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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 

 



Voorwoord 

 

 

 

 

 

 

De lente is nu echt begonnen.  

De krokussen steken hun koppen boven de grond.  

De zomertijd is ingegaan. 

Dat is  ‘s avonds duidelijk merkbaar,  het blijft  langer licht. 

Iedereen is in een opperbeste stemming.  

We hebben al diverse malen mogen genieten,  

van de eerste zonnestralen. 

Pasen staat voor de deur. 

Kortom een heerlijke tijd van het jaar.   

Voor u ligt weer een goed gevulde Surat Kabar. 

Informatie omtrent de diverse activiteiten van 

 de verschillende werkgroepen van Salawaku.  

Een leuk interview. Met dank aan Gita Lopulisa,  

die het onderdeel interview voor ons verzorgd. 

Diverse verslagen nav de excursies gehouden op  

28 februari en 28 maart. Er  valt genoeg te vertellen.  

Er is weer veel gebeurd  

En er gaat nog genoeg gebeuren. Bladert u maar gauw verder. 

De redactie wenst u veel leesplezier!!  

Tevens wensen wij u een  gezegend en een gezellig paasfeest. 

 

 Groet.NL 

 

 

 

 

 

  

 
 

 



Kleurplaat 

  



Minimoppentrommel 

 

Hoe beginnen veel hollandse recepten?  

Men lene een ei. 

Er zit een man in een restaurant en hij bestelt Escargots. 

"Wilt u franse of illegale"? vraagt de ober. 

"Franse of illegale?" vraagt de klant "wat is het verschil?" 

Zegt de ober "in de Franse zit er 'n slak in het huisje, in de 

illegale zitten er 10."  
 

De paus en Bill Clinton komen, na hun overlijden, tegelijkertijd bij 

de hemelpoort aan. Petrus ontvangt beiden weliswaar met alle 

egards, maar, "Ik moet een van u beiden helaas naar de hel door 

verwijzen." Beide mannen knikken begrijpend. Ze hadden eerlijk 

gezegd niet anders verwacht. Maar wat gebeurt? Waarschijnlijk in 

de war vanwege h et tegelijkertijd 

verschijnen van twee zulke grote mannen, stuurt Petrus de paus 

naar de hel en Clinton naar de hemel! Gelukkig beseft hij na tien 

minuten dat hij een grote fout heeft. Hij haalt, duizend en een ex-

cuses makend, de paus en Clinton terug. "Ach mijn zoon," zegt de 

paus. "mijn dag, wat zeg ik, mijn eeuwigheid kan niet meer stuk. 

Want ik verheug me mijn hele leven er al op de maagd Maria te 

mogen ontmoeten. En eindelijk gaat het nu gebeuren!" Zegt Clin-

ton: "I'm sorry, Uwe Heiligheid, dan bent U vijf minuutjes te laat . 
 



Lief en Leed 

 

Tot onze grote verdriet,  

hebben we afscheid 

 moeten nemen van: 

 

Usi/Tante/”Oma” Esther Loupatty 

 

zij overleed op 1 maart 2009 op 60-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: 
Valentino Sabono & Chantal Strijker met de 

 geboorte van hun zoontje Joaquin 

Jermaine & Cassandra Lesimanuaja  

met hun zoontje Divano 

 

Ds. Pattikawa met zijn 65e verjaardag 

 

 

Esther Weppner, Marleen Lopulisa, Elzie Lopulisa 

 met  hun belijdenis 

 

 

Sammy en Mariëlle de Lima met de doop van hun 

zoontje Ismaël 

Haroen Djababoe & Esther Weppner  met de doop 

van hun zoontje Micah 

Gilbert en Marleen Lopulisa met de doop van hun 

zoontje David 

 

 

 

 

 

 

 

 



U heeft vast nog wel oude foto’s die u graag met ons 

zou willen delen!!! 

 

De redactie houdt zich aanbevolen 

Tempo Doeloe 

 



Woordzoeker 

 

 
M K E P S A A E T Y U E P N W F  

V K R A C U Y S U E D E E L N E  

I A L E C M D C T K D K M P V R  

E W E H W Q K J I I A X S V E A  

R A M A C W N B O H C W R V F F  

G L O E E N U P A D C H A I T T  

E I S S I M M O C R U U T L U C  

N N M A S V V J B G G E E I A I  

E Y E I A I T R E P R K N C N S  

R A D J A U D A R A O D N Y I G  

A N E R E D U O N E R E G N O J  

T I R C R Z V E N E S L U I S I  

I L I A Y E M T Y L I L O A L Q  

E S J K S I F O Z N G R K G U T  

S U R A T K A B A R C P I H V E  

E F E W H I I H G I D H J U W I  

 

Zoek de volgende woorden: 

 

salawaku, stichting, radjaudara, kawalinya, ouderen, 

jongeren, suratkabar, menaretifa, cultuurcommissie, 

smederij, venesluis, opbouwwerk, viergeneraties,  

 

 



Van het Bestuur 

 

Met diepe verslagenheid werden we in de eerste maanden van 2009 getroffen door 

het verlies van twee jonge en zeer gerespecteerde leden van de Molukse gemeen-

schap in Hoogeveen. Voor velen van ons zullen zij in dankbare herinnering blijven. 

 

Afscheid burgemeester Urlings 

Een delegatie van de Molukse gemeenschap heeft op 2 februari jl. het afscheid van 

burgemeester Urlings in de Tamboer bijgewoond. Namens de Molukse gemeen-

schap werd een schelpenschilderij en een fotoboek van het Ouderendiner aan hem 

overhandigd. 

 

4 generatieplan 

Op 28 februari 2009 was het de beurt aan generatie 2, 3 en 4 voor een excursie naar 

het Moluks Museum In Utrecht. Aansluitend werd Tehuis Bronbeek in Arnhem be-

zocht. De excursie was zeer geslaagd. Men kon de geschiedenis van de Molukse ge-

meenschap in Nederland in woord en beeld volgen. Voor vele jongeren heel verras-

send en leerzaam. Ook de kinderen hadden een eigen programma-onderdeel met 

het beschilderen van een Salawaku (heel toepasselijk) en een speurtocht. 

 

Op 28 maart jl., dus heel vers van de pers,  was het de beurt voor de 1e generatie en 

de bung/usi generatie. Ook deze dag was zeer geslaagd en harmonieus. Voor de 

ouderen was er een ander programma samengesteld. Zij kregen een theatervoor-

stelling te zien van Esther-Claire Sasabone. Er waren emotionele momenten tijdens 

de film over de overtocht van Indonesië naar Nederland. Als verrassing heeft Jo 

Uneputty de dag afgesloten met een door haar geschreven verhaal. Een verslag met 

foto’s van deze dag zal te zijner tijd worden gepubliceerd in de volgende 

Surat Kabar. 

 

Gemeentelijk Onderzoek onderwijspositie Molukse leerlingen  

De gemeente heeft het onderzoek in januari 2009 afgerond. Op 25 maart 2009 werd 

het onderzoeksrapport in de Stichting Salawaku besproken. De vergadering werd 

goed bezocht. Ook de fracties van CDA, PVDA, VVD en Christen Unie waren aan-

wezig.  

