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Voorzitter  Mevr. M. Mailissa 

Penningmeester Dhr. B. Meinen 

   Dhr. J. Matulessy 

Secretaris  Vacature 

Lid   Dhr. S. de Lima 

Aspirant lid  Dhr. A. Munster 

 

Beheerders  Dhr. E. Lesimanuaja 

   Dhr. J. Boham 

Stagiaire  Mevr. E. Schelkers 

 

 

 

Redactie Surat Kabar 
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stichtingsalawaku.suratkabar@gmail.com 

Mevr. M. Mailissa 

Mevr. N. Lesimanuaja 

 

 

Bestuursadviseurs 
Dhr. J. Loupatty 

Mevr. A. Ohello 

Dhr. F. Maail (sportadviseur) 
 

 

Gebouw Stichting Salawaku 
 

Zuidwoldigerweg 7 

7908 AC HOOGEVEEN 

Tel.: 0528-234749 

Fax.: 0528-234829 

E-mail: salawaku@freeler.nl 

Colofon 

Werkgroep Ouderen 
Mevr. D. Syaranamual 

Mevr. E. Liklikwatil 

Mevr. M. Mailissa 

Dhr. J. Loupatty 

Dhr. G. Siahaya 

Dhr. M. Unitli 

Ds. L. Kuhurima 

 

Vliegerclub Radja Udara 
Dhr. S. Uneputty 

 

 

Visclub Kawalinya Hoogeveen 
Info: redactie@kawalinya.nl 
 
 

Initiatiefgroep 25 april 
Dhr. P. Manusama 

Dhr. J. Uneputty 

Dhr. J. de Lima 

 

 

Werkgroep Kinderactiviteiten 
Mevr. G. Lopulisa 

Mevr. E. Schelkers 

 



Openingstijden 

 

Maandag   09.00—12.00  13.00—17.00 

Dinsdag  09.00—12.00  13.00—17.00 

Woensdag  09.00—12.00  13.00—17.00 

Donderdag  09.00—12.00  13.00—17.00 

Vrijdag  09.00—12.00  

 

 

Activiteiten 

 

Maandag  19.30—23.00  Bridge club 

 

Dinsdag  10.00—10.45  M.B.V.O. 

   18.30—24.00  Schaakclub 

 

Woensdag  09.30—10.15  M.B.V.O. 

   10.30—11.15  M.B.V.O. 

   13.00—15.00  Streetdance 

   18.00—22.00  Taekwondo 

 

Donderdag 

(laatste donderdag van de maand) 

   09.30—11.00   M.S. praatgroep 

   17.30—18.30  Streetdance 

 

Vrijdag 

   18.00—20.00  Cultuurcommissie 

       Menaré + Tifagroep 

 

Zaterdag  11.00—13.00  Streetdance 

Salawaku Info 



 

 

 

De winter is voorbij 

de lente komt er aan 

de dagen worden langer  

de kou is weg gegaan 

 

de bloempjes komen op  

de knopjes komen uit  

de vlinders fladderen rond 

de vogels zingen luid 

 

 

Een nieuwe krant ligt voor u klaar 

Ik zal zeggen 

Opnieuw heel veel leespezier maar!! 
 

 

 

Voorwoord 



Kleurplaat 



Grapje tussendoor 

 

 

Twee kippen komen elkaar tegen.  

Vraagt de ene kip aan de andere: 

“Hoe is het nu eigenlijk met je kinderen?” 

Zegt de ander: 

 “Goed hoor, de één is nu advocaat en de  

andere is uitsmijter!” 

 

 

 

 

Hoe herken je een Belgische Sinterklaas?  

Hij heeft een zak met paaseieren bij zich. 

 

 

Wat is hanensoep? Kippensoep met balletjes. 

 

 

Wat zegt een Kip als ie tegen een lantaarnpaal 

loopt: “TOK”! 

 

 

Wat zegt een Surinaamse Kip als ie tegen een lantaarnpaal loopt: 

“TOK MAN”! 

 

 

Wat zegt een Molukse Kip als ie tegen een lantaarnpaal loopt: 

 “KE TOK KIE MAN”! 

 

 

 

 

 

 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.pasen.paintingfun.nl/Kippen/12.gif&imgrefurl=http://www.pasen.paintingfun.nl/Kippen/Paaskippen1.htm&usg=__ja49ArmXlr_uM9-OL0OtXZdzgL8=&h=308&w=415&sz=45&hl=nl&start=9&itbs=1&tbnid=STFhuSgmhiKHjM:&tbnh=93&t


Lief en Leed 

 

Tot onze grote verdriet, hebben we afscheid  moeten nemen van: 

 

Oom Jermias Roemahlewang 
hij overleed op 21 januari 2010  

op 87-jarige leeftijd 

 

Oom Joop Licumahua 
hij overleed op 4 februari 2010 

 op 79 jarige leeftijd 

 

 

Salawaku wenst de nabestaanden heel veel sterkte bij het  verwerken  van dit grote verlies 

 Dit zijn berichten die de redactie ter ore zijn gekomen.Onze welgemeende excuses, als we iemand zijn vergeten  

Salawaku feliciteert: 
Oom en Tante Seleky 
met hun 60– jarig huwelijk 

 

Sandor Meinen en Henk Goor 
 met hun huwelijk 

 

Joey en Janine Laturette 

met de geboorte van hun zoontje Rojani 

 Gilbert en Marleen Lopulisa 

met de geboorte van hun zoontje Levi 

Gil & Christy Resiona  

   met hun zoontje Roman 
 

Alexandra Hogeveen, Ezra Laturake,  

Ezra Lesimanuaja,  

Jeronimo en Soraya Tehupuring  
met hun belijdenis 

 

Salawaku heet ds. Kuhurima en haar gezin van harte welkom. 

 En wenst haar veel succes en veel woonplezier in Hoogeveen 



Tempo Doeloe 
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U heeft vast nog wel oude foto’s die u graag met ons zou willen delen!!! 

De redactie houdt zich aanbevolen 



Sudoku 

 



Einde Stageperiode 

Ja ,en zo eindigde mijn stageperiode bij de Stichting. 

Op 17 maart 2010 was het voor mij afgelopen, wat mijn werk betreft als stagiaire. Als ik een te-

rugblik neem, kan ik zeggen dat ik met heel veel plezier gewerkt heb. En de nodige dingen heb 

moeten leren. Dit met betrekking tot mijn opleiding, telefoon opnemen, licht administratief werk, 

het notuleren van bestuursvergaderingen. 

Wat in feite niet goed afging, da’s voor mij niet weggelegd…….want je moet kort en bondig kun-

nen zijn! Nou dat ben ik dus niet, ik ben iemand met heel veel verhalen! Dus “the show must go 

on” was dus niet voor mij bestemd. Daarnaast ben ik heel veel bezig geweest met activiteiten. In 

feite hoorde het niet officieel bij mijn takenpakket. Maar omdat dit om een stichting draait waar-

bij veel activiteiten aan te pas komen,  sloot ik me daar bij aan. 

