vrijaf te geven tbv de herdenking nationale
dag op 25 april 2016 mede in het kader van 65 jaar Molukkers in Nederland.
Tot slot
Wij hopen u vooralsnog weer op de hoogte te hebben gebracht van de ontwikkelingen bij de
Stichting Salawaku. Het lukt niet altijd omdat er steeds weer andere zaken voorgaan.
Voor vragen kunt u zich wenden tot het bestuur. Liefst op woensdagochtend totvanaf 09.00 uur tot
ca. 13.00 uur.
De koffie staat klaar!

BEKENDMAKING
Datum: 31 maart 2016
Aanvang: 16.00 uur
Openingshandeling door burgemeester Loohuis.
Op initiatief van Stichting Nusantara, Stichting 4/5 mei , stuurgroep Molukkers in
Drenthe en met medewerking van de gemeenten zal deze tentoonstelling “Echte
Helden” in Hoogeveen, Beilen en Assen te zien zijn.
Voor de opening zal de eerste generatie uitgenodigd worden. Er wordt ook voor
vervoer gezorgd.
Stichting Salawaku zal gedurende de tentoonstelling activiteiten opzetten in het kader
van 65 jaar Molukkers in Nederland.