Tot juni 2009 zal in kleine bijeenkomsten worden geinventariseerd hoe we de talen-

ten van de Molukse jeugd (en hun ouders) kunnen stimuleren en benutten. Daarna 

zal er weer een gesprek op gang komen met de gemeente hierover. 

Wie nog een kopie wil van het onderzoek kan dat opvragen bij de Stichting  

Salawaku. 



 

Domesta 

 Het bestuur heeft de initiatiefgroep Smederij verzocht het uitgevoerde 

voegwerk met de opzichter van Domesta te inspecteren. Dit naar aanlei-

ding van de klachten die bij de stichting zijn neergelegd.  

 De belangstellingsregistratie voor Ama Ina is uitgevoerd. We zullen u op 

de hoogte houden van de ontwikkelingen. 

 

Beheerscommissie Salawaku i.o. 

Een groep vrijwilligers is met het bestuur in overleg getreden over de aktiviteiten 

in de stichting en hun inbreng hierin. In deze gesprekken zijn de wensen en be-

hoeften in kaart gebracht. Uiteindelijk hebben de inventarisatiegesprekken opge-

leverd dat er een Beheerscommissie in oprichting is. Deze Commissie i.o. bestaat 

uit de volgende personen: de heren J. Uneputty, J. de Lima, J. Koster, W. Latura-

ke, J. Kailey, J. Balsala  en  mw. E. v.d. Molen.  

De Commissie i.o. heeft o.a. tot taak om samen met de werkgroepen inkomsten-

bronnen te zoeken voor de uitvoering van stichtingsaktiviteiten. Tevens adviseert 

de Beheerscommissie het bestuur mbt het accomodatiebeleid en de gebruikersak-

tiviteiten. 

 

25 april 2009 

In deze Surat Kabar treft u een folder voor de viering van 25 april in de Stichting. 

We komen er helaas niet onderuit om vanaf dit jaar een eigen bijdrage van de be-

woners te vragen. We hopen dat u er begrip voor heeft. Want, willen we dat de 

stichtingsaktiviteiten blijven doorgaan dan zullen we met z’n allen er ook wat 

voor moeten doen.  

Dat houdt dus in: voor iedere stichtingsaktiviteit een eigen bijdrage. We vragen 

subsidie aan bij de gemeente, dat krijgen we ook wel, maar er wordt wel ver-

langd dat de gemeenschap ook haar aandeel daarin bijdraagt.  

Dat moeten we opgeven in de financiele verantwoording naar de gemeente.  

Er zijn diverse manieren om een eigen bijdrage te vragen. Zo hebben we in het 

verleden een bus bij de entree gezet voor een vrijwilligersbijdrage in de aktivitei-

ten (bantuan sukarella). Vorig jaar was de opbrengst ca € 21,00! Dat schiet niet 

op. Ook hebben we gedacht om met 25 april iedereen te vragen wat mee te ne-

men (makan patita).  Op zich niet verkeerd maar het vergt wel veel coördinatie 

en goede afspraken maken. Misschien ooit in de toekomst?  

Uiteindelijk heeft het bestuur besloten om toch maar voor de eigen bijdrage te 

kiezen. Koffie en thee wordt gratis verstrekt. De drank gaat voor deze viering 

omlaag.  
 

 Van het Bestuur 



 

E.e.a. wordt ook bekendgemaakt middels het programma voor 25 april 2009. 

Lain tolong lain supaja gedung stichting Salawaku tinggal tetap berkembang 

untuk masjarakat Maluku di Hoogeveen!  

 

 

Diverse 

 Ineke Bes is helaas door familie-omstandigheden gestopt met het vrijwilli-

gerswerk bij de stichting 

 Miv 15 maart 2009 is Karar Alkurufy als stagiair begonnen. In het kader 

van zijn studie zal hij secretariële werkzaamheden uitvoeren. Zijn stagepe-

riode loopt tot juni 2009 

 De jaarvergadering is uitgesteld tot mei 2009 

 Voor het eerst stelt de Stichting Salawaku het gebouw open voor exposities 

van Hoogeveense kunstenaars. De dames Rika Krol en Hanny Arends heb-

ben de eer om de eerste expositie te houden.  

 In de loop van het jaar (maar ook bij deze) zullen we Molukse kunstenaars/

 kunstenaressen oproepen om ook te exposeren. Want er is veel talent in de 

 Molukse gemeenschap. En wij als  bestuur zullen dat zeker stimuleren 

 door middel van deze exposities. 

 

  

 Van het Bestuur 

 

 



 

Paaseieren zoeken  

Wouter en Mieke rennen van de ene struik naar de andere.  

Mieke ziet als eerste een ei liggen. Het ligt verstopt onder een paar blaadjes. Het 

is een pappa-ei. Dan vindt ze een rood ei en een ei met strepen. Bij de zandbak 

ligt een groot chocolade-ei.  'Kijk eens', roept ze naar haat vader en moeder, die 

bij de keukendeur staan, 'de paashaas heeft ook nog andere eieren verstopt!'  

Wouter staat nu midden in de tuin. 'Ik zie niks,' roept hij 'Kijk eens bij de schuur,' 

zegt mamma. Wouter loopt erheen, maar Mieke is hem voor.  

'Ja!,' roept ze en haalt een ei achter de vuilnisbak vandaan.  

Het is een blauw ei met gele stippen. 'Dat is mijn ei,' zegt Wouter boos. 'Geef 

hier!'  

 

'Ik heb het gevonden,' zegt Mieke en ze legt het gauw in haar 

mandje.  

'Dat heb ik geverveld,' roept Wouter.  

Mieke zoekt alweer verder. Ze vindt nog een ei en nog één.  

Wouter kijkt achter de vuilnisbak, maar er ligt niks meer.  

Hij begint te huilen.  

'Ik wil ook een ei,' snikt hij.  

Mamma neemt hem bij de hand. 'Kom,' zegt ze, 'dan zoeken we samen.'  

Mieke gaat nu achter in de tuin zoeken en mamma en Wouter voor in de tuin.  

Mamma duwt een plantje opzij. 'Misschien ligt hier wel wat.'  

'Jaaa ....' juicht Wouter. Onder het plantje ligt een chocolade-ei.  

'Misschien moet we ook omhoog kijken,' zegt mamma.  

Wouter kijkt naar boven. In de boom hangen wel drie eieren aan een lintje.  

'Dat is een grote palmpaas,' roept hij.  

Pappa pakt een ladder uit de schuur en haalt de eieren voor Wouter uit de boom.  

Mieke heeft ondertussen haar mandje al bijna vol. Ze heeft ook een Wouter-ei ge-

vonden en geeft dat aan hem.  

'Ik denk dat er bij de dikke boom achter de schuur ook nog wel een paar eieren 

liggen,' zegt mamma.  

