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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  

Maandag  18.30—24.00  Bridge club 

 

Dinsdag  10.00—10.45  M.B.V.O. 

   19.00—24.00  Schaakclub 

 

Woensdag 09.30—10.15  M.B.V.O.  (heren) 

   10.30—11.15  M.B.V.O.  (dames) 

   13.00—17.00  Streetdance 

   18.00—22.00  Taekwondo 

 

Donderdag 

   09.30—11.00   M.S. praatgroep (ltste donderdag v.d. maand) 

   15.30—21.30  Streetdance 

   19.00—22.00  Repetitie Maranatha Singers 

 

Vrijdag 

 

Zaterdag 

Salawaku Info 



Voorwoord 

 

Het is eindelijk voorjaar.  

Het zonnetje laat zich al regelmatig zien.  

Er wordt al driftig in de tuin gewerkt.  

De ramen mogen weer wijd open en  

we krijgen zelfs zin om in huis aan de grote schoonmaak te beginnen 

Een nieuw fris begin van een jaar met diverse kansen en mogelijkheden.  

Ook de redactie van de Surat Kabar  heeft er weer zin in,  

en heeft getracht om ook dit keer weer een leuk, 

 maar vooral informatief krantje te maken. 

 

Maar wij blijven natuurlijk ook benieuwd 

naar uw leuke foto’s, anekdotes en of verhalen,  

Het een en ander kunt u sturen naar het adres van Stichting Salawaku.  

Dit kan uiteraard ook digitaal via het mailadres.  

Hierbij wensen wij u alvast hele fijne paasdagen toe.  

En voor nu opnieuw heel veel leesplezier toegewenst. 

 

 

 

 

 

Een zonnige voorjaarsgroet 

van de redactie 

 



Kleurplaat 



Niet grappig 

 Een kapper die in scheiding ligt, is nooit grappig 

 Een kleermaker versteld laten staan, is nooit grappig 

 Een brandweerman die zich uitgeblust voelt, is nooit grap-

pig 

 Tijdens het vissen je vriendin aan de lijn hebben, is nooit 

grappig 

 Het KNMI dat code oranje geeft omdat de vorst langskomt, 

is nooit grappig 

 Een drinkwaterbedrijf dat zijn tarieven bevriest, is nooit 

grappig 

 Een vis met zijn schouder uit de kom, is nooit grappig 

 Een imker op zoek naar een bijbaantje, is nooit grappig 

 Aan een lilliputter vragen wat hij wil worden als hij later 

groot is, is nooit grappig. 

 Een boerin met kleine borsten een plattelandsvrouw noemen, is nooit grappig 

 Pissig worden op een toiletjuffrouw, is nooit grappig 

 Een tennisleraar zonder goede baan, is nooit grappig 

 Een bananenhandelaar die de pisang is, is nooit grappig 

 Een tabakshandelaar die de sigaar is, is nooit grappig 

 De recherche die op de wc ontlastend materiaal vindt, is nooit grappig 

 Een wortel die peentjes zweet, is nooit grappig 

 Een slager die gehakt van je maakt, is nooit grappig 

 Een republikein die de koning te rijk is, is nooit grappig 

 Een mijnwerker die het onderspit delft, is nooit grappig 

 Een appelkweker met de gebakken peren laten zitten, is nooit grappig 

 Het doveninstituut dat zegt een luisterend oor te zijn, is nooit grappig 

 Een nudist die in zijn hemd word gezet, is nooit grappig 

 Een duikschool die naar de haaien is, is nooit grappig 

 Er bij de gay-parade geen flikker aan vinden, is nooit 

grappig 

 Dat er bij het blindeninstituut nietsontziende maatrege-

len worden genomen, is nooit grappig 

 Een elastiekjesfabriek waar de rek uit is, is nooit grappig 

 Een sm-meesteres die overal een slaatje uitslaat, is nooit 

grappig 

 Bij HunkeMöller het naadje van de kous willen weten, is 

nooit grappig 

 Een paadje op een begraafplaats dat dood loopt, is nooit 

grappig. 

 

 



Lief en Leed 

 

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

 

 

 

 

Tante/Oma Laura (Ola) Corputty 

Zij overleed op 14 februari op 85-jarige leeftijd 

 

 

Wij wensen de nabestaanden hierbij nogmaals 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: 
 

Tobias en Jacqueline Jano 
met hun huwelijk 

 

  

Withney Matulessy 

Giano en Mael Munster 
met hun belijdenis 

 
 

Junus Tahamata en Carmen Arends 
Met de geboorte van hun dochter 

Isalynn 
 

Daphne Laturake 
Met de geboorte van haar dochter 

Asayah 



Tempo Doeloe 

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

De redactie houdt zich aanbevolen 
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Sudoku 



Recept 

Het is weer bijna Pasen. Vandaar een eiergerecht. 

Een molukse Foe Yong Hai 

Benodigdheden voor de omelet: 

12 eieren 

1 bakje champignons 

2 grote uien 

1 bosje peterselie 

1 teentje knoflook 

1 plak ham van 150 gram 

2 theelepels djahe ( gemberpoeder) 

zout naar behoefte 

 

 

Benodigdheden voor de saus: 

2 maggiblokjes 

1 plak goela djawa of 2 eetlepels bruine suiker 

? theekopje gembersiroop 

1 theekopje ketchup 

maizena 

 

Bereidingswijze 

De omelet. 