Zo heb ik verschillende dingen gedaan o.a.  

 Mantelzorg bij het Alfacollege 

 Molukse mantelzorg in Moordrecht 

 Sinterklaasmiddag samen met Gita Loupulissa 

 Kerst-bloemschikken 

 Filmmiddag met de kinderen met Gita 

 Kookcursus van Usi Ojah Loupatty en Usi Mima Mailissa wat hulp bijgedragen 

 In de wijk geweest samen met Usi Dolly Sijaranamual  benaderen van mantelzorgers 

 Kerstdiner 

 Nieuwjaarsbal 

Ik heb heel duidelijk ook bepaalde dingen ingezien van het moet zo en niet zo. 

Wat ik ook heel leuk vind, dat ik andere Molukkers heb leren kennen. Ik woon hier dus inmid-

dels 8 jaar in Hoogeveen, en als ik een bangsa  tegenkwam. Was het meestal een knik en een 

groet. Maar nu hou ik ook gesprekken met hun,en zo leer je elkaar kennen. 

Ik ben een half jaar geleden begonnen op 14 september 2009. Ik heb dit met heel veel plezier ge-

daan, dat ik nu zelfs als vrijwilliger wil blijven. 

Ik heb tegen Usi Mima gezegd, mijn stage zit erop. Maar ik wil me blijven inzetten als vrijwilliger 

bij de werkgroep voor Initiatief Ouderen.  

 

Mijn dank gaat uit naar Usi Mima en Mohammed die mij hebben 

geholpen  tijdens mijn stage. 

 

Bedankt Bung John en Eddy voor jullie gezellige  gesprekken en het 

mij wegwijs maken in de stichting , de bestuursleden Jan, Sammy en 

bung Bé. Ook dank aan Bung Jacob en Augustien. 

 

Vriendelijke groet van Esther Schelkers-Tetelepta 



Recept 

In verband met Pasen, hierbij een eiergerecht 

 

* 4 eieren,   * 1/2 l. santen, 

* 1 kleine ui,   * 1 theel. aromat, 

* 1 rode lombok  * 1 theel. vetsin, 

* 2 teentjes knoflook * 1 theel. suiker, 

* 1 mespunt trassi, * 1 bouillontablet, 

* 2 salamblaadjes  * 1 eetl. asemwater, 

* 2 plakjes laos  * olie. 

 

 

De eieren hard koken, pellen en in de lengte doorsnijden. 

De ui en de knoflook pellen, daarna fijnsnijden. Was de lombok 

en hak hem fijn. Schil de laos en hak deze ook fijn. Fruit de ui 

en de knoflook lichtbruin in de olie en voeg hierna de trassi, de 

salam blaadjes, de laos en de lombok toe. Dan de santen, de 

aromat, de vetsin, de bouillontablet, de suiker en asemwater 

toevoegen. Pas op dat de santen niet gaat schiften. 

 De halve eieren in het mengsel even laten mee sudderen. 



Interview 

Wie ben je, waar kom je vandaag, verliefd/verloofd/getrouwd, kinderen, waar woon je. 

 Wie zijn je ouders en wat doe je voor werk? 

.Mijn naam is Tobias Jano.  Ik woon samen met Jacqueline Tuhuteru en samen hebben we 3 kin-

deren. Ik ben geboren in Drachten. Ik ben half Moluks, half Nederlands. Mijn vader is Kamery – 

Jano Oranye en is van Noord-Molukse afkomst, mijn moeder is Marina, Jacoba van Gogh en af-

komstig uit Krimpen aan de IJssel.Ons gezin bestaat uit negen kinderen. Zes jongens en drie 

meisjes. Via een van mijn broers ben ik in het gevangeniswezen terecht gekomen. Mijn broer was 

afdelingshoofd op een bijzondere afdeling in het gevangeniswezen. Hier zaten de zwaarste cri-

minelen van Nederland. Nu werkt mijn broer voor de reclassering in Amsterdam. Ik kwam te-

recht bij vreemdelingenopvang in PC Nieuwersluis. Hier heb ik twee jaar gewerkt en heb een 

overstap gemaakt naar transport van gevangenen in Amsterdam, Almere en later in Zwolle. Bij 

justitie heb ik in totaal plus minus acht jaar gewerkt. Hierna ben ik bij een bureau terechtgeko-

men die groepsleiders leverde in jeugdgevangenissen waar crisis heerste. Nu ben ik sinds 1 de-

cember 2006 werkzaam op een zeer intensieve behandelgroep (ZIB). Hier ben ik pedagogisch me-

dewerker (groepsleider) en heb het ontzettend naar mijn zin.  

 

Velen van ons kennen je van de 'karate-wereld' en het beveiligingswerk. Weinig weten dat je 

werkt met jongeren. Wat is je reactie hierop? 

Mensen vewachten het niet van mij. 



Interview 

 
Wanneer en hoe kwam je in aanraking met dit werk en dacht je 'dit wil ik gaan doen'? 

Ik werkte voorheen bij Justitie en kwam vaak bij jeugdgevangenissen. Door een vriend van 

mij die als pedagogisch medewerker voor een buro werkte ben ik gevraagt om ook dit werk 

te gaan doen.  

Door mijn ervaring bij justitie beheers ik de basisvaardigheden om dit werk goed te doen. Ik 

moest alleen even de knop omdraaien dat ik nu niet meer werkte met delinquenten maar 

met licht verstandelijke gehandicapte kinderen met complexe stoornissen. Doordat ik trou-

ble shooter ben geweest in jeugdgevangenissen heb ik geleerd om een team goed te onder-

steunen, nieuwe mensen te begeleiden, conflicten op te lossen en de veiligheid te waarbor-

gen van je collega’s en van jezelf. Hierdoor heb ik mijn een eigen werkstijl aangemeten. 

 

Voel je je 'speciaal / anders' als je met jongeren werkt? 

Nee, niet speciaal. Ik vind het leuk om met jongeren te werken om hun te ondersteunen, te 

motiveren en te stimuleren. 

 

Ontmoet je veel Molukkers in dit werk (zijn er uberhaupt veel Molukkers werkzaam in 

dit vak)? Hoe ervaar je dat? 

Ik heb wel molukkers ontmoet die werkzaam zijn binnen dit vak. Ik heb ook familie en 

vrienden die dit doen. Samen hebben we er goede gesprekken over. Zo leer je weer van el-

kaar. 

 

Heb je een doel of een boodschap met het werk dat je doet? 

Heb respect voor je zelf en je medemens.  

 

Heb je al hoogtepunten en/of dieptepunten in je werk ervaren? 