Mieke wil er naar toe rennen, maar pappa zegt: 'Even wachten. Laat Wouter 

maar eerst kijken.' Wouter rent al weg.  

'Ik wil ook,' zegt Mieke kwaad. Mamma trekt Mieke naar zich toe en fluistert in 

haar oor: 'Laat Wouter maar even. Die is nog zo klein. Jij hebt je mandje al vol, 

omdat jij heel goed kunt zoeken. Wouter kan dat  

nog niet.'  Mieke knikt: dat snapt ze wel, maar ze vindt het niet echt leuk.  

'Kom eens,' roept Wouter vanachter de schuur.  

'Ik heb een kuikel gevonden.'  

Paasverhaal 



Onder de dikke boom ligt een piepklein vogeltje in het gras. Het zit helemaal in 

elkaar gedoken en beweegt niet meer.  

Alleen doet het heel even zijn oogjes open.  

'Ooooo,' zegt Mieke, 'dat is zielig.'  

Ineens horen ze boven zich een hoop lawaai. In de boom zitten twee dikke kool-

mezen. Ze piepen en kwetteren angstig en fladderen heen en weer.  
 

 

'Dat zijn de vader en moeder,' zegt mamma.  

Pappa knikt. 'Dat kleine vogeltje is uit het nest gevallen, 

daar zullen we eens gauw iets aan doen.'  

Pappa haalt de ladder en zet die14 tegen de boom.  

Dan pakt hij een ladder en zet die tegen de boom. Dan 

pakt hij een paar blaadjes van de grond en legt die op 

zijn hand.  

Voorzichtig zet hij het kleine vogeltje daarop en klimt 

naar boven.  

De vader- en moedervogel vliegen luid tjilpend naar 

een andere boom.  

'Stil maar, jullie krijgen je baby'tje terug,' roept Mieke.  

Pappa gaat voorzichtig met een voet op een dikke tak staan.  

 

Hij rekt zich helemaal uit en kan met zijn hand net bij het nest komen. Daar zit-

ten nog twee andere baby-vogeltjes in.  

voorzichtig zet hij het zielige vogeltje in het nest en klimt weer naar beneden.  

Pas als de ladder weg is en ze uit de buurt van de boom zijn, komen de vader- 

en moedervogel weer terug.  

'Alles is goed afgelopen,' zegt Mieke. 'Nou weer zoeken.'  

Ze vinden nog een paar eieren. Rode eieren, gele, blauwe en eieren met stippen 

en strepen.  

En natuurlijk ook Mieke-eieren, Wouter-eieren en mamma-eieren en pappa-

eieren.  

Als ze helemaal niets meer kunnen vinden, zegt pappa: 'Komen, ik heb de tafel 

al gedekt. We gaan eieren eten.'  

Trots lopen Wouter en Mieke met hun mandje vol eieren naar binnen.  

Bij de keukendeur draaien ze zich nog even om en roepen heel hard: 'Dank je 

wel, paashaas!'  

Paasverhaal 



Het plan is:  

De ouderen van de eerste generatie, en van de tweede generatie die nog in 

 Indonesië  geboren zijn, te interviewen, om 
 
hun ervaringen en verhalen vast  te leggen voor het nageslacht. 
 
Het gaat om individuele maar misschien ook groepsin-
terviews. 

We willen die laten opnemen op dvd zodat beeld en ge-

luid bewaard blijven. 

Later kan dit materiaal verwerkt worden tot dvd(s) die 

men terug kan zien. Daarnaast kan er een boekje samen-

gesteld worden met fragmenten en foto’s. Dit materiaal 

kan gebruikt worden voor een tentoonstelling en verto-

ningen tijdens het herdenkingsjaar 50 jaar Molukse wijk 

in 2012. 

 

We willen de schat aan informatie die zij nog bij zich dragen niet verloren laten 

gaan! 

 

We zoeken: 

Vrijwilligers van de tweede en derde generatie* voor allerlei verschillende taken: 

- opnemen van beeld en geluid 

- stellen van vragen 

- maken van afspraken 

- praktische hulp  

Iedereen is hiervoor welkom! 

Mocht u beschikken over bijzondere vaardigheden rondom filmen, schrijven, orga-

niseren en interviewen, wilt u dit vermelden? 
 

*tweede generatie interviewt eerste, en derde generatie interviewt tweede 
 
Opgavestrookje: 

—————————————————————————————————— 

 

Naam: ………………………………………………………...………. 

Adres:…………………………………………………………………. 

Tel.nr: …………………………………………………………………. 

Email:………………………………………………………………….. 

Viergeneratieplan, Interviews! 

 



 

Er wordt een plan uitgewerkt om het voetbalveld aan de Ebbingestraat te verbe-

teren. 

Dit plan was ingediend voor de Smederijen en is gekozen. De indieners waren 

twee jongens uit Venesluis.  

De initiatiefgroep uit de Molukse wijk heeft samen met het buurtbeheer met de-

ze jongens gepraat over hun plan. 

De jongens zijn geen fanatieke voetballers, ze willen gewoon zo af en toe een pot-

je voetballen maar daarvoor is in de omgeving geen gelegenheid.  

 

Omdat het basketbalterrein –waarop ook veel gevoetbald werd- verdwenen is 

om plaats te maken voor een “ontmoetings-plein”, vonden de Initiatiefgroep en 

het Buurtbeheer het een goed idee om het voetbalveld aan de Ebbingestraat op te 

knappen. 

 

31 Maart is over dit plan gepraat met de mensen uit 

de Ebbingestraat en de rest van de wijk. 

Boy Blokzijl, de wijkbeheerder, heeft toegelicht hoe 

het veld eruit kan gaan zien. 

De hekken die om het basketbalterrein stonden kun-

nen voor dit veld opnieuw gebruikt worden. Blokzijl 

heeft verder kleinere doeltjes met een achterwand. Er 

kan een hek komen tussen de weg en het veld, en ach-

ter de doelen. Het veld zou op dezelfde plek kunnen 

komen maar ook op het andere deel van het grasveld, 

naast het terrein van de gemeente. 

 

De aanwezige bewoners gaven de voorkeur aan de plek waar nu het veld is. Ze 

wilden graag dat aan de straat een hoog hek zou komen. Het voorstel was om 

daar een hek van één meter hoog te zetten zodat de kinderen niet zo de straat op 

kunnen rennen achter de bal aan, en de auto’s beter beschermd zijn. Dan zou het 

hoge hek achter en naast de doelen kunnen komen.  

De suggestie werd gedaan om ook een volleybalveld aan te leggen. 

Ze maakten zich wel zorgen over mogelijke overlast van groepen jeugd.  

 

 

Van de opbouwwerker 

 



 

Het buurtbeheer gaat samen met een groep vanuit de buurt, de twee jongens en 

de initiatiefgroep een plan maken om overlast te voorkomen. Er wordt uit deze 

groepen een contactgroep gevormd.  

Het plan wordt dan een convenant waar ieder zijn handtekening onder zet. In 

het plan staan spelregels. Bij het veld komt ook een bordje met regels zoals de tij-

den waarop gebald mag worden.  

