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Initiatiefgroep 25 april 
Dhr. P. Manusama 
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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 

 



De Sint is samen met zijn pieten weer terug naar Spanje. Het is 

weer tijd voor de kerstboom en de mooi versierde en vooral veel 

verlichte tuinen. Prachtig om te zien. Ondanks dat het buiten erg 

somber weer is, maakt de extra verlichting een hoop goed. De 

energieleveranciers kunnen hun hart weer ophalen. Er wordt flink 

wat energie afgenomen. Iedereen maakt zich weer op voor de kerst. 

De ramen worden gelapt. Het huis krijgt een grote schoonmaak-

beurt. Er zal flink veel geshopt worden. Mooie kleding. Toch maar 

weer pakjes onder de boom. Lekkere hapjes. De oma’s en tantes al-

weer druk met de kue kuping, kue putar en de kue boontjies. Niet 

te vergeten de katjang bumbu en de sambal goreng kentang.  

Heerlijk al die tradities.  

Een jaar met verdrietige momenten. maar natuurlijk ook leuke 

herinneringen wordt weer afgesloten. Er staat al weer een nieuw 

jaar, met nieuwe uitdagingen voor de deur. 

Voor de redactie van Surat Kabar blijft het ook elke weer een uitdaging om een goed gevuld en 

vooral informatief krantje te leveren. Ik denk dat het nu ook weer is gelukt. 

Gita heeft opnieuw een leuk interview geleverd. Onze dank hiervoor. 

 Er zijn enkele ingezonden stukjes. De stagiaire stelt zich voor. Kortom genoeg leesvoer voor een 

vrij uurtje in deze drukke tijd. Wij staan natuurlijk nog steeds open voor uw ideeën en sugges-

ties. Foto’s uit de oude doos zijn nog steeds welkom. Zijn er nog mensen in uw omgeving die de 

Surat Kabar nog niet hebben ontvangen en dit wel graag willen. Laat u ons dit weten. Middels 

een klein briefje dat u bij de beheerders van  Salawaku af kunt geven. En anders via ons mail-

adres: stichtingsalawaku.suratkabar@gmail.com.  

Ook zijn we op zoek naar mensen die de redactie willen komen versterken en naar creatievelingen 

voor een leuke  column. Wie o wie meldt zich? 

 

Voor nu veel leesplezier. 

En wensen wij u een hele fijne Kerst toe samen met uw geliefden 

en alvast een heel gelukkig en vooral een gezond nieuw jaar !! 

Graag tot ziens op het Nieuwjaarsbal op zaterdag 2 januari 2010!! 

 

De redactie 

Voorwoord 



Kleurplaat 



 

 

Mopje 

Oproep 

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. 
 

De Kerstman zit samen met sinterklaas aan 

de bar na te praten over de gezellige decem-

ber dagen, zegt sinterklaas ineens:"geef mij 

nog maar een biertje" waarop de Kerstman 

zegt: Hallo....ik ben Sinterklaas niet"  

De leraar geeft natuurkundeles. 

 "Bij hitte zet iets uit, bij kou krimpt iets in. Wie weet 

een goed voorbeeld?" zegt Mark: "De zomervakantie 

duurt zes weken, maar de kerstvakantie duurt maar 

veertien dagen!"  



Lief en Leed 

 
Tot onze grote verdriet,  

hebben we afscheid  moeten nemen van: 

 

Usi/Tante Jo Pattipeiluhu 
zij overleed op 1  november 2009 

 

 
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 Ating en Tante Leny Unitli 

met hun 50– jarig huwelijk 
 

Tim  & Nicolette Sieders (Manusama) 

met hun huwelijk 
 
 

 

Suzy en Frank Dalebout (Tehupuring) 

met de doop van hun dochtertje Zehraja 

 

 

 

Robert-Luc en Tamara Ratuohaling 

met de geboorte van hun dochtertje  Jillian 

 
Haroen en Esther Djababoe 

met de geboorte van hun zoontje Joas 



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

De redactie houdt zich aanbevolen 

Tempo Doeloe 



Sudoku 

H N X A P T K U E M A N G K O K  

N T L H A H R E Q A I I U E P U  

Q A T S E A I D I S R E G O K E  

X H M Z S R Z A C E B N G K U P  

H H G S P I O G N O E O N K E U  

E A N F R K Z I O R G K A E L T  

C T I Q T E C N O T N U W P A A  

I Y N R R D T G N W A P A S P R  

T D U L S J L S F I R I B N I O  

J N K S I A D E F R E N G N S R  

A E I E B D I M I C T G N A X T  

A A S M I I R O G E N G A U Q S  

A N A D F A P E Y T O A J V G F  

Z S N Q R N N R T O H D T H X M  

R E O P M A J T R E O J A S O R  

P N H A S E C D N M P A K I G D  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoek de volgende woorden: 
 

harikedjadian, pohonterang, spekkoek, kupinggadja,  

kueboontjies, katjangbawang, kueputar, nasikuning,  

sambalgoreng,  sajoertjampoer, dagingsemoer, kuelapis,  

kuemangkok, 
 



Van de opbouwwerker 

De opvoedhogeschool op stoom 

Het is half  december en sinds de Startavond op 31 augus-

tus is de Opvoedhogeschool vol op stoom. Er zijn drie bij-

eenkomsten geweest die alle drie zeer interessant en ener-

verend waren. Voor het volgende half jaar zijn er nog 5 ge-

pland, iedere maand één. 

De avonden verlopen in een gezellige, knusse sfeer in het 

jeugdlokaal. Deskundigen uit eigen kring nemen de deel-

nemers mee en delen met hen hun ervaringen en kennis. 

De onderwerpen komen voort uit de huiskamergesprek-

ken die in mei gehouden zijn. De eerste twee bijeenkom-

sten gingen over het onderwijs. De docenten “Mester” Max Tetelepta, “Bung” Gilbert 

Lopulisa en Greet Loupatty vertelden uit eigen ervaring wat hen vroeger aangemoedigd 

had om door te leren, en waaraan ze slechte herinneringen hadden. Natuurlijk herken-

den de ouders hierin ook veel uit hun eigen jeugd, en al gauw werd duidelijk wat han-

dige tips zijn. 

Tijdens de tweede bijeenkomst werd veel verteld over de manier waarop de scholen 

hun leerlingen volgen in hun ontwikkeling. En waarop gelet wordt bij de beoordeling. 

De momenten van beoordeling werden verteld, er werden tips gegeven voor het contact 

met de school. Ook was er uitleg over hoe het onderwijs tegenwoordig “werkt” en in 

elkaar zit. 