Hoogtepunt is toch wel dat ik mijn diploma heb weten te behalen in 8 maanden tijd. Ik heb 

nog geen dieptepunt ervaren in dit werk. 

 

Hoe zie je de toekomst voor jou in dit werk? 

Ik hoop in de toekomst mijn eigen trainingsburo te hebben. 

 

Er kunnen zich ook vervelende situaties voordoen in je werk (ruzie onder of met deze 

jongeren). Hoe ga jij daar mee om? 

Door rustig de situatie te bekijken rust uit te stralen heb ik het conflict snel onder controle. 

Er wordt dan gehandeld naar de situatie. 

 

Heb je nog andere bezigheden / hobby's naast je werk? 

Mijn gezin staat op nummer 1. Daarnaast heb ik mijn eigen karate en thai/kickboxschool. Ik 

hou van motor rijden en mag graag duiken als we op vakantie zijn. 

 

Heb je nog een boodschap voor de (jonge) lezers van de Surat Kabar? 

Heb respect voor ouderen en weet waar je vandaan komt.  



 

Advertentie 

Mocht u bij het opruimen nog grote goeie pannen  

tegenkomen, die u weg wilt doen? 

 Geeft u ons een belletje dan komen we ze graag bij u ophalen.  

Is toch wel jammer als ze bij de Kringloopwinkel 

 belanden terwijl Salawaku ze goed kan gebruiken. 
 



 

 

 

 

A.G. Bellstraat 31B 

7903 AD Hoogeveen 

T. 0528-231533 

E. info@autoprofi.nl 

 

De professionals op autogebied. 

      -    NIEUW: NU OOK APK!! 

- Airco 

- Styling 

- Banden 

- Telefonie 

- Multimedia 

- Accessoires 

- Onderdelen  

- Technische delen 

- Track & Trace 

systemen 

- Onderhoud van alle 

merken 

 

Advertentie 



Van het Bestuur 

De afgelopen maanden heeft het bestuur vele vragen gehoord en moeten beantwoorden omtrent 

het reilen en zeilen van de stichting. 

We hebben gemerkt dat er wat onrust heerst omdat de mensen niet weten wat er aan de hand is. 

Om allerlei geruchten te ontzenuwen willen we in dit krantje aandacht hieraan geven. 

 

Opbouwwerk 

Het bestuur heeft in de vorige Surat Kabar gemeld dat er verschil van inzicht is met betrekking 

tot de inzet van het opbouwwerk. 

Het bestuur heeft uitdrukkelijk de wens aangegeven dat het opbouwwerk vanuit de Stichting  

Salawaku moet gebeuren, omdat dit ook de plek is waar de mensen naar toe komen met vragen. 

Waarvoor hebben we dan anders een wijkgebouw?  

Omdat de afspraak niet wordt nagekomen is er een gesprek geweest en hieruit blijkt dat de op-

bouwwerker het nut niet ziet zitten om in het stichtingsgebouw te komen. Met andere woorden 

de Molukse mensen moesten maar naar het opbouwwerk in het Oor komen. Ook geeft het op-

bouwwerk te kennen dat ze er niet is voor het bestuur slechts in adviserende zin.  

Meerdere gesprekken hebben er niet toe geleid dat er rekening werd gehouden met de wensen 

van het bestuur waardoor uiteindelijk besloten is dat verdere samenwerking geen nut heeft. 

Temeer omdat het bestuur tot de conclusie is gekomen dat het opbouwwerk geen affiniteit toont 

voor en met de doelgroep. 

Het bestuur heeft de directeur SWW hiervan in kennis gesteld. Eind februari heeft het bestuur 

met de directeur SWW en de wethouder hierover vergaderd. Er is naar aanleiding van dit ge-

sprek nog geen bevredigende oplossing gevonden.  

 

Heroriëntatie beleid Stichting Salawaku 

Bij de gemeente is gebleken dat er meerdere groepen hebben aangeklopt voor subsidie bij  

de gemeente. Het gemeentelijk beleid was tot nu toe dat subsidie werd verstrekt aan  de  

Stichting Salawaku als rechtspersoon en als belangenbehartiger van de Molukse doelgroep. 

Door deze acties zet de gemeente een vraagteken bij de draagvlak van de Stichting als 

belangenbehartiger. 

Wat heel duidelijk voor u moet zijn is dat het Stichting Salawaku op grond van de gemeentelijke 

wet subsidieregels subsidies krijgt voor de doelgroep: 

1. kinderen tot 12 jaar 

2. Jeugd 12 tot 17 jaar 

Ouderen 55+ 

 

Het bestuur vindt de zelfredzaamheid van alle groepen in de Molukse gemeenschap een plus-

punt. Maar we willen u erop wijzen dat met elkaar samenwerken beter is dan elkaar tegenwer-

ken. Het bestuur van de Stichting Salawaku staat open voor alle initiatieven; van de andere kant 

moet er ook bereidheid zijn om de huishoudelijke regels van de Stichting te respecteren en het 

voornaamste van alles is: elkaar te respecteren. 

 

Het bestuur heeft in dit kader met de gemeente een aantal plannen besproken. Zodra we het hier-

over eens zijn zullen we u uitnodigen voor een informatieavond. 

 

Belangrijk is om het volgende te weten. 



Van het Bestuur 

De doelstelling van de Stichting Salawaku is: 

 

De belangen behartigen van de Molukse doelgroep 

Dit houdt in dat we signalen met betrekking tot achterstanden in de Molukse gemeenschap op 

welk gebied dan ook zullen voorleggen aan de gemeente Hoogeveen. Het algemeen belang van 

de Molukse gemeenschap staat voorop. Het gaat dus niet puur om activiteiten opzetten dat moe-

ten de mensen zèlf doen. Stichting Salawaku is hierin faciliterend. Een voorbeeld is de Initiatief-

groep Ouderen. Deze groep neemt het initiatief om activiteiten op te zetten voor de ouderen.  

 

De tweede doelstelling is samenlevingsopbouw. 

Dit houdt in dat de Stichting Salawaku de Molukse cultuur en de Molukse gemeenschap in  rela-

tie brengt met de autochtone bevolking van Hoogeveen en andere minderheidsgroeperingen. 

Een voorbeeld is o.a. de kookworkshop; de Molukse eetcultuur bekendheid geven aan bv. de 

groep Hoogeveense Vrouwen van Nu. 

Een ander voorbeeld is de samenwerking met Contactpunt Mantelzorg waarbij Salawaku de Mo-

lukse mantelzorgers probeert samen te brengen met de Nederlandse mantelzorgers. Dit kan ont-

spannend werken maar tegelijkertijd ook een eye-opener zijn dat je er niet alleen voor staat. Sa-

men delen. 

 

Naast deze doelstellingen heeft het bestuur ook de zorg voor het reilen en zeilen van het stich-

tingsgebouw.  

