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Bestuur 

Voorzitter Mevr. M. Mailissa 

Penningmeester Dhr. B. Meinen 

  Dhr. J. Matulessy 

Secretaris Mevr. E. Usmany 

Lid  Dhr. S. de Lima 

 

Beheerder Dhr. E. Lesimanuaja 

  Dhr. J. Boham 

 

 

 

Redactie Surat Kabar 

Email:  

stichtingsalawaku.suratkabar@gmail.com 

 

Dhr. M. Lopulisa 

Mevr. E. Usmany 

Mevr. N. Lesimanuaja 

 

 

Opbouwwerker 

Mevr. A. Blom 

Email: a.blom@welzijnswerk-hoogeveen.nl 

 

Spreekuur: 

Ma. 10.00—12.00 uur Salawaku 

Do. 10.30—12.00 uur ‘t Oor 
 

Cultuurcommissie 

Menare-tifa-hoogeveen@live.nl 

Dhr. E. Manuhutu 

Dhr. D. Licumahua 

 

Jongerenwerkgroep 

Dhr. N. Munster 

Dhr. M. Wattimena 

Dhr. D. Loupatty 

Dhr. D. Laturake 

 

Werkgroep Ouderen 

Mevr. D. Syaranamual 

Mevr. E. Liklikwatil 

Mevr. M. Mailissa 

 

Initiatiefgroep Smederij 

Dhr. A. Munster 

Dhr. J. Koster 

Dhr. S. Tuhuteru 

Dhr. S. de Lima 

 

Visclub Kawalinya Hoogeveen 

Info: redactie@kawalinya.nl 

 

Vliegerclub Radja Udara 

Dhr. S. Uneputty 
 

 

Colofon 

Gebouw Stichting Salawaku 
Zuidwoldigerweg 7 

7908 AC HOOGEVEEN 

Tel.: 0528-234749 

Fax.: 0528-234829 

E-mail: salawaku@freeler.nl 



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 
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Voorwoord 

 

 

Deze keer is het mijn beurt om namens de redactie  

u allen veel leesplezier te wensen. 

Dit is het vierde nummer dat deze redactie uitbrengt 

en iedere keer wordt de Surat Kabar mooier. 

 

Het plezier van de redactie bij het maken van de krant straalt er af! 

 

Deze keer vindt u onder andere veel nieuws over het vier-generatie-plan. 

We hopen dat u het met aandacht leest en  

dat het u inspireert om mee te doen aan de plannen! 

Het fijne en inspirerende contact van de Molukse organisaties  

met het gemeentebestuur heeft tot een prachtig plan geleid.  

Voor elke generatie zitten er hele mooie onderdelen in, en het leuke is dat 

veel activiteiten voor meerdere generaties samen zijn bedoeld. 

 Zij kunnen hierbij de ervaringen delen. 

De eerste activiteit is gelijk een hele leuke: een gezamenlijke  

excursie naar de bronnen van kennis over de Molukse achtergronden.  

 

Ook uw redactie en de leden van de vier-generatie-groep zijn geïnspireerd 

door de nieuwe president van Amerika:  

“Iedere verandering begint bij onszelf”, en 

 

“Yes, we can!” 
 

We gaan voor meer zelfvertrouwen, het beter benutten van talenten  en een 

zelfredzame Molukse gemeenschap in Hoogeveen! 

 

Graag tot ziens bij de excursie! 

 

Uw opbouwwerker, 

Annemarie Blom. 
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Kleurplaat 
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Minimoppentrommel 
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Vraag: Hoe hou je een kudde schapen bij mekaar? 

Antwoord: Met een hond.  

 

Vraag: En hoe hou je een kudde geiten bij mekaar? 

Antwoord: Met een Tupperware demonstratie!  

"Dokter, mijn handen trillen de laatste tijd zo." 

"Drinkt u veel, meneer?" 

"Nee niet echt, dokter, het meeste valt ernaast." 
 

Een Amerikaan reist door Engeland per trein en vindt in de overvolle trein een 

coupe met nog een plaatsje. Die lege plek wordt echter ingenomen door een 

klein hondje. De Amerikaan vraagt vriendelijk aan de eigenares van het hondje 

of hij mag zitten. 

"Nee", antwoordt de vrouw. 

Dus die Amerikaan zegt: "maar mevrouw, de trein is overvol, ik wil graag zit-

ten." 

"Nee", zegt de vrouw weer. 

Die Amerikaan wordt nu toch wel een beetje geirriteerd en houdt vol:  

"Ik heb betaald voor een plaats en nu wil ik zitten!" 