 

Regelmatig komt de contactgroep bij elkaar om te kijken of zich problemen voor 

doen en om deze op te lossen. De leden van de Initiatiefgroep zeiden toe om ook 

toezicht te houden, en op jongelui af te stappen die problemen geven. De op-

bouwwerker van het Buurtbeheer (Annemarie Blom) zorgt dat de contactgroep 

regelmatig bijeen geroepen wordt. 

 

Afgesproken is dat de komende maand de “contactgroep” spelregels op gaat 

stellen, en het plan verder uitwerkt zodat er een beeld ontstaat hoe het veld eruit 

gaat zien. Met de bewoners die de 31ste maart aanwezig waren zullen de spelre-

gels en het uitgewerkte ontwerp besproken worden voor het uitgevoerd wordt.  

Vóór de zomer zal het voetbalveld opgeknapt worden!  

Dan heeft onze sportieve jeugd weer een fijne plek om zich uit te leven. 

Van de opbouwwerker 

 



 

Graag willen wij de buurt even op de hoogte brengen wat zoal is gebeurd en 

gaat gebeuren. Zoals iedereen heeft kunnen zien is er de afgelopen periode veel 

veranderd.  Wat eens een basketbalplein was, is nu heel wat anders voor in de 

plaats gekomen. Wij zijn van mening dat deze nieuwe aanblik in de wijk een 

naam moet krijgen  maar hierover later meer.  Wat is hier gebeurd aan werk-

zaamheden, de oude situatie is verwijderd en het nieuwe idee waar wij met z’n 

allen voor gekozen hebben krijgt vorm. Ook de vlaggenmast is met een aantal 

mensen verplaatst.   

Dus 25 April zal de vlag gehesen worden op de nieuwe locatie,  ook zullen de 

komende weken o.a. bosjes en struikjes geplant,  en gras gezaaid worden. 

 In een later stadium van het project zullen er speelgelegenheden bijv. klimrek-

ken,  speelhuisjes en glijbaan geplaatst worden. Ook hierover later meer.  

Kortom geprobeerd wordt dat op 25 April er alles netjes bij ligt. 

Graag willen wij tante C. Tuasuun, usi Lien & bung Nelis Tuhumena, 

usi Jo Tuhuteru en Saskia de Lima bedanken voor de lekkernijen. 

Terimah kasih! 

 

 

 

 

 

 

 

De initiatiefgroep 

 

Tinus Munster, Jacob Koster, Sammy de Lima en Serge Munster  

Smederij nieuws 



 

Van de opbouwwerker 

Onze Molukse jeugd gaat zijn talenten benutten! 

 

De laatste maanden zijn in de Molukse gemeenschap de woorden “onderwijs” 

en “talenten” niet van de lucht. 

Met ruim zeventig ouders en grootouders werd op 25 maart heftig van gedach-

ten gewisseld over de achterstanden die onze jeugd nog steeds blijkt te hebben. 

Niet omdat ze dom zijn, maar omdat ze te weinig aandacht vragen in de klas en 

daarom niet genoeg uitleg krijgen - daar komt het simpel gezegd op neer.  

 

Op de bijeenkomst die Johanna Sellis 

van de gemeente in Salawaku belegd 

had, waren ook vertegenwoordigers van 

de plaatselijke politiek afgekomen, en 

van de LSEM en STAMM. Allen bena-

drukten ze dat de achterblijvende resul-

taten en de lange omweg die studenten 

die naar het HBO gaan vaak maken, niet 

nodig zijn. Dat het belangrijk is dat de 

ouders “uit hun schulp kruipen”, dat ze 

op de school afstappen wanneer die een 

te laag onderwijsadvies geeft, of hun 

kind te weinig aandacht krijgt in de 

klas. 

 

De vertegenwoordigers van de politiek toonden zich verrast dat deze achter-

stand nog bestond, hun beeld was dat de de Molukkers helemaal geïntegreerd 

zijn in de samenleving. Ze riepen de ouders op “ga erop af, kruip uit je schulp, 

bemoedig elkaar, ga samen erachter staan dat de Molukkers in Hoogeveen 

meer aandacht durven vragen”. Ze vonden het een goed idee dat groepjes ge-

vormd gaan worden. Om in die groepjes met elkaar te bedenken op welke ma-

nier ouders hun kinderen kunnen steunen in hun onderwijscarrière. En wat ze 

daarvoor als ouders nodig hebben. 

 

Dit plan, om met groepjes te werken, was ontstaan in de voorbereidingsbijeen-

komst, waarvoor alleen de ouders en nog niet de gemeente uitgenodigd waren. 

Tijdens deze bijeenkomst waren in groepjes enkele vragen besproken en het 

bleek dat op deze manier heel goed de wensen en plannen van ouders op tafel 

komen. De Stuurgroep Viergeneratieplan heeft deze werkwijze verder uitge-



Van de opbouwwerker 

 

Dat beleid is een voorwaarde, nu heeft het ook zin dat ouders vertellen wat zij 

hiervoor nodig hebben. Dan kan de gemeente hiervoor maatregelen treffen.  

 

Afgesproken is dat de gesprekken in de Tupperware-groepjes vóór de zomer 

plaatsvinden. Direct na de zomer komt Johanna Sellis dan terug om antwoord te 

geven op de vragen die ze in juni van de ouders gaat horen. 

Daarnaast zal ze met de LSEM overleggen op welke wijze de ontwikkelingen ge-

volgd kunnen worden (monitoring) zodat duidelijk wordt of maatregelen ook 

effect hebben. 

 

Na afloop van de bijeenkomst hebben zich al direct 10 gastvrouwen en -heren 

opgegeven aan de Stuurgroep Viergeneratieplan. Deze zijn inmiddels uitgeno-

digd om de bijeenkomsten voor te bereiden.  

We houden u op de hoogte! 



Indrukken van een bijzonder museum 

 

Een bloemlezing over wat de verschillende generaties verrassend, nieuw of in-

drukwekkend vonden. 

 

De stuurgroep “viergeneratieplan” heeft aan alle deelnemers aan de excursie naar 

Museum Maluku en Bronbeek gevraagd een vragenlijstje in te vullen. Er waren 

drie vragen: “wat vond u verrassend?”, “Wat was voor u nieuw?” en “wat maakte 

op u de meeste indruk”.  

 

Verrassend vond 

De 1e en 2de generatie: 

Dat er een Moluks Museum bestaat. Dat er nog zoveel beeldmateriaal van vroeger 

is, zoals van de kampen. De tentoonstelling is goed opgezet, en de foto’s maakten 

veel indruk. Bijvoorbeeld: de foto’s van mijn vader en de badaradja op panas pela. 

Ook de films waren verrassend: dat er film was uit de kampperiode, en de films 

over de oorlog en maluku. Verrassend ook dat er digitale informatie is over de 

kampen in heel Nederland! 

Verrassend was dat tante Lesi spontaan verhalen ging vertellen. Ook anderen gin-

gen anekdotes vertellen. 