Onlangs heeft de gemeente het nieuwe accommodatiebeleid vastgesteld.  

Voor de Stichting Salawaku betekent dit meer efficiënter beleid voeren zodat we het gebouw zo 

goed mogelijk rendabel kunnen maken. Dus met andere woorden meer verhuur, meer vrijwilli-

gers, meer zoeken naar andere mogelijkheden. Al met al een hele opgave voor het bestuur. En we 

zijn er nog lang niet maar ook daarvoor moeten we straks met de gemeente om de tafel. Er valt 

nog heel wat te bespreken. 

 

Zo ziet u dat er meer bij komt kijken en dat het bestuur wel een hele dagtaak heeft aan de papier-

winkel en aan het netwerken etc. Want stilstaan is immers geen vooruitgang. 

We horen de klachten wel op de achtergrond maar klagen kan iedereen, de kunst is om ook zelf 

de handen uit de mouwen te steken.  

Het bestuur doet haar best en meer dan dat kunnen we niet. En het wordt helaas vaak vergeten 

dat dit allemaal VRIJWILLIG is en dat sommige bestuursleden dat ook doen naast hun werk!  

 

Viering 25 april 2010 

Dit jaar is het 60 jaar geleden dat de proclamatie RMS is uitgeroepen. Het bestuur heeft besloten 

dat het op diezelfde dag gevierd wordt. De viering vindt zoals gebruikelijk plaats in het Stich-

tingsgebouw. Op 24 april zal de Stichting Salawaku geopend zijn van 20.00 uur  tot 24.00 uur. In-

dien er geen verdere activiteiten zijn dan gaat de stichting om 24.00 dicht. 

De viering op 25 april gaat vooraf aan de jaarlijkse herdenking bij het monument in de wijk en 

om 17.15 uur tot 21.00 uur bent u van harte welkom in de Stichting. Daar zal het traditionele 

etentje en een cultureel programma plaatsvinden.  

Meer over 25 april 2010 en het programma wordt u bericht gedaan middels een flyer. 



 De opvoedhogeschool 

“Onze kinderen gaan hun talenten ontwikkelen”. 

Dat is het motto van de Opvoedhogeschool die nu sinds september vorig jaar maandelijks een 

cursusavond verzorgt voor alle ouders, opa’s en oma’s, ooms en tantes uit de Molukse gemeen-

schap. 

De sfeer tijdens de avonden is vanaf het begin vertrouwd, openhartig, persoonlijk en nabij. 

Juist die sfeer maakt de deelnemers en de organisatoren zo blij, want dit helpt  om met elkaar je 

vragen  te delen en van elkaar te leren. 

 

Ja, denken de organisatoren. De ouders en familie zijn de eer-

ste sleutel om de kansen van de  

kinderen te vergroten. 

De ouders kunnen het zelfvertrouwen van hun kinderen ver-

groten. Kunnen hun kinderen helpen hun identiteit goed te 

ontwikkelen. 

Ouders met zelfvertrouwen krijgen meer plezier in opvoe-

den. 

En een steuntje in de rug kan nooit kwaad voor het moeilijk-

ste vak dat bestaat: dat van ouder en opvoeder! 

 

Inmiddels zijn de deelnemende ouders, opa’s en oma’s ooms 

en tantes behoorlijk hoog geschoold geraakt aan de Opvoed-

hogeschool. 

Ze weten veel over het onderwijs van tegenwoordig, hoe dat gaat met cultuuroverdracht en 

geloofsoverdracht. 

En hoe je positief kunt reageren om je kind meer zelfvertrouwen te geven en te stimuleren. 

Hoe je daarmee een fijnere sfeer thuis krijgt. Zo leerden we op 15 maart dat 80% van het gedrag 

van je kind imitatie is! Dus je eigen voorbeeld, hoe je jezelf gedraagt, is het allerbelangrijkste voor 

het gedrag van je kind. Wat je tegen je kind zegt heeft maar voor 20% invloed. Nou, dat “positief 

reageren” moet te leren zijn, toch? 

 

Er zijn nog twee avonden te gaan. Op 19 april en op 31 mei horen we alles over weerbaarheid, 

seksuele voorlichting, en hoe je als ouders je kinderen begeleidt bij het omgaan met internet en 

met genotmiddelen zoals alcohol. 

 

Daarna is het tijd voor een evaluatie met de betrokkenen met de vraag of er nog vragen zijn blij-

ven liggen.  En wat er nog meer nodig is om de kinderen hun talenten te laten ontwikkelen? 

Daarbij gaat het ook om de tweede sleutel: de kinderen zelf. En de derde: de scholen waarop zij zit-

ten. 

 

U bent allen van harte welkom op de Opvoedhogeschool! 

Neem ook eens een kijkje op onze site: www.opvoedhogeschool.nl 

De opvoedhogeschool is een project uit het Viergeneratieplan, het plan dat is opgesteld in samen-

werking tussen de vier kerken, Salawaku en de SWW. 

http://www.opvoedhogeschool.nl


Initiatiefgroep 25 april 

 

 

 

 

 

 

Seperti setiap tahun pada 25 April merayakan proklamasi RMS. Tetap bahagian 

mengangkat bendera RMS di alun-alun dan kemudian sebuah karangan bunga di 

tugu.  

 

Tapi ini persis 60 tahun yang lalu bahawa orangtua dan kakek-nenek kita telah 

mempertaruhkan nyawanya dan selepas penyerahan kepada Belanda datang. Sete-

lah mereka tinggal di tempat penampungan, mereka akhirnya ditempatkan di 

rumah-rumah, jadi di sini, di perumahan Venesluis di Hoogeveen.  

 

Maluku bersama dengan gereja-gereja dan kami 4 Stichting Salawaku perayaan 

memperingati 60 tahun RMS. Ini adalah program dikompilasi, yang akan mengi-

kuti kemudian.  

 

Apa yang kami ingin anda semua untuk menulis panggilan ini untuk secara aktif 

berpartisipasi dalam hari ini. Jadi, kami meminta anda untuk hadir pada mengi-

barkan bendera dan meletakkan karangan bunga. Tapi di rumah anda boleh ber-

partisipasi secara aktif, dengan melampirkan bendera anda sendiri dan mungkin 

menghiasi taman anda.  

 

Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kegiatan bagi kaum muda dan tua diatur 

dalam dan di sekitar alun-alun, tetapi ini hanya boleh berjaya dengan kehadiran 

anda. Sebab segala sesuatu untuk bekerja dengan baik, kami meminta para relawan 

ini untuk membantu kita setiap hari untuk menjadi sukses. Jika anda mempunyai 

cadangan yang boleh menyumbang untuk untuk merayakan ulang tahun ini, mari 

kita tahu. Adakah anda secara aktif menyumbangkan sesuatu, tidak ada masalah, 

tapi tolong jangan memilih melepasnya dengan organisasi, sehingga kita boleh me-

muat mengira ini.  