De derde bijeenkomst ging over cultuuroverdracht. Elias Rinsampessy (Muhabbat) en 

Otjep Rahantoknam (LSEM) verzorgden het programma. De nieuwe dvd  “van Adat 

naar integratie” werd gezamenlijk bekeken. Een ingewikkeld onderwerp, cultuur is al-

tijd in ontwikkeling, en wat draag je dan over. Is er een “handboek”, of moet je alles zelf 

uitzoeken? Op 18 januari 2010 wordt dit thema vervolgd. 

Iedere bijeenkomst wordt afgerond met een korte evaluatie, en de resultaten hiervan 

zijn heel stimulerend voor de organisatie! Interessant, leerzaam, informatief, veel tips, 

graag een vervolg,  zijn reacties die we konden noteren. 

Van alle bijeenkomsten wordt een verslagje gemaakt dat op de website van 

www.opvoedhogeschool.nl komt te staan. Er wordt ook een “beschouwing-met-een-

knipoog” aan toegevoegd. Kijk af en toe of er voor u iets leuks of nuttigs op staat! 

De Opvoedhogeschool komt voort uit het Viergeneratieplan, een gezamenlijk plan van 

de samenwerkende Molukse kerken, stichting Salawaku en stichting Welzijnswerk. De 

gastvrouwen van de huiskamerbijeenkomsten helpen actief mee bij de organisatie en 

uitvoering, de uitvoering is in handen van ondergetekende en Henny Munster. De Op-

voedhogeschool is bedoeld voor alle ouders, grootouders en andere betrokkenen bij de 

Molukse jeugd van Hoogeveen en de onkosten worden betaald door de gemeente. 

 

Graag tot ziens bij de Opvoedhogeschool! 

Annemarie Blom 

http://www.opvoedhogeschool.nl


Recept 

Kuping Gadja. (Olifanteoren)  

10 eieren 

275 gr. Suiker 

3 zakjes vanillesuiker 

2 volle eetlepels kaneel 

3 volle eetlepels cacao 

1300 gr. Bloem 

olie 

 

Mix de eieren, vanillesuiker en suiker tot het mengsel wit van kleur is.  

Doe 1 kilo bloem erbij en kneed het goed. Deel het deeg in tweeën.  

Voeg aan de ene helft beetje voor beetje 150 gr. bloem toe, 

totdat het een stevige massa wordt. Goed kneden. 

Voeg aan de andere helft kaneel, cacao en 150 gr. bloem toe totdat het een stevi-

ge massa wordt. Goed kneden.  

Bestuif het werkblad met bloem en rol het witte deeg uit tot een lap van 1/3 

dikte. Doe dit ook met het bruine deeg.  

Leg het bruine deeg op het witte deeg en druk het goed aan.  

Als de lagen niet goed op elkaar plakken, helpt het om ze te bevochtigen met 

wat  water.  

Rol het deeg stevig op en snijd er hele dunne schuine plakjes af. Frituur de 

plakjes in niet te hete olie. 



Interview 

Hallo lezers, mijn naam is Melanie Christany Tuasuun. Op donderdag 29 mei 1980 heb ik in 

ziekenhuis Bethesda te Hoogeveen mijn eerste krijs laten horen. Mijn ouders Bobbie Tuasuun 

(Rumahkay, Ceram, Maluku) en Christel Tuasuun-Zinger (Hoogeveen, Nederland) wisten 

toen al dat ik zangeres zou worden! Door de weeks werk ik als management-/projectassistent 

bij de Provincie Overijssel te Zwolle en in de weekenden mag ik lekker zingen. Sinds septem-

ber dit jaar woon ik weer in de Molukse wijk samen met mijn aanstaande man Rolf Tanger en 

hier mogen wij lekker genieten van onze families en elkaar. 

 

Heb je, toen je nog klein was, altijd al gedroomd van een carrière als zangeres? 

Een carrière is nogal een groot woord vind ik zelf, maar ik heb altijd al geweten dat ik van zin-

gen en muziek hou. Heel stiekem droom ik er nog steeds wel van om ooit een CD op te nemen, 

maar beroemd worden hoeft van mij niet perse. 

 

Wanneer en hoe kwam je in aanraking met muziek en dacht je 'dit wil ik'? 

Mijn vader repeteerde vroeger met zijn band in de woonkamer van mijn oma en regelmatig 

mocht ik mee, dus het begon al heel vroeg. Mijn vader heeft zelfs nog een opname (op cassette) 

waar ik ongeveer 1 jaar was en het koorwerk van How bout us van Champaign meezong.  

Volgens mij was ik een jaar of 10 toen ik volgens mij mijn eerste solo optreden heb gedaan op 

een feest van Rutong-Rumahkay. Mijn vader heeft toen een tape gemaakt met het nummer Vi-

sion of Love van Mariah Carey. Toen vond ik het nog best wel eng, maar naarmate ik ouder 

werd en in bandjes ging spelen werd het steeds leuker en nu kan ik niet meer zonder. 

 

Voel je je 'speciaal / anders' als je op het podium staat? 

Ik voel me niet speciaal of anders op het podium, maar ik voel me wel vrij. Op het podium kan 

ik mijn emoties en gevoelens delen met anderen. Daarnaast is het voor mij een heerlijke uitlaat-

klep. De een gaat hiervoor elke week naar de sportschool! 

Ik voel me altijd wel erg voldaan als ik aan het einde van een optreden allemaal vrolijke/

gezellige mensen zie die een leuke dag/avond hebben gehad. Dan denk ik altijd "we hebben 

het weer goed gedaan!?". 

 

Er is veel Moluks talent in de muziekwereld. Hoe ervaar je dat? 

Er is heel veel talent onder de Molukse ouderen/jongeren, maar het valt mij op dat er veel stil 

(blijven) staan/ bescheiden blijven/ geen risico’s durven te nemen. Alleen op je (zolder)kamer 

kom je niet verder. Je moet blijven leren en dat kan alleen als je veel speelt met verschillende 

muzikanten, varieert in muziekstijlen, kritiek ontvangt en geeft. Hou de uitdaging erin! 

 

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

Een specifiek doel of boodschap kan per avond verschillen, maar voor het optreden heb ik al-

tijd als doel om het publiek, de gasten een leuk, maar vooral gezellige avond proberen te ge-

ven. Als muzikant/zangeres zijnde is het vooral belangrijk om gezelligheid en plezier vanaf het 

podium uit te stralen, want dit is wat het publiek ziet en hoort. Als het daar goed is dan neem 

je je publiek mee in je flow. Als de avond dan weer voorbij is en er komen mensen naar je toe 

met het commentaar dat zij enorm hebben genoten van het zichtbare plezier op podium dat is 

overgeslagen op het publiek, dan heb je je werk goed gedaan. 
 