Klop de eieren met een scheutje water los, voeg hieraan zout en djahe aan toe. 

Snijdt de champignons in plakjes de uien snipperen en de knoflook fijn maken. 

Maak van de ham kleine blokjes. 

Bak de uien met de knoflook in olie lichtbruin, bak ook de champignons even aan, alsmede de 

ham.  

Snipper de peterselie fijn. 

Doe ui, knoflook, champignons, ham en de versie peterselie door het eimengsel en roer het goed 

door. 

Verhit een koekepan met olie op een klein vuur en giet hier het mengsel in, dek het geheel af met 

een glazen deksel en bak het. Licht de omelet af en toe van de bodem en keer hem tenslotte om. 

 

De saus 

Vul een pan met 1ltr water en voeg de ingredienten toe, breng het aan de kook onder af en toe 

roeren. 

Maak het op smaak met azijn en maggi(blokjes). 

Bind de saus met maizena! 

 

 



Interview 

Introductie : Wie ben je, wat is je leeftijd, waar woon je, wie 

zijn je ouders (kampong), wat doe je in het dagelijkse le-

ven, etc. 

Mijn naam is Ruth Munster, 28 jaar en woon in Hoogeveen. 

Mijn ouders zijn Jan en Henny Munster en heb één oudere 

broer, Noël. 

Mijn Vader komt uit de kampong Latuhalat en mijn moeder 

uit Amahusu, beide dorpen liggen op het eiland Ambon.  

Door de weeks werk ik fulltime als intercedente  

bij een uitzendbureau in Assen en kijk ik graag wekelijks de 

nieuwste films in de bioscoop. 's Weekends ga ik graag wat 

drinken of uit eten met vriendinnen en op zondags repeteer 

ik met de gospelgroep Hosanna.  

 

Velen van ons kennen je nu voornamelijk als kerkraadslid. 

Wat is je reactie hierop?  

Ja, leuk al hoop ik dat men mij gewoon blijft zien als Ruth 

Munster. 

 

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

In mijn jeugdige jaren, toen ik veel in de Molukse wijk speelde, vond ik het al bijzonder om te 

zien hoe de kerkraadsleden naar de kerk gingen. Het geluid van de Maranatha klok, die voor de 

kerkdienst over de Molukse wijk galmde, had iets bijzonders. Wij, de kinderen, wisten daarmee 

o.a. dat we bijvoorbeeld niet voor de kerk mochten spelen. Ik vond 't mooi om te zien hoe de ge-

meente, vaak te voet, naar de kerk ging. De kerk als een centraal punt van ons allen. Mijn mama 

tua, tante Jo Tuhuteru, is al jaren kerkraadslid en van kleins af aan (bij speciale gelegenheden) 

zag ik hoe zij zich voorbereidde in pakian tanah. Als ik daar naar keek, voelde ik een bepaalde 

trots op onze cultuur en op het werk om de Heer te dienen. Toén had ik altijd al een gevoel dat ik 

zoiets ook wilde doen. Daarnaast hebben mijn ouders mij ook het geloof als basis meegegeven, 

het fundament bij alles wat ik doe, heb ik aan Hem te danken.  

  

Rond deze tijd, precies een jaar geleden, kregen de leden van NGPMB mrt'53 in Hoogeveen te 

horen dat de kerkgemeente haar deuren moest sluiten, omdat zij geen Badan Madjelis Gere-

ja (BMG) meer had. De gemeente kreeg alleen bestaansrecht, als er binnen een maand een BMG 

geïnstalleerd zou worden.  

 

Hetgeen wat ik jaren geleden al wist, de basis die mij is meegegeven in cultuur en geloof, door 

mijzelf tijdens mijn belijdenis is bevestigd, vormde mijn besluit om kerkraadslid te worden.  

  

Voel je je 'speciaal / anders' in dit werk? 

Anders, je hebt toch een bepaalde rol binnen de Molukse gemeenschap waar men wat van ver-

wacht en tegen aankijkt.  

 

Interview 



Je hebt in dit werk voornamelijk met (oudere) Molukkers te maken. Er kunnen zich situaties 

voordoen waar je als Molukker van deze generatie anders van mening kan zijn. Hoe ervaar je 

dat en hoe ga je daarmee om?  

De denkwijze en de manier van communiceren vraagt een hoop geduld bij mij. Als het bijvoor-

beeld gaat om het samen kerken; men wilt wel, alleen ook weer niet. En als het kan dan het liefst 

op hun manier. Hierdoor verliest men vaak het doel en de basis van het geloof uit het oog.  

 

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

Uiteraard! Niet zozeer alleen in mijn functie als kerkraadslid, maar ook als Christen. Voordat ik 

deze functie ging bekleden was ik al actief binnen de G.P.M. om het Woord van God te verkondi-

gen. Dit jaar, in september, is het precies 10 jaar geleden dat ik in Gospelgroep Hosanna ben ge-

komen. In het schrijven van gospelliederen draag ik mijn boodschap uit. Het verkondigen van 

het Evangelie, het werk van Hem voort te zetten en het stokje overnemen van onze Molukse 

‘ouderen’ zoals mij dat geleerd is, is mijn doel en boodschap.  