 

Segera anda akan memiliki surat daripada kami mendapati peti mel anda, di mana 

program hari. 



Initiatiefgroep 25 april 

 

Zoals elk jaar wordt op 25 april de proclamatie van de RMS gevierd. Vast onder-

deel is het hijsen van de RMS-vlag op het plein en aansluitend een kranslegging bij 

het monument. 

 

Echter dit jaar is het precies 60 geleden dat onze ouders en overgrootouders hun 

leven geriskeerd hebben en na de capitulatie naar Nederland gekomen zijn. Nadat 

zij in opvangcentra gehuisvest werden, zijn zij uiteindelijk ondergebracht in woon-

huizen, zo ook  in de woonwijk Venesluis in Hoogeveen.  

 

Samen met de 4 Molukse kerken en Stichting Salawaku willen wij het 60 jarig be-

staan van de RMS feestelijk herdenken. Hiervoor is een programma samengesteld, 

dat later zal volgen. 

 

Wel willen wij u allen met dit schrijven oproepen om ook actief deel te nemen aan 

deze dag. Zo vragen wij u om aanwezig te zijn bij het hijsen van de vlag en de 

kranslegging.  

Maar ook bij u thuis kunt u actief 

meedoen, door het hangen van 

uw eigen vlag en eventueel ver-

sieren van uw tuin.  

 

In tegenstelling tot voorgaande 

jaren zullen activiteiten voor jong 

en oud georganiseerd worden op 

en rond het plein in de molukse 

wijk, echter dit kan alleen slagen 

door uw aanwezigheid. Om alles 

goed te laten verlopen, vragen wij bij deze om vrijwilligers die ons kunnen helpen 

om de dag tot een succes te laten worden. Mocht u suggesties hebben die kunnen 

bijdragen om dit lustrum te vieren, dan horen wij dat graag. Wilt u zelf actief iets 

bijdragen, geen probleem, maar stem dit alstublieft wel af met de organisatie, zodat 

wij daar rekening mee kunnen houden. 

 

Binnenkort zult u nog een schrijven van ons in uw brievenbus aantreffen, waarin 

het programma van de dag staat. 
 



Oom Max en tante Jo Seleky  

waren 16 februari 2010 zestig jaar getrouwd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burgemeester Koetjes van Hoogeveen kwam hen persoonlijk feliciteren. 

 

 

Tijdens een druk bezocht feest op 20 februari kwamen familieleden en mensen uit de wijk 

Oom Max en tante Jo feliciteren. Familie kwam uit alle delen van het land van Maastricht tot 

Delfzijl. 

Het feest werd op verzoek van de familie door het comité onder leiding van  

bung Jacob Loupatty georganiseerd. Veel mensen uit de wijk hebben meegeholpen om het 

feest tot een succes te maken. En ook de “orang dapur” onder leiding van usi Jo Tuhuteru 

zorgden voor lekker eten. De muziek werd verzorgd door Ais Lawalata en Bubur M. De 

kleinkinderen hadden zelf een lied gemaakt en verzorgden een menari, een dans in traditio-

nele kleding. Kortom een erg geslaagd feest. 

     

Oom Max Seleky (voor bekenden oom Max of oom Ko), 84 jaar is afkomstig van het eiland 

Buru op de Molukken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog sloot hij zich aan bij het voormalig 

Indisch Verzet tegen de Japanse bezetter op Buru . Na de oorlog nam hij dienst in het   Ko-

ninklijke Nederlands Indisch Leger (KNIL).  Hij ontmoette zijn vrouw Maria Christina Suti-

nah (tante Jo), 78 jaar, in 1949 in de stad Solo op Java toen hij daar gelegerd was als KNIL-

militair. Het was liefde op het eerste gezicht. Ze trouwden in Makassar. Begin 1951 zijn ze 

naar Nederland gekomen, waarbij oom Max op de eerste dag kreeg te horen, dat hij was ont-

slagen uit het KNIL. Dat was een klap in het gezicht van de trotse Moluks KNIL militair die 

dacht dat hij hier tijdelijk was en later weer terug kon keren naar de Molukken. 

60 jaar getrouwd!! 



Na een paar jaar door de Nederlandse regering te zijn gehuisvest in het vroegere concentratie-

kamp Vught, verhuisde het echtpaar naar het woonoord Stuifzand en later naar Beugelen 

(gemeente Staphorst). Medio 1962 verhuisde het echtpaar naar de gemeente Hoogeveen waar ze 

nu nog steeds wonen.  Het echtpaar kreeg 13 kinderen, 4 jongens en 9 meisjes. 

 

Helaas is één dochter, de levenslustige Orpa, die bij het bestuurssecretariaat van de provincie 

Drenthe werkte, enkele jaren geleden overleden.   

 

Oom Max heeft vanaf 1962 bij Philips gewerkt, maar belandde begin tachtig wegens een ernstige 

ziekte vroegtijdig in de ziektewet. Gelukkig is de ziekte bedwongen. 

In zijn vrije tijd heeft oom Max veel bestuursfuncties bij landelijke, maar ook lokale Molukse or-

ganisaties. Tante Jo was een perfecte regisseur en zorgde dat elk kind de juiste aandacht kreeg en 

in schone kleren liep. Haar recepten gaf ze mondeling door en haar ‘Soto Ajam ‘(een verfijnde 

kippensoep) met groene sambal is befaamd in de hele familie. Ze leest graag de damesbladen en 

kijkt graag naar Indonesische films.  

 

Hun kinderen heeft het echtpaar op de klassieke Molukse manier opgevoed. Respect voor oude-

ren en de eigen tradities zijn daarin sleutelbegrippen. Ook werd grote waarde toegekend aan on-

derwijs als middel voor emancipatie en sociale participatie.  “Ga leren en maak je opleiding af” 

zei oom Max altijd tegen zijn kinderen, “want kennis kunnen ze niet van je afpakken.” 

In totaal zijn er 19 kleinkinderen en een tweetal achterkleinkinderen.  

Hoewel de ouderdom gebreken met zich meebrengt, woont het echtpaar nog zelfstandig en met 

plezier thuis. Alleen de thuiszorg komt dagelijks de ogen van Oom Max druppelen.  Ze gaan ook 

wekelijks trouw naar de kerk. De in Hoogeveen wonende kinderen komen regelmatig thuis en 

het is vaak een gezellige drukte. Oom Max wordt nog regelmatig door familie in en buiten de 

wijk geraadpleegd voor allerlei persoonlijke zaken.  

  

 

60 jaar getrouwd!! 
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Hallo allemaal! 

 

Maandag 28 december zijn we met 12 kinderen 

(6 t/m 10 jaar) naar de film "Alvin and the Chip-

munks" geweest. 

