Mededelingen van het Bestuur

FACEBOOK STICHTING SALAWAKU

Eindelijk kunnen wij u melden dat wij ook op Facebook zijn. We proberen
zoveel mogelijk activiteiten van de stichting daarop te zetten zodat u mee kunt
kijken wat er zoal in de stichting plaatsvindt. Ondanks dat we onze website
steeds weer vernieuwen blijkt dat daar minder op gekeken wordt dan op
facebook.
Vernieuwing WEBSITE SALAWAKU
Momenteel wordt onze website vernieuwd. De heer Dick Ernst die onze
website onderhoudt is daar druk mee bezig. Waarvoor vanaf deze surat kabar
onze hartelijke dank voor al het vrijwilligerswerk wat Dick er in stopt om de
website zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Planning activiteiten comité 65 jaar
HOOGEVEEN/AKTIVITAS COMITE 65 TAHUN HOOGEVEEN
23 JUNI 2016:

LEZING GEMEENTEHUIS 19-21 UUR /CERAMAH ISTORI ORANG
MALUKU DI BELANDA DI BALAI KOTA; MULAI JAM 19 – JAM 21

20 AUG 2016:

AKTIVITAS2 Veldtoernooi FC TUNAS

10 SEPT 2016

AKTIVITAS2/PESTA VOLLEYBALCLUB TUNAS

24 SEPT 2016:

PASAR SIANG MALAM DI GEDUNG SALAWAKU

28 SEPT 2016:

ACARA TENTANG KEBUDAYAAN MALUKU DI GEDUNG SALAWAKU
UNTUK ANAK2 SEKOLAH DASAR/ OPEN DAG BASISSCHOLEN MBT
MOLUKSE CULTUUR

30 OKT 2016:

MENUTUP TAHUN PERINGATAAN 65 TAHUN ORSNG MALUKU DI
BELANDA/AFSLUITNG HERDENKING 65 JAAR MOLUKKERS IN
NEDERLAND

05 NOV 2016

AKTIVITAS KAWALINYA

DEC 2016:

UITREIKING 1E EXEMPLAAR GEDENKALBUM WIJK HOOGEVEEN
/MEMBERIKAN BUKU YANG PERTAMA WIJK HOOGEVEEN (ATAS
MEMPERINGATAN 65 TAHUN ORANG MALUKU DI BELANDA)

(eea onder voorbehoud )

HARI PELITA TGL 25 JUNI 2016 DI BARNEVELD

Seperti tahun lalu kami bisa menumpang dengan kelompok orang tua2 dari
Assen. Organisasi Assen ada 15 tempat buat orang Hoogeveen yang mau ikut
ke Barneveld. Om, tante, bung dan usi kami di minta kalau bisa kasih masuk
nama cepat. Djam dan tempat berangkat ada di beritahukan dalam surat
kabar ini.

Keadaan gedung Salawaku
Sudah lama kami bestir bitjara tentang soal dapur di gedung yayasan dengan
haminte. Sebab dapur ini sudah terlalu tua dan musti di ganti. Untung tahun ini
haminte ambil keputusan yang dapur musti di perbaikan. Didalam bulan2 yang
akan datang kami bicara dengan haminte dan kontraktor. Muda mudahan
pembicaran berhasil untuk semua yang kami masukan.
De keuken van de stichting is al jaren aan vernieuwing toe. Meerdere keren is
aangegeven dat het niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Ook voldoet
het niet meer aan de hygiene-norm. Hier wordt streng naar gekeken omdat de
laatste 5 jaar veel wordt gekookt met name voor de dagbesteding bahtera en
de inloopmiddagen van de Mari Masuk Sadja.
Momenteel heeft de gemeente toegezegd om de keuken te vernieuwen.
Bestuur en beheersgroep gaan met gemeente en aannemer om de tafel.

Certificaat bedrijfspapieren Salawaku
Met genoegen kunnen wij ook melden dat mw Mailissa en mw Ang (beiden
ouderengroep vrijwilligers) de vereiste papieren voor de sociale hygiëne
(HACCP) en cafebedrijf hebben behaald.

Memperbaiki halaman parkir/bestraten parkeerplaats
Bulan juni haminte ada memperbaikan halaman parkir di sebelah gedung
yayasan.
Eind juni zal de parkeerplaats van de stichting opnieuw worden bestraat. De
aannemer zal zorgen dat er zo min mogelijk overlast ontstaat.

Gesprek met Stichting Maluku Hoogeveen
Op verzoek van Maluku Hoogeveen heeft onlangs (17 mei ) een
kennismakingsgesprek plaatsgevonden met bestuur Stichting Salawaku en de
beheersgroep. Er volgt nog een nader gesprek.
Atas permintaan bestir Maluku Hoogeveen kami bestir Salawaku dan
Beheersgroep ada pertemuan dengan mereka. Bulan juni ada pertemuan lagi.

Met vriendelijke groet/Hormat atas nama Bestir Yayasan Salawaku

Mei 2016