 

Heb je in de korte periode als kerkraadslid al hoogtepunten, dieptepunten en/of bijzondere 

situaties meegemaakt?  

Ja, het is een turbulente functie ;-) 

 

Hoe zie je de toekomst voor jou in dit werk? Ikzelf ben voor éénwording, één geloof één kerk 

binnen de Molukse gemeenschap in Hoogeveen. En ik hoop dat ik, samen met de ouderen en 

jongeren, die dit met mij delen die doel kan bereiken.  

 

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

 Ja, zie antwoord op 1e vraag.  

 

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

Nou, om terug te komen op de 6e en 8e vraag: laat je horen en zien als je trots op onze Molukse 

cultuur bent. En daarbij is het geloof de belangrijkste basis. Er wordt vaak gezegd ‘de jongeren’ 

moet het stokje overnemen.. Maar ik ben er ook deels van overtuigd dat ‘de ouderen’ het stokje 

moeten overdragen en loslaten.  

Bij deze wil ik graag ook van het moment gebruik maken, om mijn dank te uiten naar de ge-

meente GPM te Hoogeveen. Zoals geschreven zit ik dit jaar al 10 jaar in Gospelgroep Hosanna en 

werd ik altijd met open armen ontvangen en betrokken binnen deze warme gemeente.  

 

Bedankt Ruth en heel veel succes bij alles wat je doet.  

Interview 
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werd ik altijd met open armen ontvangen en betrokken binnen deze warme gemeente.  

 

Bedankt Ruth en heel veel succes bij alles wat je doet.  

Interview 



 

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 
Met dank aan onze vaste columnisten, die achter de schermen veel voor onze krant betekenen en 

uitvoeren, presenteren wij u weer vol trots de eerste Surat Kabar van 2011. 

  

 

 

 

 

 

 

Bestuursaangelegenheden: 

Afscheid Sam de Lima: In januari jl. verliet Sam de Lima het bestuur. Bij zijn aantreden een aantal 

jaren heeft Sam gezegd: ik wil niet aan de zijkant alleen maar commentaar leveren maar ik wil 

ook in het bestuur meedraaien en meedenken. Zo gezegd, zo gedaan. Nu 4 jaar later moest hij 

ivm privé-omstandigheden afhaken. Hij blijft zich inzetten voor de wijk en zal de Stichting Sala-

waku blijven volgen en zonodig ondersteunen vanaf de zijlijn. We bedanken Sam voor zijn inzet 

en natuurlijk ook Marielle en de kinderen voor het geduld dat zij moesten opbrengen als verga-

deringen uitliepen.  

 

Privacy beheerder: 

In de vorige Surat Kabar hebben we de vernieuwde openingstijden van de stichting bekendge-

maakt. 

 

De werktijden (en dus ook de openingstijden)  van de beheerder zijn van Maandag tot en met 

Vrijdag: 08.00 uur tot 12.30 uur. 

Maandagavond en dinsdagavond is de beheerder vanaf 18.30 uur tot ca. 24.00 uur (soms langer 

ivm de spelduur) aanwezig in verband met de bridge- en de schaakclub.  

 

Gelieve minstens 1 week van tevoren uw afspraken met de heer Boham vast te leggen in de ver-

huurkalender. Houd u rekening met de openingstijden of maak telefonisch een afspraak met de 

beheerder zodat u niet voor een dichte deur komt!  

Aanvragen voor  dezelfde dag worden niet meer behandeld tenzij dringende redenen dit nodig 

achten. In dat geval beslist het bestuur.  

In dringende gevallen kunt u bij afwezigheid van de beheerder contact opnemen met:  

Dhr. B. Meinen 06-11044155 of  Dhr. A. Munster 06-28127419 

 

Het bestuur vraagt nogmaals uw aandacht voor het volgende: 

U wordt dringend verzocht de heer J. Boham niet in zijn privé-situatie (m.a.w. thuis!) lastig te vallen met 

vragen over de stichting. We vragen u respect te tonen voor zijn privé-leven. Bedenk dat u dat zelf ook niet 

leuk vindt als anderen inbreuk doen op uw eigen vrije tijd! 

 

50 jaar Molukse woonwijk Hoogeveen in 2013 ipv 2012 

In eerdere edities van de Surat Kabar hebben we mensen opgeroepen om zitting te nemen in een 

comite 50 jaar Molukse woonwijk Hoogeveen. Inmiddels is gebleken dat het 50 jaar bestaan niet 

in 2012 maar in 2013 zal plaatsvinden.  

Niettemin zijn ideeen en aanmeldingen van harte welkom. 
 

 

 



 

Pelitadag 2011 

De pelitadag 2011 wordt gehouden op zaterdag 25 juni 2011.  

 

Praag 

Helaas moesten wij deze reis afzeggen omdat er te weinig deelname was. Jam-

mer voor degenen die zich hebben aangemeld. We zullen het opnieuw proberen 

te regelen in het voorjaar van 2012.  

 

Verhalenmiddag 27 maart 2011 

Ook deze middag was het weer heel gezellig! De ouderen hebben  

genoten van de film over de aankomst van de 1e generatie Molukkers in Neder-

land. Sommigen herkenden zichzelf (usi Coos Eiromkoei) en menigeen moest 

een traantje wegpinken bij het zien van oude bekenden. 