 



Interview 

 

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

Jazeker, vooral hoogtepunten. Dieptepunten eigenlijk niet, want als er eens een keer iets niet 

lukt moet je dit weer als bagage meenemen en hier lering uithalen. 

Mijn hoogtepunten zijn toch wel spelen met Surprise in Paradiso Amsterdam waar wij de 1e 

prijs van de halve finale "Clash of the Coverbands" hebben gewonnen en de award voor "beste 

zangeres van The Clash 2007" die ik heb gewonnen. 

 

Hoe zie je de toekomst voor jou in de muziekwereld? 

Ik ben nog jong en heb hopelijk nog heel veel jaren voor de boeg. Als ik naar voren mag kijken 

dan hoop ik nog meer te groeien en met meer muzikanten te mogen samenwerken. Zolang ik 

nog kan zingen dan blijf ik dit doen totdat ik er bij neerval. 

 

Er is veel concurrentie in de muziekwereld. Hoe ga jij / gaan jullie daar mee om? 

Concurrentie is er gelukkig maar. Dat is gezond! Hier blijf je scherp van. Ik zelf praat liever 

over conculeg’s, want van iedereen kan je leren en wie weet ga je ooit nog samenwerken. 

Je moet er zelf voor zorgen dat je niet stil blijft staan en zo nu en dan moet je innoveren (met 

nieuwe  

ideeën komen). 

 

Heb je nog andere bezigheden naast de muziek ? 

Mijn werk! En in september 2010 ga ik weer studeren (HBO-Management Economie en Recht).  

Oppassen op mijn zusje haar kids en de kleinkinderen van Rolf, dit doe ik het liefst in mijn 

vrije tijd. 

Koken vind ik ook heel leuk en vooral lekker! 

 

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

Niet echt, maar ik sta open voor vragen. 

Misschien iets voor stiekem jonge zangtalenten: als je een keer een klankbord nodig hebt/

advies wilt ben ik altijd bereid te helpen.  



Kaum Ama Ama 

  

Beste mensen, 

 

Bij deze willen wij ons graag voorstellen. Wij zijn een Molukse mannengroep ge-

naamd: “Kaum Ama Ama” opgericht op 26 april 2009. De mannengroep bestaat uit 

24 mannen van de eerste en tweede generatie afkomstig uit Hoogeveen. De jongste 

is 29 en de oudste is 83. Het motto is: “niks moet alles mag en het moet gezellig 

blijven". Elke laatste zondag van de maand komen wij bij elkaar en huren wij het 

“Jeugdlokaal” af.  Dit gebeurd met de gekregen subsidie van de gemeente. Tijdens 

deze bijeenkomst behandelen we dan één thema. 

 

Wat doen wij? 

Wij praten in groepsverband o.a. over onze cultuur, leefwijze, geloof, opvoeding 

van vroeger, overdracht en gemengd huwelijk. 

 

Waarom doen wij dit? 

De eerste generatie is er bijna niet meer, alleen nog een handje vol. Van diegene die 

er nog zijn daar willen wij graag alles van weten; nu het nog kan zodat, onze cul-

tuur en geschiedenis kan worden overgedragen.  

 

Waarvoor doen wij dit? 

Voor de generaties na ons, zodat zij niet zullen vergeten wat onze afkomst is en de 

bijhorende normen en waarden. Zodat zij dit weer door kunnen geven aan de vol-

gende generaties.  

Voor het volgende thema proberen wij 2 oudere vrouwen te benaderen die willen 

vertellen over hun beleving van de periode in Nederlands-Indië en van de verplich-

te inscheping naar Nederland tot aan nu.  

  

Mocht je belangstelling hebben kom gerust langs, de deur staat altijd open!! 

Zelfs als je buiten de wijk woont, geen Maleis spreekt, jong of oud bent. 

Je bent altijd welkom! 

  

Op 20 december 2009 is er weer een bijeenkomst het begint om 15.30.  
  

namens kaum Ama2 de heren  M. Lopulisa, L. de lima, J.Munster. J.Siahaya en  

S. Uneputty bedankt 

 

Sorry vrouwen het is alleen voor de mannen!!!! 



CD-release 



 

Advertentie 



 

 

 

 

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 



2e Molukse Mantelzorgdag in Moordrecht op 14 november 2009 

 

Toet-toet………ja daar stonden de dames usi Dolly en usi Jolanda voor mijn huis. 

Want wij zouden naar Moordrecht gaan, de dag vd Mantelzorgers. 

Ik ben weliswaar geen Mantelzorger maar omdat ik stage loop bij Salawaku mocht ik het ook be-

leven. Dit om het één en ander aan jullie te kunnen vertellen wat we meegemaakt hadden.De da-

mes hadden net zoveel zin als ik. Maar voordat we er zijn, eerst nog twee uur in de auto op weg 

naar het Westen des land. In de auto zaten wij heel behaaglijk en lekker te kletsen en gelachen 

voordat we het wisten zaten we al in Moordrecht. Het waren echt geen twee uurtjes….maar 

hooguit een “Half Uurtje”Usi Jolanda kan er wat van …laat het lachen maar aan Usi Jolanda over 

en Usi Dolly haar stopwoord “Nou Ja Zeg”…. 

 

We kwamen daar zo rond 12.00 uur aan, Usi Dolly moest nog even haar auto zien kwijt te raken. 

Want de parkeerruimtes was niet bepaald denderend….uiteindelijk had ze één gevonden. Wij 

werden net nog geen ijspegels…Want zo warm was het ook weer niet. 

De Mantelzorgdag werd in het Zespunt gehouden in Moordrecht, een gebouw waar festiviteiten 

worden gehouden. Bij binnenkomst werden wij in groepen verdeeld door middel van een bad-

ges. Ik zat bij groep blauw,usi Dolly en usi Jolanda zaten ook verdeeld. 

We gingen naar binnen en al gauw zag ik bekenden Theo Papilaya van LSMO en tevens mijn Pe-

la, en Eef Manusama en Lies Thenu, beiden vrijwilligers van Rumah Orang tuatua in Moord-

recht. En bekenden uit Woerden mijn geboorteplaats……allemaal mantelzorgers. 

 

Het liep een beetje uit, want de groep uit Maastricht waren nog onderweg, tja ligt ook niet naast 

de deur, dus begrijpelijk! 

Tegen 12.30 uur werd de Dag voor de Mantelzorgers geopend door de Wethouder. Zij deed haar 

officiële toespraak en al gauw werden de workshopleiders naar voren geroepen. De groepen 

werden bij elkaar verzameld en toen konden wij onze grote werk gaan doen. Ik zat bij groep 

blauw en ging dus bloemschikken doen; ik zo onhandig als de pest zag het echt niet zitten. Maar-

ja, ik kan moeilijk in een hoekje gaan zitten, dus alles opzij zetten, en met de gedachte .. Ik kan 

alles! Nou ik heb alles heel netjes nagedaan, geslaagd uiteindelijk een mooi kerststukje gemaakt. 