Ik vond het ontslag van de KNIL-soldaten verrassend, en dat de Molukkers niet 

hebben geprotesteerd. 

Ik vond het meest verrassend dat de veel jongere generatie, ondanks het niet we-

ten van de geschiedenis, toch het vuur, de warmte en saamhorigheid van het Mo-

luks zijn ervaren en voelen. 

Dat er een gids is die veel kan vertellen. 

Dat dit mijn eerste museumbezoek is, en dat dit bezoek indruk op mij maakt. 

 

De 3de generatie: 

Dat ik ontdekte dat vlees langer bewaard kan worden met kruidnagel. 

Dat een heel gezin in een kleine kamer woonde, en dat er weinig spullen nodig 

was. Dat er veel bekende voorwerpen waren, en dat de achternaam van mijn oma 

op een kist stond. 

Het zien van de foto van oom Jano werd vaak genoemd als een grote verrassing. 

En de paradijsvogel was belangrijk om te zien. 

 

Van de opbouwwerker 



De 4de generatie: 

Vond het vooral een verrassing dat ze een salawaku gingen beschilderen. Ook het 

helemaal ingerichte kamertje met alles erop en eraan was verrassend, en dat opa 

Albert Tanalepy te zien was. En dat de kinderen zoveel vragen hadden. 

 

Wat was er nieuw? 

De 1e en 2de generatie: 

Alles! Het gebouw, de nieuwe foto’s en ontwikkelingen, de duidelijke informatie, 

dat je veel hoort over kleine dingen. De koffers, dat de oorlog zo gelopen is, dat de 

Molukkers niet terug kunnen en daarom geen keuze hebben maar naar Nederland 

moeten. Dat we eigenlijk veel rechten hadden als Molukkers. De emoties die los-

gemaakt zijn, mijn gevoel van wrok dat ik opeens voelde. En mijn eerste busreis in 

een dubbeldekker sinds jaren! 

 

De 3de generatie: 

Om de volledige “grote”geschiedenis te horen; dat er nog overleg was geweest 

tussen Molukkers onderling; de betekenis van de RMS-vlag. Informatie van de ja-

ren 1600 tot 1900. Dat op 2 mei de vlag niet gehesen wordt.  

De ingerichte kamer en de barak van binnen zien, de Panas Pela en de grote vogel. 

 

De 4de generatie: 

Alles was nieuw, maar sommige dingen niet. Ik wist helemaal niet dat bed kapi-

tang is. En Salawaku, ik kende de náám alleen van onze Stichting. En die vogel.. 
 
 

De meeste indruk maakte: 

Op de 1ste en 2de  generatie: 

Hoe je het ook wendt of draait, het begin is Maluku en de toekomst is Maluku zijn 

in de samenleving. Ik ben van de 2de generatie, de excursie herinnert mij aan de 

liefdevolle opvoeding van pappie en mammie en dat ik goed terecht gekomen 

ben. De geur van de volle zak tjenkeh nodigt mij uit om eraan te ruiken en een 

paar in de mond te doen. 

Ik was onder de indruk dat ik oom Albert Tanaleppy op de foto zag! 

Ik vond het hele museum indrukwekkend, het is goed voor de toekomst. En ik 

was onder de indruk toen ik de plastic tas uit Holland op een foto in de Molukken 

zag… 

Ik was onder de indruk dat bij de rondleidingen er steeds emoties naar boven ko-

men, en van de filmbeelden. 

Van de opbouwwerker 



 

Wat ik indrukwekkend vond, was dat mensen in die huisjes konden leven met zul-

ke grote gezinnen. De barakken. De film over de oorlog in Indonesië, tot de aan-

komst in Nederland. De beelden van de aankomst in Nederland en op de schepen. 

De film, en het verhaal en de foto bij de boot waarmee mijn schoonouders en hun 

kinderen naar Nederland zijn gekomen. De films dat de ooms boos werden toen ze 

hoorden dat ze ontslagen werden.  

En de rijsttafel waarvan we mochten opscheppen. 

 

Op de 3de generatie: 

De foto’s over de Panas Pela. De mensen in trance tijdens de Panas Pela. 

De foto-expositie; de mooie grote foto van mijn vader (fotocollectie Saudara). De jas 

van Max Papilayah.  

Met grote gezinnen in een kleine kamer. 

De herinnering en herkenning in de verhalen; en nog steeds de aankomstbeelden. 

De RMS-geschiedenis. 

 

Op de 4de generatie: 

Alles! Alles! Alles! Opa Albert Tanalepy, de grote vogel helmcasuaris, Panas Pela, 

dat ik een salawaku mocht maken, dat ik opa tete Latulola gevonden heb op het in-

ternet: doeg nayomi Latalola! En het eten. 

 

In Bronbeek maakte de meeste indruk,  

De aardige oude man die iets vertelde tijdens de 

rondleiding. Hij ging de kinderen uitleggen wat voor 

insecten er in de vitrine lagen. Andere oude heren lie-

pen rond en vertelden de museumgasten over KNIL 

en Bronbeek.  

Dat er mensen in een museum wonen, en dat we 

spontaan aangesproken werden door een Nederland-

se opa die ons dingen ging vertellen. Dat de jongste 

KNIL-militair die hier woont 91 jaar is. 

De kanonnen, insecten, het militaire tenue, de twee 

mooie kistkasten in de hal, en de gróte kogels. Wan-

neer het museum helemaal gerenoveerd is zouden 

we het nog een keer moeten bezoeken en met z’n al-

len gezellig hier eten! 

 

 

Van de opbouwwerker 



Verrassend was, 

Dat het zo groot is, dat het zo mooi is, en dat het nog bestaat, dat er zoveel ka-

nonnen waren, en dat die zo groot zijn, dat er mooie tuinen zijn en mooie hout-

snijwerken. Dat een bewoner ons kwam vertellen hoe Bronbeek tot stand geko-

men is. 

Jammer dat we niet in de bovenverdieping konden, waardoor we een belangrijk 

deel van het museum misten. Dat is jammer omdat het voor onze geschiedenis 

van belang geweest is. 

 

En nieuw was, 

Alles! Dat Bronbeek überhaupt bestaat, de hele voorgeschiedenis van de KNIL, 

de “Kumpulan”en dat je daar kan eten en drinken; de Wajangpoppen, en het ka-

non uit Turkije. 

Van de opbouwwerker 



Recept 

 

Telor Rendang 
 

4 a 5 hardgekookte eieren 

1/2 a 3/4 dl. Slaolie 

2 middelgrote uien 

3 middelgrote uien 

3 teentjes knoflook 

1/2 eetlepel assem 

1 a 2 dl. Water 

2 fijngemaakte kemirienootjes 

2 blaadjes salam 

1 spriet sereh 

1 plakje laos 

2 theelepels koenjit 

2 theelepels ketoembar 

1 theelepel djinten 

1 dessertlepel sambal oelek 

1 theelepel trassi 

2 theelepels suiker 

zout naar smaak. 