Marthin Unitli was diep onder de indruk van de film maar vooral van de emoties 

die er loskwamen bij het zien ervan. 

Suara Bahtera trad belangeloos op. En ook dit keer weer gaf onze vaste oude-

renhouseband Marthin, Patrick, Daan en Ronald acte de presence.  

Lonny Nahafahik zorgde voor lekkere bami goreng, tante Coos Roemahlewang 

bracht heerlijke pasteitjes mee, ook Esther bracht lekkere maiskoekjes mee en usi 

Oya maakte een lekker toetje, een soort tjendol. George en Dolly maakten weer 

heerlijke koekjes. De vrijwilligers hebben allen hun steentje bijgedragen voor een 

gezellige middag voor de ouderen. Allemaal reuze bedankt hiervoor! 

Wat opviel is dat we iedere keer weer nieuwe gezichten zien op de ouderenacti-

viteiten. Dat zien we graag! De ouderengroep zet zich in voor onze Molukse ou-

deren maar  Indische ouderen zijn ook van harte welkom! Inmiddels weten we 

dat onze middagen steeds bekender worden door mondelinge reclame. 

 De ouderengroep zal in de toekomst meer gezelligheid creëren in de trant van 

“tempo doeloe”.  

Doel is de ouderen een leuke tijd bezorgen met elkaar. 
 

 

Nieuws van de Ouderengroep 



Van het Bestuur 

 

Herorientatieplan Stichting Salawaku 

Tijdens verschillende bijeenkomsten heeft het bestuur melding gemaakt van de herorientatie-

plannen van de stichting. Ook tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in januari is uitgebreid op de 

plannen ingegaan. Helaas was de opkomst wat aan de magere kant geweest.  

Stichting Salawaku wil met deze heroriëntatie de Molukse gemeenschap en met name de wijkbe-

woners opnieuw uitdagen om samen met ons de Molukse wijk van de toekomst waar een ieder  

 

(jongeren, ouderen) prettig kan samen leven en samen wonen te gaan omschrijven en te gaan 

verwezenlijken. Salawaku streeft naar een vraaggerichte aanpak en wil samen met overige actie-

ve organisaties aan een realistische activiteitenpakket werken die door jong en oud wordt gedra-

gen.  

De plannen zijn nu in de eindfase en we hopen in mei van start te kunnen.  

We houden u op de hoogte! 

 

Dagverzorging Molukse ouderen 

Het bestuur heeft met de initiatiefgroep Ouderen in samenwerking met Zorginstelling De Wes-

terkim de afgelopen maanden hard gewerkt aan de opzet van een dagverzorging voor onze Mo-

lukse ouderen. Gesprekken met de ouderen en hun kinderen/verzorgers zijn in volle gang. Wes-

terkim heeft 2 stafmedewerkers vrijgemaakt voor het begeleiden van dit project. Vanuit het LS-

MO ondersteunt mw. Jeanny Vreeswijk-Manusiwa de ouderengroep.  

Inmiddels hebben we te horen gekregen dat de heer Johan Beijering, di-

recteur van De Westerkim, per 1 juli met pensioen gaat. De heer Beijering, 

die de Molukse gemeenschap een zeer warm hart toedraagt, wil het pro-

ject die hij van harte heeft toegejuicht niet zomaar achterlaten.  Zo zal eind 

april de intentieverklaring voor het project getekend worden door Sala-

waku en De Westerkim. 

Voor dit project is afgesproken dat 2 Molukse vrijwilligers een leer-

arbeidstraject kunnen volgen via Westerkim. Zij worden ingezet voor de 

dagverzorging die in de stichting zal worden gehuisvest. 

De Westerkim zorgt voor 2 gekwalificeerde medewerkers die samen met 2 van onze mensen en 

vrijwilligers het project gaan leiden. Westerkim ziet erop toe dat het project volgens de kwali-

teitsnormen plaatsvindt. 

 

Oproep vrijwilligers die opgeleid willen worden voor het dagverzorgingsproject!! 

Heb je naar aanleiding van het bovenstaande belangstelling voor één van deze functies? Schrijf 

dan een sollicitatiebrief naar het bestuur van de Stichting Salawaku. Vergeet niet je CV mee te 

sturen.  

 

Voorlichtingsavond voor mantelzorgers 

Binnenkort vindt er een voorlichting plaats voor mantelzorgers en iedereen die langdurig een ou-

der, buur of kennis verzorgt. Tijdens deze voorlichting kunt u informatie verkrijgen en kunt u 

met uw vragen terecht bij 2 stafmedewerkers van de Westerkim. Ook kunt u nadere informatie 

krijgen over het dagverzorgingsproject voor Molukse ouderen. Houd uw brievenbus in de gaten! 
 



Werkzaamheden aan het Stichtingsgebouw 

De gemeente heeft besloten om de toiletten in het stichtingsgebouw te renoveren. De tegels wor-

den vernieuwd en de vloer wordt gecoat. Enkele toiletten zullen worden vervangen. Eind juni 

worden de werkzaamheden uitgevoerd. Houd uw rekening met eventuele overlast in verband 

met de uitvoering! 

 

Inmiddels is het bestuur met de gemeente in onderhandeling over de renovatie van de keuken.  