Usi Jolanda ging Jospan doen, hele mooie bewegingen, ze deed het heel kundig. De hele groep 

kon heel goed mee doen met Jospan. 

Oké, sommige dames gingen af en toe uit de maat maar uiteindelijk iedereen kon goed meedoen. 

Later kwam usi Dolly haar danskwaliteiten tonen; ze kan zo mee doen met Dancing with the 

Stars………….! 

 

Er waren best een aantal mensen gekomen, we werden ook heel leuk opgesteld geen rijen tafels. 

Maar heel leuk verdeeld door de hele ruimte, en heus waar een hele goede live-band. 

En natuurlijk ook mensen aanwezig van LSMO. Ook zij vertelden hun samenwerking met ver-

scheidene organisaties voor de Molukse Ouderen. De Molukse ouderen die worden ook steeds 

ouder en uiteindelijk zijn wij de jongeren die naar ze om moeten kijken. 

Dat vergt ook heel veel energie en aandacht, want daar moeten ook mensen voor zijn. 

Maar waar liefde is, daar zijn ook mensen te vinden, uiteindelijk doe je het voor je orangtua. 

Zij hebben ons ook liefde en goede verzorging gegeven, en dan geef je hemzelf weer terug. 

Mantelzorgdag 



Bij een workshop waar ik bij zat moesten wij een tekst maken op een bestaande melodie. 

De dames bij wie ik zat, heel veel dames uit Vught, die waren heel erg gedreven. We hadden 

ongeveer een half uur de tijd. Zoeken naar de juiste woorden op de melodie van Manisé-

Manisé. 

Het was een geslaagd feest…prachtig zoals zij woorden zaten te bedenken…ze kunnen zo 

songwriters worden op mij na, want ik wist niets te bedenken. Ik zat erbij als een pop die 

niet kan praten. 

We werden begeleid door 3 gitaristen waaronder twee broers van Pareira…en dat ging echt 

als een treintje…zo goed waren de woorden beschreven. En uiteraard ging het over de man-

telzorg. De groep was vrij groot uit 10 dames bestonden wij. 

Er waren twee groepen die een tekst moesten maken.De andere groep waren voornamelijk 

mannen en twee dames. Zij hadden een liedje bedacht op de melodie van Gandongé. 

We moesten ook het liedje in de grote zaal gaan zingen voor het publiek - echt het was zeer 

geslaagd - het publiek leefde intens met ons mee tijdens het zingen. 

 

De dames die meededen met workshop Jospan kwamen ook aan de beurt, er werden 4 groe-

pen opgesteld om de Jospan te gaan doen. 

Per twee groepen werd daaraan meegedaan. Ik deed snel de kleur van mijn badges eraf -ik 

had net niet genoeg lef om mee te doen in de grote zaal- 

Maar usi Jolanda en usi Dolly, tja lefmeiden die durfden wel…en ze deden het allemaal 

prachtig. Echt als je elk pasje kan dan is het een plezier om mee te doen. 

 

Toen kwam het grootste moment! Met z’n allen gezellig afsluiten…….door middel van lek-

ker makan-makan . Ik heb genoten van mijn bordje rijst met rendang en sajoer en gebakken 

kip met uiteraard hete sambal. 

Tussendoor kregen wij ook lekkere hapjes, van kue mangko tot nasi oenti en nog meer lek-

kere koeken zoveel om op te noemen. 

 

Uiteindelijk tegen 18.30 uur gingen wij weer richting het Noorden…….Met onze kerststukje 

usi Jolanda en ik, en alledrie met een mooie orchidee. 

In de auto was het weer lachen, gieren, brullen en opnieuw waren wij maar een “Half uur-

tje”in de auto…………ipv van twee uur! 

 

Dit was onze belevenis……..”The Three Degrees”  

 

Usi Jolanda Laturake, Usi Dolly Sijaranamual en Esther Schelkers-Tetelepta 

Mantelzorgdag 



 

Mijn functie als stagiaire bij de Molukse Stichting Sa-

lawaku. 

 

Ik…….Esther Schelkers-Tetelepta volg stage vanaf  

14 september 2009 bij Stichting Salawaku. 

Tot nu toe doe ik het met veel plezier. 

In week 44 of 45 waren Usi Dolly Sijaranamual en ik 

in de wijk geweest om mantelzorgers te benaderen.  

Dat was voor het eerst dat ik de wijk in ben geweest,  

zolang ik hier woon. 

Mijn man werkt in de gevangenis in Veenhuizen, 

vandaar dat wij 7 jaar geleden in Hoogeveen zijn  

komen wonen. 

Usi Dolly en ik  hebben de grootste lol gehad en ik 

vond het heel leuk om andere Molukkers te ontmoe-

ten. Aangezien ik zelf niet in de wijk woon, vond ik 

het prachtig om met de ouderen te praten. 

We gingen de wijk in om mantelzorgers te benaderen 

voor de Landelijke Mantelzorgdag op 10 november in het Alfa-college en voor de Moluk-

se Mantelzorgdag in Moordrecht. 

In totaal gingen er 3 Molukse mantelzorgers  mee, Usi Dolly namens de Initiatiefgroep 

Ouderen en ik als stagiaire van de Molukse stichting. 

Voor de rest ben ik bezig met de administratie en het maken van flyers voor verschillende 

festiviteiten. Af en toe notuleer ik bij de bestuursvergaderingen, het aanpakken van tele-

foontjes en verricht ik hand- en spandiensten voor alle werkgroepen als ze erom vragen. 

En zelf ben ik van plan zodra  mijn stage erop zit me bezig te houden voor de ouderen in 

de wijk. 

Ik heb altijd een zwak gehad voor oudere mensen, en het lijkt me heel erg fijn om bezig te 

zijn met de ouderen. 

Ik heb in die tussentijd nu verschillende mensen gezien, zelf kom ik  oorspronkelijk uit 

Woerden. Ik heb wel wat familieleden hier wonen. Tante Co Tetelepta en de kinderen en 

Esther Tahitu en haar kinderen.  

 

Nu ken ik via mijn werk bij de stichting meerdere mensen, wat ik ontzettend leuk vind. 

 

Dit was het dan…… 

 

Ik dacht ik laat  even wat van mij horen vandaar iets van mij in het kort. 

 

Groeten van Esther Schelkers-Tetelepta 

Mag ik me even voorstellen... 



Van het Bestuur 

Wat vliegt de tijd! Het lijkt wel gisteren dat we het jaar 2009 hebben ingeluid en nu zitten 

we al aan het eind van het jaar!  