 

Om 15.30 uur verzamelden we ons eerst voor het 

Luxor Theater in Hoogeveen. 

Van mijn mama en tante Esther moesten we 

eerst allemaal naar de wc!!! 

We zaten met z’n allen op de achterste rij, dus 

we konden het allemaal goed zien. 

De film gaat over Alvin en zijn broertjes Simon 

en Theodore en ze kunnen heel goed zingen en 

kunstjes doen! 

 

In de pauze kregen we allemaal drinken, popcorn en een zakje snoep. 

 

De film was erg grappig en we hebben heeeel veel gelachen (en tante Esther 

hoorde je er bovenuit!) 

Vooral toen op het eind een speelgoedmotor tegen de ...... van de manager van de 

Chipettes reed!!! 

Het was erg gezellig en ik hoop dat we gauw weer eens naar de bioscoop gaan. 

 

Dank je wel Stichting Salawaku! 

Groetjes van Marcello Mol 

Kinderactiviteit 



Bloemschikcursus 

Zaterdagochtend 20 maart jl. om 10 uur kwamen we met vijf man .. pardon vrouw .. sterk,  

bepakt met bloemen en allerlei soorten groen aan bij de stichting om een paasboeket en een paas-

krans te maken. 

 

Het regende behoorlijk maar dat mocht de pret niet 

drukken want we hadden er allemaal zin in om iets 

moois voor Pasen op tafel te zetten. 

Ondanks de afmeldingen ivm ziekte hebben we het 

heel gezellig gehad. De tafels in de soos waren niet 

eens genoeg voor alle attributen die we hebben mee-

genomen. 

 

Paaseieren in alle soorten en maten, veren in alle kleu-

ren, sierkuikentjes, vogelnestjes van raffia, te veel om 

op te noemen. Usi Ata Unitli had hele mooie mimosa 

gekocht waar we met z’n allen dankbaar gebruik van 

hadden gemaakt. Rianne ging bij de buurvrouw nog 

heel wat groen en mos ophalen, we hadden genoeg 

voor wel 30 paasboeketten! 

De buurvrouw heeft een grote tuin en had gezegd dat 

we altijd groen konden ophalen als we dat nodig had-

den, niet iedere dag natuurlijk maar goed om te we-

ten en altijd handig. 

 

Eerst begonnen we met de paaskrans. Rianne had wilgentakken meegenomen, die moesten we 

aan elkaar vastzetten met ijzerdraad en een krans maken. De krans hebben we opgevuld met nar-

cissen, sierkuikentjes, eieren, veren en groen. Het werd prachtig!  

Daarna leerden we hoe je moest beginnen met de basis van een Biedermeierboeket. Ook leerden 

we de fijne kneepjes voor de compositie van een bloemstuk, kleur en afstemming van het geheel. 

En .. natuurlijk werd er heel wat afgelachen!  

Tevreden met onze paaskrans en de boeket-

ten (sommigen maakten wel 4 boeketten en 

dat allemaal voor € 7,50, koffie en thee inbe-

grepen) en natuurlijk heel veel (bloem)schik 

en ontspanning; dat is het belangrijkste.  

 

Meer dan tevreden ging iedereen naar huis 

en de volgende keer doen we allemaal weer 

gezellig mee! 
 

Alle lof voor onze juf Rianne! 

 



Oproep MBVO VOOR 55-PLUSSERS 
Op dit moment trainen er iedere woensdagochtend een groep ouderen in de Stichting. Dit doen 

ze in het kader van Meer Bewegen voor Ouderen (MBVO). Kosten zijn ca. € 3,00 per maand. 

 

Wilt u mee doen? Dat kan! Bewegen is gezond en goed  

 

Pelitadag 2010 
De Pelitadag 2010 is vastgesteld op zaterdag, 26 juni 2010 en wordt weer als vanouds gehouden 

in de Veluwehal Barneveld. 

Ouderen uit Hoogeveen gaan samen met de ouderen uit Elst een paar liederen zingen op deze 

dag. Wilt u meedoen met het Ouderenkoor dan kunt u zich hiervoor opgeven.  

 

Samenwerking Contactpunt Mantelzorg 
De eerste activiteit van de initiatiefgroep Ouderen met het Contactpunt Mantelzorg is op donder-

dag 25 maart 2010 in het Stichtingsgebouw. 

  

Landelijke Molukse Mantelzorgdag  
Van het LSMO hebben we de bevestiging dat de landelijke Molukse Mantelzorgdag op zaterdag, 

13 november 2010 in Hoogeveen zal gaan plaatsvinden. Molukse ouderengroepen uit het hele 

land zullen dan in Hoogeveen bijeenkomen.  

 

LSMO-nieuws 

Op 13 maart jl. hebben leden van de Initiatiefgroep Ouderen deelgenomen aan de LSMO-

voorlichtingsdag in Lunteren.  

Deze dag stond in het teken van de veranderingen binnen het AWBZ. Dit betekent o.a. dat de in-

dicatiestelling bij het CIZ anders gehanteerd gaat worden. De Initiatiefgroep Ouderen zal u in de 

komende maanden op de hoogte brengen van deze veranderingen. 

 

Rapport wensen en behoeften Molukse ouderen in Hoogeveen uitgevoerd door Stamm CMO 

Drenthe 

Het eindrapport van dit onderzoek is met de gemeente besproken. De gemeente is het met Sala-

waku eens dat er dagactiviteiten voor de ouderen moet worden opgezet. De Initiatiefgroep Ou-

deren heeft een plan van aanpak  gemaakt in samenwerking met LSMO. De gesprekken zijn nog 

gaande maar we houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.  

 

BINGO-AVONDEN 
Op 29 januari en 26 februari jl. hebben we een bingo-avond gehouden. De opkomst was wat ma-

gertjes maar we hopen dat in de komende maanden de animo hiervoor zal toenemen. We zullen 

het maar op houden dat het weer de boosdoener is. Alhoewel een tante mopperde van: als we 

niets doen dan klagen ze en als er wel wat gedaan wordt dan komen ze niet!  

Matjam, matjam sadja …… ha ha haai! 

Maar toch willen we alle vrijwilligers weer hartelijk bedanken voor hun inzet op deze bingo-

avonden! Want dankzij hun kunnen we deze aktiviteiten mogelijk maken!!  

Sama-sama pangajo dan sayang orang tua tua di Hoogeveen is ons motto! 