 

Snijd de uien en knoflook fijn en fruit deze in slaolie glazig. Voeg alle 

boemboes toe en fruit die mee. Los de assem op in water en voeg dit 

toe. Laat het geheel 5 minuten sudderen en voeg dan de hardgekookte 

eieren, al dan niet gehalveerd toe. Laat dit ongeveer 2 minuten sudde-

ren. Let er wel op dat de eieren niet uit elkaar vallen. Verwijder voor 

het opdienen de blaadjes, sereh en laos. 

 

Selamat Makan 
 



Hoe ben ik hieraan gekomen en wat is voor mij vergeven? 

 

N.a.v. een excursie en een film over de Japanse oorlog in Museum 

Maluku te Utrecht is het ontstaan. Ik zat tijdens de film naast Bng. 

Paul Resiona. Zijn vader is gedood in de oorlog. Hij was nog klein.  

Ik vroeg hem,wat gaat er door u heen met het zien van deze film?  

Hij zei,ik heb nog haatgevoelens,wrok,pijn en verdriet. Toen ik verder 

vroeg,wat doet u ermee? Hij antwoordde met :Niets,gelukkig heb ik 

onze kinderen en de kleinkinderen om voort te leven en om de pijn en 

verdriet te vergeten*. Op dat moment kwam bij mij de ervaring en emotie van jaren gele-

den om te leren vergeven naar boven. Mijn vader was zoals alle Amboneze Knil militai-

ren in de oorlog door de Japanners mishandeld, geslagen en gemarteld. Hij kon exact de 

jaren, maanden en de dagen van de martelingen onthouden en opnoemen. In Nederland 

aangekomen en tot aan  zijn dood in 1985 had hij in de koude maanden veel pijn in de 

schouders,rug en de benen. Als wij hem vroegen: “wat is er?” dan zei hij: “niets, het gaat 

wel weer over met bidden en pidjiet met minjak panas of met sloans”. Jaren later, toen 

was mijn vader al overleden zag ik het volgende op de t.v: De Japanse Premier legde een 

grote krans bij het Indisch Monument in Den Haag. Even later pakte een woedende voor-

zitter van de vereniging voor de Indische Gemeenschap de krans van zijn plek af en gooi-

de de krans met al zijn kracht de vijver in. In een fractie van een seconde zag en voelde ik 

het onzichtbare lijden van mijn vader. Op dat moment barstte ik in tranen uit en begreep 

ik pas de zielepijn van mijn paps. Ik dacht: dit is het dus? Wat is dit? Wat moet ik hier-

mee? En verder dan? Op adem gekomen, dankte ik mijn Tete Manis = God  en mijn vader 

dat ik dit mocht zien. Wat deed het zien bij mij? Langzamerhand deed het mij: het leren 

vergeven! Het is wel een proces en vraagt heel veel zelfstudie over jezelf. Door overal 

mee te gaan en te ontwikkelen krijgt elke emotie zijn plekje en waardigheid. Voor mij be-

tekent vergeven VER . . . . . .GEVEN = veel geven = verder geven = durven loslaten = gene-

zing krijgen en elke keer opnieuw de mogelijkheid vinden om te functioneren. 

 

Dat is de ene kant van het verhaal, het andere verhaal wat net zo belangrijk is: 

Ik heb in Vught in de 1e klas van de lagere school bij juffrouw Tokaya gezeten. Ze was een 

liefdevolle,vriendelijke Japanse juf en een goed mens. Ze heeft ons allemaal in het onder-

wijs goed opgevangen en de basis gegeven voor ons leven. Ze trouwde met bung Agus 

Manuhutu. Een aantal jaren geleden is zij overleden. Zij was de moeder van Wim Ma-

nuhutu, oud directeur van het Moluks Historisch Museum te Utrecht. Twee verhalen 

over Japanners. Ik ben blij dat ik dit mag schrijven en mag doorgeven aan de volgende 

generatie. Ik (trotse oma) denk hierbij ook aan mijn 3 kleinzonen. 

 

Lotte Lopulisa-Rehattalanit. 

 

* In dit verhaal wordt bung Paul Resiona bij naam genoemd. Van hem heb ik toestemming gekre-

gen om zijn naam in dit verhaal te noemen. Mijn dank hiervoor. 

Vergeven 



 

Ten eerste vind ik het een hele eer om een interview te mogen doen voor de lezers van 

Surat Kabar (Gita, bedankt!). 

 

Ik ben Gerry Loupatty en ben woonachtig bij mijn 

ouders in de Molukse wijk Venesluis te Hoogeveen. 

Mijn ouders zijn Pieter Loupatty en June Loupatty-

Mochtar. 

Mijn vader afkomst is van het dorp Tuhaha . Mijn 

moeder komt uit  het dorp Malang (Java). Ik heb 4 

kinderen, 3 zonen en een dochter. De oudste heet 

Sergio (15 jaar), dan komt Rayson (13 jaar), dochter 

Ambowina (5 jaar) en met mijn huidige vriendin Mé-

serine Rering uit Assen hebben we een zoontje van 2 en hij heet Aldoméjo.  De ouders 

van Méserine komen van de dorpen Suli en Hatalai .  Van beroep ben ik bewaarder in 

het Huis van Bewaring en daarnaast ben ik horeca portier. Bijna een jaar ben ik met een 

sportschool begonnen dat gevestigd is in het fitness centrum van bung Oleng de Fretes 

te Assen en daar verzorg ik zelfverdedigingslessen. 

 

1. Hoe is je liefde voor de vechtsport ontstaan? 

Ik herinner me nog toen onze wijk gerenoveerd werd begin jaren ’80. We verbleven toen 

voorlopig in de barakken midden in de Molukse wijk in Hoogeveen (was erg gezellig 

toen!). Mijn vader huurde toen der tijd films van Bruce Lee. Ik was helemaal ‘verkocht’. 

Bij het ien van Bruce Lee dacht ik : "Ik word Gerry Lee!" Een paar jaar later volgde ik de 

Taekwondo-lessen bij Sidokwan (toen nog van oom Silas Titalouw uit Hoogeveen). En 

veel later trainde ik Krav Maga en Kapap, een Israelisch zelfverdediging systeem, waar 

ook elleboogwerk aan te pas kwam (toen werd het Gerry "Lee" "Towers"!!) 

2. Heb je een voorbeeld in de vechtsport? 

Jazeker! Ernesto Hoost, Bob Shrijber, Raymon Bonjaski, Ramon Eekker, Rob Kamman, 

Geronimo Le Banner en Ray Shefo. Dit zijn K1 vechters en kickboksers waar ik respect 

voor heb door hun goede prestaties, vechtlust, hardheid, sportiviteit en professionaliteit. 
3. Waarom een sportschool in de vechtsport begonnen? 

Ik wilde ook laten zien dat wij Molukkers ook wat kunnen bereiken. 