Er is het afgelopen jaar ontzettend veel gebeurd. Het stichtingsgebeuren is constant in be-

weging, tijden veranderen. En veranderingsprocessen maken heel wat los. Mensen ko-

men en mensen gaan.. Leuke dingen en minder leuke, spanning, korte lontjes, begrip, 

frustatie, blijdschap, verdriet, zo vergaat het ons allemaal. Maar met geven en nemen, res-

pect en wat voor elkaar over hebben, hopen we als bestuur een stukje bij te dragen aan de 

instandhouding van onze Stichting waarin we met z’n allen onze cultuur kunnen beleven 

en overdragen. Waarin we onze culturele feesten kunnen vieren en activiteiten kunnen 

ontplooien in de warmte van de gedachte dat we ons kunnen identificeren met elkaar en 

aan het verleden en heden en toekomst als Molukse gemeenschap in Hoogeveen. Satu 

Bangsa, Satu Suku. 

 

Bestuursaangelegenheden: 

Halverwege het jaar heeft onze bestuurslid mw. E. Usmany de knoop doorgehakt om als 

bestuurslid af te treden. Werk en studie blijken in dit geval moeilijk te combineren met 

een bestuursfunctie. Het bestuur bedankt haar voor de inzet en wenst haar veel succes 

voor de toekomst. 

De heer M. Lopulisa heeft bedankt voor het adviseurschap. Verschil van inzicht hebben 

ertoe geleid dat hij deze taak naar zijn mening niet meer kan uitvoeren.  

Mw. Aba Ohello, voormalig mantelzorgconsulent in Hoogeveen, is als adviseur toegetre-

den. Met name op het gebied van ouderenbeleid is zij voor het bestuur een aanwinst. 

De heer A. Munster heeft zich bereid verklaard om als adspirant bestuurslid mee te den-

ken in het bestuur. Als één van de mede-oprichters van de Stichting Salawaku zijn we 

heel blij met zijn terugkeer. 

De heer F. Maail heeft zich bereid verklaard om als adviseur sport/cultuur mee te den-

ken, met name gericht op de organisatie van het familievoetbaltoernooi tijdens de Asian 

Flavour. Wij heten hem van harte welkom. 

 

Werkgroepen: 

de Jongerenwerkgroep heeft spijtig genoeg besloten om er een punt achter de zetten na 

13 jaar jongerenaktiviteiten. Ook hier vergt werk, studie en stage zoveel tijd dat er geen 

rek meer in zit om hun aktiviteiten voort te zetten. Het bestuur begrijpt hun beslissing 

maar vindt het heel jammer dat er geen follow-up is gecreëerd in de afgelopen jaren. 

Maar het zij zo, de jongerengroep zal in deze Surat Kabar ook een stukje schrijven over 

hun beslissing. Het bestuur bedankt de jongerengroep voor hun inzet en geweldige pres-

taties van de afgelopen jaren en wenst hen heel veel succes met studie en werk!  

Initiatiefgroep 25 April: Eind november heeft het bestuur met de 25 april groep een ge-

sprek gehad. Hieruit is besloten dat de 25 april groep als werkgroep deel uitmaakt van de 

Stichting Salawaku. In deze Surat Kabar kunt u meer lezen over het ontstaan en de moti-

vatie van de groep. Namens het bestuur van harte welkom! 

 



Van het Bestuur 

 

Pasar Malam Asian Flavour 2010 

Stichting Salawaku is medeorganisator van de Eerste Pasar Malam Asian Flavour 2010 

in Hoogeveen. Samen met Link2 Sport&Culture gaan we de eerste PMAF in Hoogeveen  

opzetten. Meer info hierover treft u verder in deze Surat Kabar. Het voornemen van 

Link2 Sport&Culture is om het familievoetbaltoernooi een vervolg te geven weliswaar in 

een nieuwe vorm en gekoppeld aan de Pasar Malam Asian Flavour 2010. Er zal overleg 

gepleegd worden met de organisatoren van de Familievoetbaltoernooi Salawaku. 

 

Inspectierapport Domesta inzake de uitgevoerde voegwerkzaamheden in de Molukse 

wijk 

Zoals beloofd in de vorige Surat Kabar treft u in deze editie het inspectierapport over de 

uitgevoerde voegwerkzaamheden.  

 

Dit was in het kort de bestuursmededelingen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u 

die uiteraard stellen bij het bestuur.  

 

In deze drukke tijden voor Kerst en Oud en Nieuw is iedereen in de weer met het voor-

bereiden van djadjan2. Lekkere kue boontjes, katjang bawang maken en nog vele moluk-

se lekkernijen!   

 

Namens het bestuur van de Stichting Salawaku wensen wij u  

 

GEZELLIGE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR 2010!! 

 

OFTEWEL 

 

SELAMAT HARI NATAL DAN SELAMAT TAHUN BARU 2010!! 



Mantelzorgdag in het Alfacollege 

Die dinsdag om 8.15 uur stond usi Mima bij mij voor de deur, om samen naar de Mantelzorgdag te gaan. 

De Mantelzorgers worden in het zonnetje gezet voor hun vele goede inzet. Voor alle dierbaren die zij heb-

ben en die verzorgd moeten worden. 

 

En dan op 10 november dan is het zover dan worden zij gretig verwend. 

We kwamen daar aan rond 8.30 uur, Edo (voorzitter Contactpunt mantelzorg) kwamen we halverwege de 

gang tegen. En zo gingen wij met ons drietjes op weg naar de examenzaal, want daar zou het worden ge-

houden.  We kwamen daar dus aan, maar we troffen alleen een docent en tal van leerlingen. Die stonden 

op het punt om, waarschijnlijk moesten zij aan een toets beginnen. Wij raakten dus even in de war van. 

Oh dit is toch de bedoeling om hier te beginnen met de Mantelzorgers. Daar kwam Karin Wullink aange-

lopen van de organisatie en bleek de docent en zijn leerlingen hoorden voor vandaag even niet hier! 

Dus moesten zij op stel en sprong meteen weg. Maar voordat zij de benen konden nemen, moesten zij 

eerst alle tafels en stoelen gewoon weer neerzetten zoals ze stonden. Namelijk voor de grote dag voor de 

mantelzorgers binnen een mum van tijd stonden ze weer zoals van oudsher. 

 

Even later kwamen de andere “grote leiders” binnenwandelen en werd er kennis gemaakt met elkaar, uit-

eindelijk ben je samen met elkaar van 8.30 tot 16.00 uur. En dan is het wel fijn als je elkaar bij naam kunt 

noemen. De tafels werden neergezet zodat wij met de badges konden beginnen, zodra de mantelzorgers 

binnenlopen. Al snel drupten de mensen binnen. We hadden ongeveer 90 mantelzorgers en met verschil-

lende mensen van de organisatie kwamen we ongeveer op 120 man. 