 

Bijstandsregelingen van de gemeentelijke sociale dienst 

Heeft u een inkomen dat ongeveer op bijstandsniveau + 20% ligt (dus ca € 1360,- per maand)? Zo 

ja, dan heeft u misschien recht op een aantal regelingen van de sociale dienst. Ieder jaar in januari 

kan u uw inkomen laten toetsen om te kijken of u hiervoor in aanmerking komt. In de volgende 

Surat Kabar zullen we deze regelingen bekendmaken. Voor een ieder die daar niet op wil wach-

ten ligt informatie bij de stichting ter inzage.  

 

Viering 25 april 2011 

De traditionele viering begint om 16.30 uur in het stichtingsgebouw. Ontvangst met koffie/thee 

en Molukse cakes. 

Wij vragen een eigen bijdrage van € 5,00.  

Ouderen 65+ en kinderen van 8 tot 16 jr. € 2,50. 

In het kader van 60 jaar Molukkers in Nederland wordt er door vrijwilligers hard gewerkt aan 

een gezellige avondprogramma. 

 

60 jaar Molukkers in Nederland 

Op 10 september 2011 wordt in de Veluwehal in Barneveld een manifestatie gehouden 'Van 

overtocht tot overdracht' in het kader van 60 jaar Molukkers in Nederland. 

 

Vrijwilligers gevraagd 

Heb je tijd en wil je je graag inzetten voor de gemeenschap ? Dat kan! Voor diverse activiteiten 

hebben we mensen nodig die dit opzetten en meehelpen om het uit te voeren.  

Meld je aan bij het bestuur. GEWOON DOEN!! 

Van het Bestuur 



Opvoedhogeschool Tolong Menolong  

Eind januari startte het tweede seizoen van de Opvoedhogeschool. 

Dit seizoen ging van start met een speciaal hiervoor gecomponeerde “rap” van onze bescherm-

vrouwe Jo Uneputty. Jo had de naam “Tolong Menolong” voor ons bedacht. Tot grote hilariteit 

van het publiek kleedde ze zich ter plekke om tot  rapper en droeg met hulp van de aanwezige 

kinderen al rappend voor : 

 

Laten wij samen rappen 

Jongeren op te peppen  

Tolong Menolong 

Alle lieve ouderen  

zijn voor de jongeren  

toekomst ben jij  

maak keuze wees vrij 

Tolong menolong 

Ieder ouder helpt je mee 

Lees over land en zee 

Leren en studeren 

Eet mango en peren 

Tolong menolong 

Blokkades in je leven  

Het is maar even 

Je zult het zeker weten  

Je potenties niet vergeten 

Tolong menolong 

Ben je oerlui  

Of in een rotbui 

Met de rapgroep meedoen 

Jongeren, willen eerst poen  

Apa, wat!  

Of ben je zat 

Yo Tolong menolong 

Krijg trap onder je kont  

Dan komt geluid uit je mond 

Waar is je motivatie 

Kom met je inspiratie 

Ga fantaseren 

Je hersenen masseren 

Yo Tolong menolong 

jouw talenten delen   

geniet met velen  

Lezen, zingen en dansen  

OpvoedHogeschool bied je de kansen 

Blijf leren, kom op  

En ga tot aan de top 

Yo Tolong Menolong 



 

Daarna werden presentaties gegeven en konden kinderen zich opgeven voor cursussen. 

Scala gaat zangles geven, ook als voorbereiding op de Maluku Factor, en direct bij de inschrijving 

stond een lange rij kinderen te trappelen. Ook de weerbaarheidscursus was snel vol. Kinderen 

konden zich ook opgeven als ze steun willen hebben tijdens de overgang van lagere naar middel-

bare school, ook dit project is inmiddels van start gegaan. 

De mogelijkheden van Stapinmove en de bibliotheek waren minder in trek. Jammer, want juist 

voorlezen – iets waarbij deze organisaties goed kunnen helpen- is belangrijk voor taalbegrip. En 

taalbegrip is een sleutel tot een succesvolle onderwijscarrière. Het kinderdagverblijf .. (naam?) 

vertelde over de voordelen voor de ontwikkeling van kinderen wanneer ze een paar dagen per 

week naar de crèche gaan. 

 

De activiteiten zijn inmiddels in volle gang. De oudergroep van de Opvoedhogeschool volgt ze 

en bespreekt de resultaten met de docenten. Dit ook om te horen of het zinvol is om deze activi-

teiten vaker te organiseren. 

Prettig is dat sommige activiteiten standaard opgenomen worden in de diensten van de SWW. 

Zo is bij Stapinmove onlangs Mellie Lumalessil-Metiary benoemd, die zich speciaal gaat wijden 

aan activiteiten voor en contactlegging met ouders met kinderen van 0 tot 7 jaar. Daarnaast gaat 

Bart Pijper zich richten op een dienst waarbij scholieren gekoppeld kunnen worden aan een soort 

coach. 

Patrick Unitli wil als vervolg op de zanglessen van Scala workshops gaan organiseren voor de 

kinderen. Zo kan hij hen begeleiden naar de Maluku Factor toe.  

Hij wil hen helpen hun talent te ontdekken en ontwikkelen. Hij wil hen ook vertellen over wat hij 

zelf geleerd heeft van zijn optredens. Over wat er nodig is om succes te krijgen! 