Mijn systeem is geen vechtsport maar een zelfverdedigingsysteem waar natuurlijk ge-

vechts-technieken in voor komen. Er komt helaas steeds meer agressie en criminaliteit in 

de samenleving voor. Dit heeft mij doen besluiten om de L.A.C.S.-Academy op te rich-

ten.Maar ook doordat ik mijn Level 2 behaalde (eerste graad zwarte band) in het Realis-

tic Self-Defense System (defendokai Stijl). Meer instructeurs behaalden hun diploma in 

onder ander de kobutan stick en het Filipino knife fighting. Ook hier heb ik een training 

voor gevolgd samen met oud-Hoogevener en wijkgenoot Gilbert Lopulisa (hij is een ge-

boren mesvechter "Masterrrr!!!) Ook van hem heb ik veel geleerd. Ook ik wilde wat met 

mijn talenten doen. 

Interview 



4. Is de vechtsport iets wat door veel Molukse jongeren wordt beoefend? 

Ja. Ik beoefen al ruim 20 jaar vecht- en zelfverdedigingssporten waar ik veel Molukse 

talenten heb gezien. Ik heb in het verleden getraind (freefight) bij Sem Schilt (K1 win-

naar) en bij Dave Jonkers (Golden Glory team). Stefan Tapilatu uit Groningen trainde 

ook hier. Hij was geselecteerd voor het wedstrijdteam. Stefan ken ik nog van de perio-

de toen ook hij bij Sidokwan (taekwondo) en bij bung Jan Matulessy trainde. Stefan 

heeft in de wereld van Taekwondo veel titels binnengehaald: Nederlands kampioen, 

Europees kampioen én Wereld kampioen. Ook Bryan Maulany en Vincent Latoel zijn 

talentvolle freefighters 

 

5. Heb je een doel of een boodschap die je wilt bereiken met je sportschool? 

Ik probeer beter te worden en te groeien met mijn sportschool. 

Een positieve naam op te bouwen en vertrouwen te winnen bij de mensen die bij me 

willen gaan trainen. Ook zijn we bezig om scholen, conducteurs en instellingen te be-

naderen om seminars rondom zelfverdediging en cursussen voor vrouwen op te zet-

ten. Bezoek ons site: www.lacs.page.nl en je mag gerust een krabbeltje achterlaten. 

 
6. Heb je al hoogtepunten en/of dieptepunten in je ‘vechtcarrière’ mogen ervaren? 

Toen ik nog de Taekwondo-lessen volgde  bij bung Jan Matulessy en Sidokwan, heb ik 

wel wat prijzen gewonnen. Ik ben ooit als derde geëindigd van Noord Nederland. 

Verder heb ik ooit bij Sidokwan de eerste plaats behaald tijdens een competitie (het 

winnen van de meeste prijzen in 1 jaar). 

In die tijd deden de gebroeders Maulany (Armand en Gustav) ook mee en zij waren 

ook zeker goede vechters die hoge resultaten bereikten. 

Ook heb ik nog aan kyokushin karate gedaan bij bung Evert Djababoe en ik trainde la-

ter onder zijn broertje Stefanus en heb daar ook enkele prijzen gewonnen tijdens toer-

nooien. Vorig jaar was ook een hoogtepunt toen wij een demonstratie verzorgden tij-

dens een kickbox-gala in Sporthal 2TheMaxx in Hoogeveen. We werden door slag-

werk/tifagroep Lahukela uit Assen naar de ring begeleid en dat was écht te gek! We 

kregen veel positieve reacties. Zelfs van de bekende kickbokser Tyrone Spong! Nou, 

dan mag je blij zijn als hij je een compliment geeft. 

 

7. Hoe zie je de toekomst voor jou en je sportschool? 

Ooit een eigen Doyo te openen waar matten, bokszakken, trap- en stootkussens, oefen-

wapens en een ring aanwezig zijn. Niet alleen om zelf lessen te verzorgen, maar dat 

ook andere vecht/zelfverdediging disciplines de Doyo kunnen gebruiken om hún les-

sen te verzorgen. Om het plaatje compleet te maken : een barretje, lounch/zitgedeelte 

en kleedkamer met sanitair. En ik hoop dat één van mijn kinderen ooit de sportschool 

over zal nemen zodat deze blijft bestaan! 

Interview 



 

8. Is er verschil tussen een ‘standaard’ sportschool met vechtsporten en jouw sportschool? 

Tja, da’s moeilijk, elke sportschool is anders. 

Bij mij is respect voor elkaar een must! En discriminatie wordt niet getolereerd! Ik vind het 

belangrijk en dat is ook de bedoeling dat je lekker met elkaar traint en met elkaar rekening 

moet houden. De één kan wat meer hebben dan de ander. Respecteer dat ook van elkaar! 

Het is niet de bedoeling dat ik daardoor mijn leerlingen kwijt raak. Natuurlijk is het ook 

hard trainen en incasseren, maar dat moet je opbouwen. Natuurlijk moet je het een keer on-

dergaan en je krijgt bij ons ook incasseringstesten. Ik zeg altijd tegen mijn leerlingen dat áls 

er iemand bewust zijn/haar partner pijn doet, dan mag diegene met mij sparren op mijn ma-

nier en vol op zonder regels wat ook ons systeem niet kent. Daarom draaien we ook geen 

toernooien. 

 

9. Hou je je naast de vechtsport en je sportschool nog bezig met andere hobby's? 

Jazeker!!! Mijn gezin natuurlijk!  

Maar ook drummen! Ik ben met veel plezier drummer geweest bij Bubur M. Het komt nog 

wel eens voor dat ik met ze mee mag spelen. Maar drum ook met andere (Molukse) bandjes 

en muzikanten. Een andere hobby van mij is ….koken. Ik maak graag gerechten/maaltijden 

uit zowel de Molukse als de Indonesische keuken. 

 

10. Heb je nog een boodschap die je zou willen geven aan de lezers van de Surat Kabar? 

Ik zou zeggen : laat elkaar in zijn/haar waarde en heb respect voor elkaar. 

Vergooi je toekomst niet en gebruik je talenten! Ga studeren, maak het af en vind werk 

daarin! Tegenwoordig is het al moeilijk genoeg om werk te vinden. 

Ik ga dit jaar voor de tweede keer naar o.a. Tuhaha-Saparua Maluku met mijn broer Johnny 

en neef Matheus Unawekla en wie weet kunnen wij daar ook nuttig zijn met onze talenten. 

Ik weet dat wij Molukkers veel kunnen maar niet altijd elkaar wat gunnen wat een kwalijke 

zaak is! Laten we ons band versterken en niet altijd jaloers of koppig zijn! 

We moeten het toch met elkaar doen in deze samenleving. Maar ook leren naar elkaar te 

luisteren om tot iets definitiefs te komen. Het is geven en nemen en air bij de angor doen. 

Tenslotte wil ik zeggen: "Satu suku Satu bangsa Satu djantung beta rasa!!!" 

 

 

Interview 



Het vliegerseizoen is weer begonnen. 

Radja Udara organiseert  op  

 

 

18 april 

 en 

 20 juni  

 alweer zijn jaarlijkse toernooien. 