 

Edo Staudt deed de opening, wenst iedereen een fijne dag toe en gaf toen het woord aan Wethouder 

Poutsma. 

 

Trijnie Fieten stelde de workshopbegeleiders aan ons voor, legde uit hoe alles te werk ging. 

Voor iedereen was het duidelijk en even later konden de mensen zich gaan begeven naar hun workshop-

plek. 

 

Verschillende plekken zoals: Bloemschikken, Ketting maken werken met kralen, Nestkastjes maken, Thee-

kistjes schilderen, Haarverzorging, Kadoplezier met papier, Wijnproeverij, Graveren met glazen, Schilde-

ren met acryl, Techniek, Pech onderweg en als laatste schoonheidsverzorging. 

 

Tussen de middag kregen we heerlijke broodjes en kroketten, lekkere soep. 

Er werd heel goed voor de mensen gezorgd. We zaten allemaal heel smakelijk te eten. 

En genieten van de verwennerij op een doordeweekse dag genieten zonder zorgen. 

 

Rond 14.45 uur kwam Lenny Kuhr optreden, ze is niks veranderd, zong als een nachtegaal. Heel 

spontaan liet ze de mensen ook meezingen het blijft een apart vak om toch mensen mee te laten jubelen, er 

zijn ook genoeg mensen die uit verlegenheid toch hun mond dichthouden. Maar Lenny kreeg ze wel zo-

ver, vooral met het liedje waar ze zo bekend is geworden. Visite-Visite een huis vol Visite! 

 

Als laatste een optreden van onze “ Jantje Smit” In spe.  Dat jubelen was wat minder vergeleken bij Lenny 

kuhr, maar al met al het was wel toppie want wij usi Mima, usi Mien, usi Dolly, Trijnie , Gerrie , en  tal 

van andere mensen en ik maakten een ware slinger voor de polonaise. 

 

En zo eindigde de Mantelzorgdag op 10 november 2009 heel gezellig. De mensen waren dik tevreden met 

hun verwendag en volgend jaar gaan we weer vrolijk verder. 

En dan gaan wij Molukse hapjes maken, want waar Molukkers bevinden horen ook Molukse hap-

jes……….Amatoooooooooo 



Mantelzorg 

 
 

Zorgt u langdurig en intensief voor uw hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandi-

capte partner, ouder, kind, vriend of buur… 

 

Dan bent u ook één van de vele mantelzorgers in de gemeente Hoogeveen. 

 

Lang niet iedereen die voor een ander zorgt, weet dat hij of zij mantelzorger is. En dat is 

jammer, want er zijn veel voorzieningen waar de mantelzorgers een beroep op kunnen 

doen. Het CPM kan voor u uitzoeken voor welke voorziening u in aanmerking komt. 

 

Veel mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om te zorgen, maar lopen tegen allerlei 

knelpunten aan. Het CPM kan helpen om deze knelpunten op te lossen. 

 

Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag. Het CPM kan voor oppas zorgen, zodat de 

mantelzorger bijvoorbeeld aan één van onze activiteiten kan deelnemen. 

 

Het CPM organiseert….  

Lezingen, presentaties, contactbijeenkomsten, Dag van de Mantelzorg, geeft een  

nieuwsbrief uit en heeft een actuele website www.mantelzorghoogeveen.nl waar elke 

mantelzorger terecht kan. 

 

Ook het CPM kan het niet alleen…. 

Door samen te werken met andere organisaties staan we sterk in het informeren en 

voorlichting geven en behartigen van belangen van mantelzorgers. 

Het CPM Hoogeveen werkt nauw samen met o.a. Weidesteijn, Stichting Salawaku,  

Alfa-college, Interkerkelijk- en levensbeschouwelijk netwerk. 

Het CPM neemt deel in de Wmo-raad Hoogeveen en behartigt hierin de STEM van de 

mantelzorgers. 

 

CPM reikt u graag de hand… 

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief met tips, activiteiten en actualiteiten in regelgeving. 

Stuur of een brief naar ons Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen 

 p/a Het Haagje 119, 7902 LE Hoogeveen  

of een mailtje naar contactpunt@mantelzorghoogeveen.nl  

of neem contact op met Edo Staudt, voorzitter van het CPM Hoogeveen, 

 mobiel 06 10928031. 
  

 

 

  

  

CPM Hoogeveen vertolkt de STEM van de mantelzorgers. 

http://www.mantelzorghoogeveen.nl/
mailto:contactpunt@mantelzorghoogeveen.nl


 

CURSUS BAHASA MELAJU 

 

 

STICHTING SALAWAKU GAAT DE CURSUS MALEIS OPSTARTEN.  

 

BIJ GENOEG DEELNAME (minstens 10 cursisten) gaat de cursussen beginnen. 

 

 

Dus geef u snel op want wie het eerst komt, die het eerst maalt. 

En helaas VOL = VOL! 

 

 

Kosten  : € 20,00 per persoon (10 lessen = € 2,- per les) 

 

Opgave vóór : 5 januari 2010 

 

 

———————————————————————————————————- 

Onderstaand strookje invullen en afgeven bij de beheerders van de Stichting  

Salawaku 

 

Naam: ……………………………… 

 

Adres: ……………………………… 

 

Tel.nr: ……………………………… 

 

Leeftijd: ………………… jaar. 

 

Geeft zich op voor de Maleise taalcursus. 

 

 

Ondertekening: ………………………… 

 

 

NB: In de 2e week van januari worden degenen die zich hebben ingeschreven 

schriftelijk benaderd voor de definitieve start van de cursus. 

Maleise Taalcursus 



Zaterdagochtend 5 december was het vrij “druk” iets van 12 

tot 15 dames in de stichting. Want de dames zouden gaan 

bloemschikken onder leiding van Rianne deze mevrouw 

heeft een bloemenzaak en vond het leuk om de dames te 

gaan begeleiden. Usi Mima heeft haar benaderd en ze was 

heel enthousiast daarover. Toen ik binnenkwam, (ik was te 

laat “Djam karet”) was het al een drukte van jewelste. Voor-

al met al dat groen op tafel en gesorteerd op de grond. Ik 

kwam ook met 3 volle tassen binnen met allemaal groentak-

ken, hulst, klimoptakken in ieder geval genoeg om je kerst-

stuk op te vrolijken. Daarvoor ging ik bij 4 verschillende bu-

ren hun tuin bij langs. En blijkt dat Usi Mima ook bij de bu-

ren was geweest, zij hadden ook aparte takken meegeno-

men, en ook katoenbolletjes noem ik ze maar. 