Op deze manier blijft er aandacht voor de Molukse kinderen zodat de leus van de Opvoedhoge-

school, “onze kinderen gaan hun talenten benutten” realiteit wordt en blijft. 

Volgt u vooral de berichten op www.opvoedhogeschool.nl ! 

 

De Oudergroep is alweer begonnen met het maken van plannen voor het volgend seizoen. Op 30 

juni zal met de Maluku Factor weer een daverende finale plaatsvinden, maar we zijn nog niet 

klaar. Er liggen veel plannen en ideeën, en gelukkig is er nog steeds geld beschikbaar dus ze kun-

nen ook uitgevoerd worden. Ondergetekende zal daar niet meer bij zijn, want ik ga de komende 

zomer met pensioen! Bij deze bent u vast uitgenodigd voor mijn afscheid op 7 juli. Er wordt naar-

stig gezocht naar een opvolger. Niet eenvoudig, want de bezuinigingen dringen ook bij de SWW 

binnen dus een andere collega moet dit werk ernaast gaan doen. 

 

Wanneer u  geïnteresseerd bent mag u ten allen tijde een kopietje hebben van het financieel ver-

slag tot nu toe.  

 

Annemarie Blom, opbouwwerker voor de Molukse gemeenschap, de Weide en Venesluis  

 

Mede namens de oudergroep 

Greet Loupatty, Ellen Evers, Beppie Tanalepy en collega’s Larissa Venekamp, Henny Munster.  

De opvoedhogeschool is een samenwerkingsproject van Stichting Salawaku, de 4 Molukse ker-

ken en SWW  

Opvoedhogeschool Tolong Menolong  

http://www.opvoedhogeschool.nl


Programma 25 april 

  

Saudara/Saudari yang terhormat/Geachte Molukse bewoners in Hoogeveen 

 

Het volgende delen wij u mee: 

 

IBADAH TANAH AIR 

 

Op zondag 24 april 2011 wordt een Ibadah Tanah Air gehouden. 

Deze dienst wordt in de Schutse kerk gehouden en begint om 19.00 uur ’s 

avonds.  

 

SOOS OPEN IN DE STICHTING 24 april 2011 

De stichtingssoos is geopend vanaf 20.00 uur tot 24.00 uur. Aan de hand van de 

hoeveelheid bezoekers zal het bestuur beslissen of er een nachtwake wordt ge-

houden. 

 

PROGRAMMA 25 APRIL 2011*) 

 

06.00 uur  Vlaghijsen in de wijk (coördinatie Initiatiefgroep 25 april). 

   U wordt verzocht om zoveel mogelijk de vlag uit te hangen! 

 

13.00 uur Gezamenlijke dienst door Persekutuan 4 geredja Maluku di 

Hoogeveen in de Schutse kerk 

15.00 uur    Verzamelen in de ontmoetingsruimte van Ama Ina voor de  

   ceremonie  

15.15 uur  Ceremonie kranslegging herdenking 1e generatie Molukse  

   Ouderen Hoogeveen (coördinatie Stichting Salawaku i.s.m. Ker 

   ken en Initiatiefgroep 25 april).  

    

Kranslegging door 3 tantes van de 1e generatie en 3 kleinkinde-

ren allen in klederdracht 

 

   1 minuut stilte 

   Zingen volkslied: Hena Masa Waja olv Koor 25 april groep 

    

   Gedicht/Sjair 



15.45-16.00 uur Onder begeleiding van Tifagroep 25 april loopt men naar het 

stichtingsgebouw. Indien u naar de stichting wil lopen in deze 

stoet dan wordt iedereen verzocht om 15.45 uur te verzamelen bij 

Ama Ina. De route gaat via het schelpenpad naar de stichting. 

 

16.00 uur  Zaal open in de Stichting Salawaku 

 

16.30-21.00 uur Traditionele viering 25 april met een maaltijd en feestelijke  

  avondprogramma. 

   Dit jaar is de eigen bijdrage/bantuan  € 5,00.  

   Kinderen tot 8 jaar gratis. Vanaf 8 jaar tot 16 jaar en 65+: € 2,50. 

   We rekenen op uw begrip en steun! 

 

Om 18.00 uur Opening avondprogramma  

tot 21.00 uur Verschillende optredens door o.a. Ouderenkoor, Gospelkoren, To-

neel, Bingo, Jongeren en groepen die belangeloos een bijdrage wil-

len leveren voor het feest van de Molukse gemeenschap in Hooge-

veen!! 

    

 

 

 

*) programmatijden onder voorbehoud 

 

 

 

 

Bestuur STICHTING SALAWAKU  in samenwerking met 

Persekutuan 4 Geredja Maluk di  Hoogeveen en de initiatiefgroep 25 APRIL  

Programma 25 april 



Initiatiefgroep 25 april 



Advertentie 



 

Wanneer  : Woensdag 4 mei  

 

Hoe laat  : 13.00 – 16.00 uur 

 

Waar  : Stichting Salawaku 

 

Voor wie  : Kinderen/jeugd vanaf 6 jaar 
(en andere belangstellenden…) 

 
Kosten  : € 0,50 

 

Meenemen : Schort + 2 afsluitbare bakjes 

 

Wil je meedoen?  