Een mooie gelegenheid voor de lokale toppers om hun kwaliteiten te 

meten met de wereldtop,  

die massaal aanwezig zullen zijn. 

Voor inschrijvingen kun je je vanaf 08.30 uur melden bij  Stichting Sala-

waku. 

De wedstrijden beginnen om 9.30 uur!! 

Zie ook: www.layangan.nl 

Vliegernieuws 



Excursie MuMa & Bronbeek 
 

Zaterdag ochtend om 08.30 u. stond iedereen klaar om te vertrekken naar Utrecht. 

Iedereen had er veel zin in om gezellig een dagje weg te gaan. Toen we eenmaal 

vertrokken werd er lekker muziek in de bus gedraaid door ‘dj Tobias’.In de bus 

werd ook het dag programma bekend gemaakt. Zo werden we allemaal in groepjes 

gevormd per generatie. De 4e generatie kregen een blauwe kleur, 3e generatie had 

een gele kleur en de 2e generatie kregen een groene kleur. Daarbij kreeg iedereern 

een formulier met daarop de volgende vragen:  

Wat was voor u/jou verassend?  

Wat was voor u/jou nieuw?  

Wat maakte op u/jou de meeste indruk?  

Deze vragen moesten we pas invullen na de rondleiding in het Molukse museum.  

 

 Om 10.30 kwamen we aan in Utrecht. We waren een half uur te vroeg maar beter, 

dan een half uur te laat. Eigenlijk werden we pas om 11.00 u. verwacht.  

Gelukkig mochten we wel alvast in het museum wachten tot het programma be-

gon. We werden verwelkomd met een kopje koffie/thee en een stukje spekkoek. Op 

deze manier konden we even bijkomen van onze busreis.  

 

De allerkleinsten begonnen om 11:00 u. met hun rondleiding. Ze begonnen met een 

korte film van Willem Wever en kregen een rondleiding in het museum. Na de 

rondleiding gingen ze een salawaku maken.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna gingen de 3e generatie + 2e generatie samen van start. We begonnen net als 

de 4e generatie met een korte Willem Wever film. In de film zag je een korte samen-

vatting over de geschiedenis van de Molukkers die in de jaren 50 naar Nederland 

kwamen. Toen deze film was afgelopen kreeg de 2e generatie nog een documentaire 

te zien. Hierna mochten ze zelf het museum bekijken. De 3e generatie kreeg na de 

Willem Wever film een rondleiding door het museum. Deze was zeer interessant en 

leerzaam. De rondleiding gaf je veel informatie over de geschiedenis.  
 

Jongerenwerkgroep 



 

 

Rond een uur of 12.30 was iedereen weer klaar 

en gingen we gezamenlijk eten in het muse-

um. Het eten was goed verzorgd en erg lek-

ker! Toen we onze buik vol hadden gingen we 

gezamenlijk een film bekijken over het dage-

lijks leven van 2 jonge mensen op Ambon. Na 

de film bespraken we de vragen die we moes-

ten invullen. Zo werden er een paar antwoor-

den voorgelezen van elke groep. Dit was ook 

onze gezamenlijke afsluiting in het museum. 

Tussen 14.30/15.00 stapten we met zijn allen 

de bus in om vervolgens naar Arnhem te gaan. 

 

Om 16.00 uur kwamen we aan in Arnhem 

om naar Bronbeek te gaan. Helaas konden 

we niet veel van het museum bekijken. Dit 

kwam omdat het de bovenste verdieping 

gesloten was i.v.m. een verbouwing. Wel 

erg jammer want zo kregen we dus niet 

alles te zien. Ook in dit museum kregen 

we weer dezelfde vragen die we in moes-

ten vullen. Helaas konden we de vragen 

niet goed invullen omdat veel was afge-

sloten.   

Na het bezoek in het museum gingen we gezamenlijk wat drinken in het restaurant. 

Het was kort maar krachtig want de bus die vertrok om 17.00 alweer naar Hooge-

veen. Iedereen was erg uitgeput na een dagje Utrecht en Arnhem. Bijna iedereen viel 

ook in slaap in de bus. Terug in Hoogeveen gingen we ter afsluiting van de dag geza-

menlijk eten in de kerk, lekker een warme kop soep met broodjes. Na deze lange dag 

was het een leerzame maar een gezellige dag. Iedereen vond het leuk en het is voor 

herhaling vatbaar. 

 

Met een vriendelijk groet, 

 

De jongerenwerkgroep Salawaku 

 
Overige foto’s van deze excursie staan op de website: www.jongerenwerkgroepsalawaku.nl  

Jongerenwerkgroep 



RMS - Nacht "24 op 25 April 2009" 
19:30 - 20:30* Geredja Tanah Air 

21:00 - 23:00* Moluks Lagerhuis 

22:00 - 03:00* Pokertoernooi 

23:00 - 05:00* Jamsession 

05:30 - 05:40* Vlaghijsing Stichting 

tijden onder voorbehoud 

 

 Moluks Lagerhuis 
"Nog Moluks of wordt kaas helemaal de baas" 

Voor het eerst houden we dit jaar het Moluks Lagerhuis. 

Dit houdt in dat we gaan discussiëren over 4 stellingen. 

Dit zijn: 
 

 
 Actueel: Uit onderzoek is gebleken dat de 3e generatie het slecht doet op 

 school; Conclusie : de 3e generatie is dom 

 Omgangsvorm: 3e generatie is zo mondig geworden dat de 2e ge-

neratie zich beledigd voelt in de omgang. 

 Geloof: Als er geen één gezamelijke kerk komt dan is er over 10/20 

jaar geen eigen molukse kerk meer in Hoogeveen. 

 Politiek: Het RMS ideaal is achterhaald. 

Komt allen langs, vol-, half- of kwart-Moluks!!! 

ook jouw mening telt!!! 
 

Pokertoernooi & Toptoptop... 

Dit jaar organiseren wij het 2de pokertoernooi. De opzet hiervan is bijna gelijk 

als de eerste. Vorig jaar was (tante/usi) Henny Munster winnaar van het toer-

nooi. Zal ze dit jaar haar titel behouden???  

Wil je meedoen met het pokertoernooi? Geef je zsm op. (max 24 deelnemers). 

Voor de "oude garde" hebben wij speciaal op verzoek een tafel voor de "classic" 

kaartspellen (bv peer etc). Hiervoor is geen opgave vereist. 
 
Jamsession 

Dit jaar zijn er enthousiaste muzikanten die ons een handje willen helpen. 

Onder leiding van Ruth Munster & Danny Laturake hebben we op 24/25 april 

een spetterende line-up. Mede hierdoor hopen we dat het weer een geslaagde 

jamsession gaat worden. 

"Music Brings Us Together" 

Eten & Drinken 

De catering word dit jaar verzorgt door de jongerenwerkgroep zelf! 

(Tante/Usi) Sarah Koster-DeLima zal doormiddel van een vrijwillige smakelij-

ke gift een bijdrage leveren. 

Jongerenwerkgroep 