Die avond daarvoor was Usi Mima samen met haar schoon-

zus Leen Mailissa ook al op struintocht geweest bij Leen in 

de tuin. Maar ook de gemeentelijke tuinen. Daar gingen zij 

ook even wat “lenen”. Gelukkig geen “blauw” gezien tijdens hun struintocht! Al met al genoeg 

groen om hun kerststukken te versieren!  En uiteraard allemaal verschillende soorten bloempot-

ten en vazen en oase. Heel veel! In begin was het jeeh wat nu, maar zolang je fantasie het werk 

doet, komt het wel goed. Beetje bij beetje komen ze op gang, maar zinderwijs begon hun kerst-

stukje  vorm te krijgen. Het was heel gezellig tussendoor werd er natuurlijk veel gelachen net 

“Villa Kakelbont”en maar kakelen en tokkelen. Bung John zorgde natuurlijk voor het nuttigen 

van de koffie en thee. Daar hoeven wij niet bang te voor zijn dat het mis gaat, want voor de ver-

zorging kun je ervan op aan dat het goed zit bij Bung John. Langzamerhand ontstaan er hele 

mooie kerststukken, de dames gingen niet met één naar huis.  Sommigen hadden zelfs 3 stukjes 

gemaakt.  Trots dat zij het met hun eigen handen hadden 

gemaakt. En het mooiste is het was net alsof het uit een 

bloemenzaak is gekocht! Maar dan vele malen goedkoper! 

Want vandaag de dag is niets meer goedkoop. Dus heel fijn 

dat de stichting dit weer heeft georganiseerd. Je hebt dan 

een mooi kerststukje, een gezellige ochtend gehad, en je so-

ciaal contact heb je weer op peil gebracht! Rianne was heel 

tevreden over diverse stukjes, het zag ook er heel mooi uit. 

En dat voor maar 6 Euro, 2 tot 3 kerststukjes. Dat krijg je 

niet in een bloemenzaak. Het begon omstreeks 10.00 uur het 

zou maar tot 12.00 uur duren, al met al de dames gingen 

met hun mooie stukjes tegen 13.00 uur pas naar huis. Leen 

Mailissa bleef achter, en ging de boel toen opruimen. De 

stichting schoon achterlatend ging Leen naar huis met haar 

mooie kerststukken.  

 

De dames hadden het heel gezellig gehad en trots op hun 

mooie kerststukken met kerst zullen ze wellicht aan de gezellige ochtend terugdenken. 

Workshop Kerst Bloemschikken 



Zaterdag 5 december was het in Stichting Salawaku groot feest 

Want de Sinterklaas en twee Pieten zijn toen geweest. 

De avond ervoor moest er eerst nog heel wat gebeuren 

En hebben de versierpieten de zaal eerst op moeten fleuren 

De kinderen van 3 t/m 8 jaar hadden zaterdag gezellig hun (groot)ouders mee 

Allen zaten te genieten van ranja, koek, soesjes, pepernoten, koffie en thee 

De kinderen gingen met de kleurplaten en stiften aan de haal 

Toen plotseling Sinterklaas en 2 pieten binnenkwamen in de zaal!  

"Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht" klonk het gezang 

Het ene kind opgewekt en vrolijk, het andere kind toch wel een beetje bang. 

Na het handjes schudden nam de Sint plaats in de rode stoel 

Het duurde even, maar het werd uiteindelijk een gezellige boel! 

Want wat hadden de aanwezige moeders en oma's een dikke schik 

Toen Sint zijn mijter twee keer liet vallen....mama2 dan oma2 sampai hik-hik! 

Gelukkig was het gastvrouw Esther die de mijter weer op het hoofd van de Sint had gezet 

Ze duwde 'm zó stevig aan...Sint zn pony zakte voor zn ogen....oh oh wat een pret! 

Alle kinderen mochten bij de Sint komen, want hij had hun het nodige te vragen 

Maar de kinderen hadden meer oog voor de cadeautjes die voor hun klaar lagen 

En wat waren de kinderen blij met de cadeautjes van 'overzee' 

Auto's, bouwpakketten, blokfluiten, puzzels, poppen...ze zijn er blij mee! 

Er volgden optredens van kinderen klein en groot...het was ongekend! 

De Sint en zijn Pieten waren onder de indruk van al dat Molukse talent! 

Guillermo zong het liedje "Thriller" ... dit móet de nieuwe Michael Jackson zijn! 

Hij zong werkelijk het héle liedje : coupletten en refrein  

 

Sinterklaasfeest 



Het duurde even, maar na enig aandringen. 

Begonnen ook drie muzikale mama's voor de microfoon te zingen. 

Yochen van de Harpa Singers kreeg de schrik toen de Sint hem op schoot nam 

Hij had nog niet eerder kennisgemaakt met Sinterklaas en zijn 'teman hitam' 

Ook Yochen heeft zijn talent laten horen toen hij een liedje voor de Sint zong 

De Sint heeft toen mogen ervaren hoe mooi het klinkt...'Gandong' 

Na het zingen en dansen was het tijd voor de Sint om gedag te zeggen 

De Sint moest diezelfde avond nog héél wat cadeautjes in de schoentjes leggen. 

 

Dáág Sint en Piet tot volgend jaar! 



 

Oproep 55-PLUSSERS voor het Kerstdiner 

 

Bij de organisatie van het Kerstdiner 55+ krijgen we steeds meer vragen van de mensen 

die geen uitnodiging hebben gekregen. Elk jaar wordt het aantal 55-plussers groter. Om 

ook de nieuwe lichting 55-plussers in ons bestand te zetten verzoeken we u zich te mel-

den bij de stichting Salawaku! Dus bent u 55 of wordt u binnenkort 55 jaar en u wilt ook 

deelnemen aan het jaarlijkse Kerstdiner 55+ van de Stichting Salawaku, dan horen wij dat 

graag. U kunt zich ook opgeven via de redactie van de Stichting (zie mailadres van de re-

dactie in de Colofon). 

 

Pelitadag 2010 

 

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

houden in de Veluwehal Barneveld. 

Ouderen uit Hoogeveen gaan hier een belangrijk onderdeel vormen van het programma. 

 

Samenwerking Contactpunt Mantelzorg 

 

De initiatiefgroep Ouderen Stichting Salawaku gaat samenwerken met het Contactpunt 

Mantelzorg Hoogeveen.  

Begin 2010 zal een begin gemaakt worden en zal er een informatieavond worden gehou-

den over mantelzorg, zorg voor ouderen, voorzieningen, ziekten etc. 

Salawaku, evt. Weidesteyn en Contactpunt Mantelzorg zijn in overleg over de activiteiten 

voor 2010. 