Initiatiefgroep Ouderen 



 

Ieder jaar wordt vanuit Stichting Welzijn Ou-

deren een stuitvolleytoernooi gehouden t.b.v 

ouderen, stuit- betekent dat je de bal een keer 

mag laten stuiten- wat bij gewone volleybal 

niet is toegestaan. Verleden jaar werd het 

stuitvolleybaltoernooi in Hollandscheveld 

gehouden en de groep uit Beilen eindigde als 

eerste en wij  als tweede. De afspraak is dat 

de winnende ploeg het volgende toernooi moet organiseren vandaar dat dit jaar het toernooi 

in Beilen werd gehouden. Voor het toernooi hebben we een zwaar trainingsprogramma moe-

ten afwerken onder leiding van Eefke Hooijer onze gymlerares. Het programma bestond uit , 

springen, blokken, duiken  enz. enz. Het heeft ons heel wat bloed zweet en tranen gekost 

maar de resultaten waren er ook naar.  Sommigen zijn door de zware trainingen wel 3 tot 5 

kilio afgevallen. Doordat bung Anis Eiromkuy en Otto Wattimena  niet konden meedoen 

hebben we Martin Unitli en Silas Titalauw  (een oude rot in het vak) , aangetrokken. Eindelijk 

was het zover,  zaterdag 13 maart zijn we om 08.15 uur vanuit Hoogeveen richting Beilen 

vertrokken. We hebben totaal 6 wedstrijden moeten spelen waarvan we 4 wonnen en 2 gelijk 

hebben gespeeld. De finale speelden we tegen de ploeg uit Meppel die we volledig hebben 

weggespeeld en zijn met trots eerste geworden.  Hulde aan ons team van Salawaku, onze 

trainer/coach Eefke, maar ook aan de supporters (de harde kern) die ons door dik en dun 

hebben gesteund. Volgend jaar moet Hoogeveen het toernooi organiseren en uiteraard hopen 

we dat de supporters ons wederom zullen steunen. 

Volleybaltoernooi Ouderen 



Geen excuses meer dat je niet kan dansen ………………. 

Geen muurbloempje meer zijn als er een feest is ……….. 

Dansen is PLEZIER voor twee en meer …………………. 

Dansen is goed voor je gezondheid ………………………. 

 

Ben je het er mee eens ?   

 

STICHTING SALAWAKU organiseert stijldansen in de stichting!!! 

 

Geef je dan nu bij de beheerder op !! 

 

Kosten:  € 3,00 per keer 

 

Zodra we 10 deelnemers (liefst meer) hebben, krijgen de deelnemers 

bericht wanneer ze kunnen beginnen!!  

Stijldansen 



Op 8 maart 2010  

hebben de 4 gezamenlijke kerken en de  

Stichting Salawaku een intentieverklaring  

getekend. 

 

 

 

Deze intentieverklaring is in 2008 in concept opgesteld. 

Na over en weer de nodige aanpassingen te hebben gepleegd werd de intentiever-

klaring op 8 maart 2010 in het Jeugdlokaal van de Maranathakerk getekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het kort komt het erop neer dat de al jaren bestaande samenwerking bekrachtigd 

is door het ondertekenen van dit document.  

Alle partijen verklaren hierin dat zij elkaar met raad en daad zullen bijstaan als het 

gaat om de belangen van de Molukse gemeenschap in Hoogeveen. 

 

Met andere woorden daar waar de partijen elkaar nodig zijn zoals bij vieringen, 

plechtigheden. jubilea van de wijk, bezoeken van burgemeester en notabelen, leef-

baarheid Molukse wijk, onderzoek bij veranderingen etc. 

zullen kerken en stichting samen optrekken. 

 
 

Ondertekening Intentieverklaring 



Na vele voorbereidingen werd op 12 december 2010 het kerstdiner gehouden. De dagen daar-

voor werden de boodschappen gedaan door Usi Mima en Usi Mien Laturake. Al die dagen wa-

ren ze druk in de weer, want het ging ongeveer om 100 mensen die gezellig bleven mee eten. De 

kookploeg was al een paar dagen druk bezig geweest. Met het snijden van het vlees en verschil-

lende groenten. Het was heel gezellig met een ongeveer 10 dames, onder leiding van Usi Mien 

Laturake. 

Inmiddels begon de keuken naar al dat lekkere 

eten te ruiken, je zou haast denken dat je bij een 

Moluks eethuis bent in plaats van de Stichting. 

Met een aantal verschillende gerechten, goed van 

smaak en mooi van kleur. Want het eten moet 

niet alleen maar lekker zijn, maar het oog wil ook 

wat, daarom wordt met verschillende groenten 

gewerkt, zodat het eten er ook gezellig en vrolijk 

uit ziet. Rode paprika, peultjes, wortelen, spits-

kool, maïs, broccoli. Wat je op je bord krijgt te 

zien is dan ook heel kleurrijk en heel smakelijk. 

Bung John  en Eddy waren dagen druk bezig geweest om al het bestek weer te laten blinken. 

Alle borden werden weer uit de kast gehaald om ze vervolgens in de vaatwasser te stoppen, en 

ze klaar te stomen voor het kerstdiner. Waar al dat lekkere eten als een schilderij opgediend zal 

worden. Die vrijdag 11 december was het dus machtig druk voor de keukenprinssen met usi 

Mien Laturake als “Hoofd v.d. Keukendienst, die erg druk bezig was met het delegeren van de 

taken. Uiteindelijk na uren gekookt te hebben, hadden de dames een stuk of 8 gerechten. Toen 

was het zover die zaterdag 12 december , vanaf 15.00 uur waren de staf en de vrijwilligers al 

druk bezig met de organisatie. 

Martin Unitli hield zich samen met de vrijwilligers bezig met het repeteren van het openingslied 

en overige Molukse liedjes. Usi Mima Mailissa was druk bezig met het instuderen van haar toe-

spraak. De dames waren heel mooi gekleed in hun kleurrijke sarongs en kebaja. 

Langzaam druppelden de mensen binnen. Na een gebed werd het diner geopend. Na het lekkere 

eten, werd er volop gedanst en gezongen. Kortom het was weer een geslaagd gezellig diner! 

 

Lieve mensen graag tot volgend jaar. 

p.s. Bent u ook 55 jaar of ouder en heeft u geen uitnodiging gehad, en wilt u heel graag mee-

doen aan dit gezellige feest, geeft u zich dan op bij de Stichting zodat wij daar eind dit jaar 

rekening mee kunnen houden.  

Kerstdiner 55+ 



'Gegijzeld' is een muziektheatervoorstelling 

over de Molukse acties in de jaren zeventig on-

der regie van Selma Susanna. In de voorstelling 

staat de visie van theatermaker  

Elsbeth Vernout op de gebeurtenissen van toen 

centraal. Haar zus Willemijn was destijds één 

van de 105 kinderen die gedurende vier dagen 

werd gegijzeld in de openbare lagere school in 

Bovensmilde. Ze was toen 7 jaar. Elsbeth zat op 

de kleuterschool aan de overkant van de straat 

en was 6.  