Meld je dan vóór woensdag 27 april aan via onderstaande opgavestrook.  

Doe deze in een enveloppe met € 0,50 en lever deze in bij Stichting Salawaku 

Hoogeveen (opsturen mag ook : Zuidwoldigerweg 7, 7908 AC  Hoogeveen). 

 

VOL = VOL 

"----------------------------------------------- 
 

Ja, ik kom woensdag 4 mei gezellig koekjes maken!! 

 
Naam : ________________________ 

 

Leeftijd : ________________________ 

 

Tel.nr. : ________________________ 

Kinderactiviteiten 



De Politie meldt veel woningbraken in Hoogeveen. 

Elke wijk is aan de beurt, in Venesluis en de Zeeheldenbuurt maar 

liefst 11 maal. 

Het bijzondere is dat vrijwel alle inbraken overdag plaatsvinden. 

Mensen gaan even naar de winkel, sluiten de boel niet goed af en 

dan slaan de inbrekers toe. De buit bestaat uit gemakkelijk mee te 

nemen spulletjes zoals geld en sieraden. Geld is vervangbaar, maar 

sieraden vaak niet. 

De politie adviseert dan ook deze voorwerpen goed op te bergen en niet op voor de hand liggen-

de plaatsen. Deuren en ramen goed sluiten als men weggaat, ook al is het maar voor een bood-

schapje overdag. 

De politie is met man en macht bezig zicht te krijgen op de dader(s), maar kan de hulp van de 

mensen goed gebruiken. 

We vragen daarom de mensen alert te zijn op ongewone dingen in de buurt. Bijvoorbeeld voer-

tuigen die er niet thuis horen en opvallen door rijgedrag, rondstruinende mensen die er niet wo-

nen ect. Als u iets opvallends ziet, kunt u contact opnemen met de politie. 

Daarom is het heel nuttig om deze TIPS EN TRUCS van de politie goed door te nemen om te 

voorkomen dat vooral oudere mensen slachtoffer worden van een zogenaamde babbeltruc.  

Babbeltrucs 

Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen te beroven. Oplichters komen 

aan de deur of spreken mensen aan op straat. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn en 

uw pinpas en pincode nodig hebben voor een aanpassing. 

 

Wat kunt u doen tegen oplichters die aan de deur komen? 

- Open de deur niet helemaal: gebruik een kierstandhouder of deurketting.  

- Vraag altijd een legitimatiebewijs als iemand namens een instantie of bedrijf komt.  

- Laat onbekenden niet binnen.  

- Geef nooit uw pinpas en/of pincode af. Een bank of de politie vraagt daar nooit naar.  

- Bewaar altijd uw pinpas en pincode apart.  

- Medewerkers van banken, verzekeringsmaatschappijen, thuiszorginstellingen en 

  dergelijke  komen  nooit zonder afspraak bij u thuis voor financiële zaken.  

- Bent u alleen, maak een nieuwe afspraak en zorg dat er dan iemand bij u thuis is.  

- Vermoedt u dat u te maken hebt met een babbeltruc, bel dan direct 112.  

- Bent u toch u bankpas kwijt, blokkeer dan direct de bankpas. 

Nieuws van de wijkagent 



 

Tentang tipu muslihat dan akal lain2 untung mentjuri di orang2  

punja rumah-rumah 
 

Informasie dari polisi untuk mentjegah tipu muslihat jang dimana orang 

tua2 jang jadi korban dari jang sebut dengan “bitjara tipu muslihat”. 

Tipu muslihat adalah satu bitjara jang kasih alasan2 dan keterangan2 

untuk mencoba mendjarah/merampok. Keterangan itu datang dimuka 

pintu dari rumah2 atau bitjara di djalan-djalan.  

Tjontohnja mereka bilang bahwa mereka orang bank dan U pinpas dan 

pincode perlu untuk penjesuaian. 

Apa jang dapat U buat untuk menentang orang jang datang kasih kete-

rangan di muka pintu: 

 Sama sekali jangan buka pintu besar-besar: lebih pakai itu sedikit ce-

lah pemegang stand atau rantai pintu 

 Harus Tanja bukti kartu identitas mereka kalau seseorang datang 

atas nama satu instantie atau perusahaan 

 Simpan selalu terpisa U punja pincode dan pinpas 

 Kalau orang jang kerdja di bank, kantor asuransi, bahkan lembaga 

jang mengurus bantuan perawatan di rumah2 tidak pernah datang 

tanpa  

 buat djandji di U punja rumah untuk urusan keuangan 

 Kalau U tinggal sendiri di rumah, lebih baik bikin djandji baru/buat 

djandji ulang dan usaha ada orang sama-sama dengan U 

 Kalau U punja dugaan/prasangka jang U berhadapan dengan orang-

orang jang tipu muslihat langsung lapor di telefoon nomor 112 

 Kalau U punja bankpas hilang langsung U telefoon bank untuk di 

blokkade U punja bankpas 

Informasi penting dari Politie 



Gedicht 

Dit jaar is het zelfs alweer 60 jaar geleden dat onze ‘groot’-ouders naar Nederland 

zijn gekomen.  

 

Hierbij een ingezonden gedicht over een terugkeer naar de Molukken. 

Een zoon die een bezoek brengt aan het geboortedorp van zijn overleden vader. 