 

Landelijke Mantelzorgdag 

 

Van het LSMO hebben we de eer om de landelijke Molukse Mantelzorgdag in Hoogeveen 

te houden. De datum wordt nog bekendgemaakt. 

 

TERIMA KASIH BANJAK/HARTELIJK DANK 

 

De initiatiefgroep Ouderen wil langs deze weg alle vrijwilligers en de dames van de 

kookteams heel hartelijk bedanken voor hun hulp bij alle activiteiten voor de ouderen in 

2009. 

Voor 2010 hopen wij met hun hulp en spontaniteit weer vele gezellige activiteiten te kun-

nen opzetten voor onze ouderen. 

Initiatiefgroep Ouderen 



Herdenking Repoebliek Maloekoe Selatan 25 april 2010 

 

De voorbereiding voor de RMS herdenking op 25 april 

2010 is momenteel in volle gang. Met tevredenheid kijken 

wij terug naar de herdenking van afgelopen jaar 2009. 

Graag zetten wij het initiatief voort. 

 

Iedereen van jong tot oud, beleeft en herdenkt de RMS op 

25 april op zijn of haar eigen manier. Graag staan wij geza-

menlijk onder andere stil bij de reden waarom Molukkers 

naar Nederland zijn gekomen. Ter verduidelijking gaan 

we hiervoor een stukje terug in de tijd…. 

De onafhankelijkheidsstrijd, na de uitroeping van de RMS op 25 april 1950 op Ambon, is 

voor een groot aantal Molukkers bepalend waarom wij hier in Nederland zijn terechtge-

komen. De 1e generatie Molukse KNIL-militairen verklaarden zich solidair met de RMS 

en weigerden over te gaan naar het Indonesische Leger. Eenmaal aangekomen in Neder-

land zette een groot deel van de 1e generatie Molukkers de jaarlijkse viering voort op  

25 april. De jaarlijkse viering ging gepaard met het uitroepen van de Proclamatie, het aan-

bieden van de petitie aan de Nederlandse regering, de vlaghijsing en het dragen van kaki-

kleurige militaire uniformen. De militaire tenues van afgelopen 25 april 2009 heeft een 

symbolische betekenis aan de tenues die men in die tijd droeg. 

 

 

 

Wij zetten het initiatief graag voort en hopen 

dat toekomstige generaties de herdenking in 

de toekomst overnemen. 

Vrijwilligers die willen deelnemen aan de ce-

remonie, kunnen zich opgeven bij: 

 

Jimmy Uneputty 

Zuiderweg 40 

Hoogeveen 

Tel: 0528-279617 

 

Peter Manusama 

Pottingastraat 21 

Hoogeveen 

0528-277239 

Initiatiefgroep 25 april 

 

 



Resultaat voegonderzoek Wijk Venesluis 

Naar aanleiding van de opname dd. 25 februari van complex 1384 met de hieronder staande 

adressen, deel ik u het volgende mede 

 

 
 

Bij de opname kwamen enkele klachten m.b.t. het metsel- en voegwerk aan de orde. 

 

De klachten waren: 

Scheurvorming boven de kozijnen van de woonkamers. 

Gaten bij de woningen t.p.v. de kopgevel ramen. 

Gaten bij de hemelwaterafvoeren van de bergingen. 

 

In 2007 zijn de werkzaamheden van het vervangen van het lood boven de aansluitingen van de 

bergingen uitgevoerd door de firma Doek uit Zwartemeer. 

 

Volgens onze meerjarenbegroting staat herstel metsel- en voegwerk van de woningen voor het 

jaar 2019 gepland. 

 

Deze werkzaamheden kunnen wij naar voren schuiven in het jaar 2013. 

Dit heeft namelijk te maken met het opstellen van de jaarplanningen 2010 t/m 2012. 

Hierin staan de werkzaamheden al vast. 

 

Dus op zijn vroegst kan het ingepland worden in 2013. 

 

M.b.t. de gaten rond de h.w.a.’s van de bergingen deel ik u mee, dat wij opdracht hebben ver-

strekt aan voeg- en renovatiebedrijf Timmer om bij alle 72 woningen de openingen rond de 

h.w.a. dicht te maken met Flexim in de kleur rood. 

Deze werkzaamheden zullen uitgevoerd worden nadat alle bewoners zijn geïnformeerd. 

 

R. Schoo 

Opzichter Vastgoedbeheer 

Domesta Emmen 
 

Complex Straat Huisnummers Plaast/Wijk 
1384 Ebbingestraat 1 t/m 7, 15, 17 en 29 Hoogeveen, Venesluis 

1384 Ebbingestraat 9 t/m 13, 19 t/m 27 en 31 t/m 39 Hoogeveen, Venesluis 

1384 Lodderstraat 1, 3 en 9 t/m 39 Hoogeveen, Venesluis 

1384 Lodderstraat 2, 6 en 8 Hoogeveen, Venesluis 

1384 Lodderstraat 4, 10 t/m 16 Hoogeveen, Venesluis 

1384 Lodderstraat 5 en 7 Hoogeveen, Venesluis 

1384 Pottingastraat 19 Hoogeveen, Venesluis 

1384 Pottingastraat 15, 17, 21 t/m 41 Hoogeveen, Venesluis 

1384 Pottingastraat 76, 78 en 82 Hoogeveen, Venesluis 

1384 Pottingastraat 80, 84, 86 en 96 t/m 102 Hoogeveen, Venesluis 



Ze zijn er weer de koude dagen, 

huizen die zijn feestelijk verlicht. 

Allen hebben we voor het nieuwe jaar vragen, 

want we zijn dit jaar weer te vaak gezwicht. 

 

Alle zonden moeten vergeven, 

een nieuw jaar en wellicht een schone lei, 

en het beteren van onze levens, 

pleit ons van onze zonden vrij. 

 

Ruzies moeten worden vergeten, 

we sluiten dit jaar hoopvol af. 

niet langer met twee maten eten, 

God wat zijn we laf. 

 

Hier zijn we te verwend, 

en kennen we geen hongersnood. 

hier waar niemand zijn rijkdom erkent, 

staat zo ver weg van verderf en dood. 

 

De les die nu meer dan ooit ook zijn, 

wees dankbaar voor je huis en haard. 

Hier is niet zoveel pijn, 

en hangt niet Damocles zijn zwaard. 

 

Wanneer je misselijk bent van het vele eten, 

sta dan stil bij een ander land. 

We mogen deze mensen niet vergeten, 

Sta dus ook aan hun kant. 

 

Wanneer je iets kunt missen, 

ken het hun dan toe. 

Je zult oprecht ontdekken, 

wie goed doet, goed ontmoet 

Kerstgedachte 