 

Eigenlijk zijn de gijzelingsacties van toen volgens Elsbeth nooit weggeweest uit het hart en de 

gedachten van de Nederlandse en Molukse bevolking. Toch is van verwerking of van een di-

aloog nog maar nauwelijks sprake. Wat ongezegd blijft, kan theatraal gezien een vorm krij-

gen. De vraag waar de voorstelling om draait is: wat is er voor nodig om een verleden los te 

laten, of opnieuw een plaats te geven? Met zang, beweging, poppenspel en authentieke brie-

ven van toen is 'Gegijzeld' een collagevoorstelling die je lang bijblijft. 

 

Nabespreking met Tom Ponija (gijzelnemer) en Geert Kruit (gegijzelde leerling) onder lei-

ding van Geert-Jan Bron. 

 

Tekst/spel: Elsbeth Vernout, Spel: Jeannie Charlene, Piano/percussie/accordeon: Ruloff 

Manuputty. Regie: Selma Susanna. Coach poppenspel: Jawi Bakker. Advies: Cox Habbema, 

Monica Akihary. 

Persquotes: 

Het Parool: "Een poëtische, aangrijpende voorstelling vol herinneringen, zowel persoon-

lijk als uit het collectieve geheugen van wie het meemaakte."  

NRC Handelsblad: "Elsbeth Vernout maakte Gegijzeld, een collage van authentieke brie-

ven en andere teksten van toen, liedjes, sketches en achtergrondinformatie, waarin ze 

een expressief duo vormt met Jeannie Charlene. (...) Er wordt, mede door de geserreer-

de regie van Selma Susanna, een onbestemd soort spanning opgeroepen die aantoont 

dat de hele kwestie nog lang niet kan worden genegeerd."  

AD Haagse Courant: "Geen politiek pamflet, maar een poëtische voorstelling waarin de 

lijdende rol van kinderen door de eeuwen heen wordt afgezet tegen de Molukse pro-

blematiek. (...) milde toon, aanstekelijke muziek en knappe metaforen in de voorstel-

ling." 

Theatervoorstelling  

8 april a.s. in de Tamboer , Entree € 18,75 

Aanvang 20.15 uur in de Passagezaal 



 

De paashaas die niet kon tellen..........  

"Oh, ik moet opschieten," Pluim rent heen en weer, tussen de eie-

ren die hij al geverfd heeft en de eieren die nog helemaal wit zijn. 

Hij telt ze, maar raakt steeds in de war. 

"Eenendertig, twee en dertig ehh zes en dertig, nee dat was fout, 

hoe moet dat nu. Op de hazenschool was Pluim ook al niet goed 

in tellen. Meester Lang oor had hem al vaak gezegd. "Pluim, 

pluim, zo kan dat niet hoor, als jij straks een echte goeie paashaas wilt worden, 

moet je toch de eieren kunnen tellen!!!" Oh, had hij toch maar beter opgelet op de 

hazen school, dan zou het nu beter gaan." De tranen drupten uit zijn hazen oogjes, 

snif, snif, "Ik kan niet tellen".  

Nog maar eens opnieuw, Tot dertig ging alles goed, maar dan raakte hij weer hele-

maal in de war. Pluim ging zitten midden tussen de eieren in het gras, hij was zo 

verdrietig, de tranen stroomden over zijn hazen wangetjes en alle geverfde eieren 

werden nat van zijn tranen zodat de verf vlekte en Pluim nog harder begon te hui-

len. "Ohh kijk nou toch, nu zijn m'n eieren ook al gevlekt.  

Oh, Oh, het komt niet op tijd af".  

Liesje en Mark waren in de tuin aan het spelen, achter de tuin, was een groot wei-

land met gras wat nodig gemaaid moest worden, het gras stond al heel hoog, je kon 

er goed verstoppertje in spelen. Als je plat op je buik lag kon niemand je zien. "Hé 

Liesje zullen we gaan spelen op het grote land?" zei Mark. Zo noemden ze het wei-

land achter de tuin altijd. "Ja leuk, dan kruipen we door het gras en dan kan 

niemand ons zien." Mark had nog een idee, " ik ga koekjes en limonade vragen aan 

Mamma, dan kunnen we picknicken." " Ja dan haal ik het grote kleed.".  

Samen gingen ze op pad, door het hoge gras, ze hadden koekjes, limonade en het 

grote kleed mee genomen, nu nog een mooi plekje waar ze konden gaan zitten.  

"Oh, oh, snif, snif," "Sst. Hoorde jij dat ook?" Mark ging recht op staan, maar zag 

niets, ook Liesje had het gehoord, maar zag ook niets. " 
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Ik kan het niet, had ik maar beter opgelet Oh, het komt niet op tijd klaar!!"  

Nu hoorden ze het toch wel heel duidelijk. "Er heeft iemand verdriet, ik hoor ie-

mand huilen" zei Liesje. Heel voorzichtig liepen ze de kant op waar het geluid 

vandaan kwam. "Oh, kijk," Mark stond gebukt tussen het gras beiden zagen ze 

het kleine haasje, huilend tussen de eieren zitten in het hoge gras.  

Pluim begon nog harder te huilen, "ook dat nog, jullie mogen dat helemaal niet 

zien, pas als de eieren geverfd en verstopt zijn, snif, snif, mogen jullie ze op-

zoeken, oh, oh, nou gaat alles mis. Ik ben geen goeie paashaas, meester Langoor 

heeft het al gezegd." "Stil nou maar," zei Liesje, "misschien kunnen we je helpen, 

we zullen niets tegen pappa en mamma zeggen, kom waar kunnen we je mee 

helpen?" 

"Zouden jullie dat willen doen?" Pluim veegde de tranen  

van zijn hazensnoetje en vertelde dat hij niet goed opgelet  

had op de hazenschool en dat hij niet goed kon tellen. 

 IJverig begon Liesje te tellen 40 eieren voor de mensen die  

woonden op nummer 3 want die hadden wel 8 kinderen.  

Mark deed ze in een mandje en verstopte ze een voor een  

op het juiste adres. Op nummer 4 woonden 4 kinderen, dus  

daar moesten 20 eieren verstopt worden, zo gingen ze nog  

een hele tijd door, tot de hele straat voorzien was van eieren. 

         Pluim deed zijn best alle eieren mooi te verven en zo kwam toch alles goed.  

Mark vond dat Pluim de eieren moest verstoppen op het adres waar ze zelf 

wonen, dat deed Pluim maar al te graag. Dank jullie wel dat jullie mij zo goed 

geholpen hebben. Mark en Liesje gingen vlug terug naar huis, ze vertelden niets 

aan hun Pappa en Mamma, maar keken elkaar geheimzinnig aan en lachten.  

"Wat is er toch", zei mamma, "Morgen is het Pasen, gaan we dan eieren zoeken 

in de tuin?" zei Mark. "Nou ik weet niet of de Paashaas eieren komt verstoppen 

hoor." Zei mamma. Liesje en Mark keken elkaar aan en lachten. 

"Vast wel zeiden ze beiden". 
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