Bij het zien van het ouderlijk huis op de Molukken, herkent de zoon in de liederen 

die zijn vader altijd zong en in de verhalen die hij vertelde, de liefde van zijn vader 

voor het land waar hij geboren was.  

 

 

Molukken 
 

Ik ben ver weg, ik ben dichtbij 

Ik voel de man, die zijn pen doopte in heimwee 

liedjes van verlangen schreef 

op smaragdgroen papier 

over zijn vaderland 

en mijn moeder aarde 

Die zijn verleden bewaarde 

geuren toverde met zijn zang 

zodat ik kon ruiken waar hij eens was 

Ik huiver, ik huil 

Ik wandel door zijn ziel 

Kamer in, kamer uit 

en kom hem dan tegen 

“Dag vader’”, fluister ik 

“Ik neem alles mee” 

het hout, de bomen, de zee, het vuur 

Ik roep ze allemaal weer tot leven 

Ik zal jouw verhalen door blijven geven 



Vistoernooi 

Ouderengroep Salawaku organiseert i.s.m. Visclub Kawalinya 

 

Op zaterdag 23 april a.s. van 08.00 tot 14.00 uur 

een 

 

Vistoernooi 
 

Inschrijfgeld €10,00  

De loting start om 07.00 aan de waterkant 

 

Voorwaarden/regels: 

 

* Visvergunning verplicht 

* 1 hengel in het water 

* Gevangen vissen in leefnet 

* geen levend aas(vis) 

 

U dient  uw eigen materiaal meenemen: 

Hengels, Leefnet, Schepnet, lokvoer, aas, e.a. 

vismateriaal 

 

Criteria uitslag: 

 

1. gewicht 

2. aantal 

 

 

Tijdens de wedstrijd is er een warme maaltijd te krijgen 

Kosten € 5,= 

 

U kunt zich uiterlijk 19 april aanmelden bij: 

 

Dhr. Sammy Tuasuun 

 

Mail: kawalinya.hoogeveen@gmail.com 

Tel.: 06-22284536 



Vliegernieuws 

U kunt het niet ontkennen.  

Het is weer prachtig Vliegerweer.  

Vliegerclub Radja Udara organiseert in samenwerking met  

Stichting Salawaku op  14 mei en 2 juli 2011 

 hun jaarlijkse vliegertoernooien. 

Wie mee wil vliegeren, 

 kan zich op zowel 14 mei als 2 juli op de 

dag zelf laten inschrijven 

 vanaf 08.30 bij ondergetekende in  

Stichting Salawaku. 

 

Hopelijk zie ik jullie in grote getale “Hoogeveen” vertegenwoordigen!! 

Graag tot dan! 

 

Namens Vliegerclub Radja Udara 

Sam Uneputty 



Stuitvolleybaltoernooi 

Dit jaar hebben de heren van de groep ‘beweging voor oud-

ren’ van Stichting Salawaku weer meegedaan met het stuit-

volleybaltoernooi. Zoals voorgaande jaren werd het toernooi 

georganiseerd door Stichting Welzijn Ouderen. Verleden jaar 

is het team van Salawaku kampioen geworden en de regel is 

dat het winnende team het jaar daarop het toernooi dient te 

organiseren. Zo werd het toernooi dit jaar in Hoogeveen ge-

houden. Hiervoor hebben de heren maanden getraind en di-

verse vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. Dit werd 

met ongekende fanatisme gedaan, want het doel was na-

tuurlijk om dit jaar opnieuw kampioen te worden. Zaterdag 

19 maart was het zover. Be Meinen, de aanvoerder, was zo 

vriendelijk geweest om iedereen op te halen. Helaas bleken 

sommige teamleden onbereikbaar omdat zij de voorkeur ga-

ven aan een viswedstrijd. Het volleybalteam viste hiermee achter het net. Slechts 5 

teamleden verschenen er aan de Valkenlaan. Gelukkig heeft  

Jannie de Jonge, de gymlerares, de heer Minggus Manuputty uit Staphorst bereid 

gevonden om het Salawaku team te komen versterken. Zonder reserve teamleden, 

maar wel met een volledig team kon het toernooi gespeeld worden. Twaalf teams 

deden aan het toernooi mee. Mede dankzij sterspeler Minggus werden alle zes 

wedstrijden gewonnen. De geruchten doen nu de ronde dat het team uit Beilen 

zelfs een bod heeft gedaan om Minggus aan te kopen. De hoogte van dit bod is ons 

echter niet bekend. Het team van Salawaku is het  gelukt om ook dit jaar weer kam-

pioen te worden en keerden opnieuw met de wisselbeker huiswaarts. Deze wissel-

beker zal het Salawakuteam volgend jaar dus weer heel fanatiek gaan verdedigen. 

Hopelijk heeft Minggus dan geen  transfer naar Beilen gemaakt. 

 

 

Team Salawaku en Jannie de Jonge,  

 

 

Van harte gefeliciteerd 

met  

het  behaalde kampioenschap!! 



Klachten aan de woning in wijk Venesluis: 

Meld dit vooral aan Domesta. Hoe meer klachten van de-

zelfde aard hoe sneller dit door Domesta wordt onderzocht! 

Het nummer van de servicelijn is: 0900-4565656. 

 

 

Bewonerscommissie 