"Nee", antwoordt de vrouw resoluut. 

Dus die Amerikaan wordt echt pissig, schuift het raam open, pakt het hondje op, 

pleurt die het raam uit en gaat rustig zitten. 

Een Engelsman tegenover hem: "jullie Amerikanen doen ook alles ver-

keerd!" 

"Hoezo dat dan?", vraagt de Amerikaan. 

Zegt die Engelsman: "Nou, je hebt de verkeerde teef het raam uitge-

gooid!" 

Vader vraagt aan Jantje: Wat wil je later worden? 

Jantje: Vuilnisman papa! 

Vader: Waarom dat dan? 

Jantje: Hoef ik alleen dinsdags te werken 



Lief en Leed 

Tot onze grote verdriet,  

hebben we afscheid 

 moeten nemen van: 

 

Oom/Opa Ais (Anis) Louhenapessy 

hij overleed op 13 november 2008 op 83-jarige leeftijd.  

 

Op 2 januari 2009 overleed Lena Tuasuun-Kailey 

Lena was 47 jaar. 

 
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  

24 

Salawaku feliciteert: 
 

Sammy en Mariëlle de Lima 

met de geboorte van hun zoontje 

Ismaël 



Heeft u zelf nog oude foto’s die u graag met ons zou willen delen.  

De redactie houdt zich aanbevolen 
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Puzzel 
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De oplossing 
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10 vragen:  

Een introductie over jezelf aan de hand van de volgende vragen: Wie je bent ? 

Waar je bent  geboren? Waar je woont ? Hoe oud je bent ? etc….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben Martin Djababoe en ben geboren en getogen in Hoogeveen.  

Ik ben 36 jaar en ik werk als dansinstructeur bij verschillende sportscholen  

en in het  weekend als muzikant. 

 Ik heb 2 kinderen en een prachtige vrouw waar ik heel gelukkig mee ben. 

 Mijn vader komt uit Kedi Halmahera en mijn moeder uit Djambi Sumatra.  

 

1. Waar komt  je danstalent vandaan? 

 Ik denk… ik weet wel zeker… van onze lieve Heer. 

2. Wie is je grote dans voorbeeld? 

 Ha ha ha… Michael Jackson!  

 En dat is geen grap want ben zelfs naar zijn concert geweest toen ik 16 was. 

3. Op welke soort  muziek dans je het liefst, en licht daarbij je antwoord toe? 

 In het begin  hiphopmuziek omdat de beat en groove lekker is om op te dansen en om

 dat het bij de stijl hoort want ik doe streetdance. Maar tegenwoordig is het ook RnB of 

 pop met lekkere beats. In principe zou ik op alles kunnen dansen maar het liefst wat 

 bij streetdance past dus dan kom je toch op hiphop en RnB. 

4. Hoe ben je zo op het idee gekomen, om danslessen aan jongeren te geven? 

 Ik hoorde destijds dat er hiphop werd gegeven op sportscholen en dat kon ik niet 

 geloven omdat hiphop iets van de straat is. Maar het was dus wel zo alleen meer in 

 een vorm van aerobic dus veel gehuppel en gespring en ook te veel jazzdance moves. 

 Vanuit de kerk werd mij toen gevraagd of ik ook geen les wou geven aan jongeren. 

 Het leek mij hartstikke gaaf natuurlijk want dansen is wat ik graag doe.  

 

 

Interview 



5. Wat was je hoogtepunt in je danscarrière? 

 Dat is zeker deelnemen aan het wereldkampioenschap in Miami met het Adidas-team 

 in 2003. We hebben een hele goede voorbereiding gehad en dat was alleen maar goed 

 geweest want we werden WERELDKAMPIOEN!!! 

6.  Heb je een doelstelling of een boodschap die je wilt bereiken met het  

 dansen? 

 Niet echt een boodschap maar wel een doelstelling. Wat ik graag probeer te bereiken is 

 door middel van dans de jongeren te laten bewegen omdat gezondheid, samen met 

 plezier, bij mij voorop staat. Ik heb aan een aantal projecten mee gedaan zoals 

 `Nederland in Beweging`, `Gezond leven` en `Voeten en Fietsen` en de reden waarom 

 ik er aan meedeed is omdat het allemaal draaide om gezondheid. 

7. Was er ook een dieptepunt in je danscarrière geweest, waaraan je getwij

 feld hebt om bijvoorbeeld te gaan stoppen met dansen? 

 Nee eigenlijk niet.  

 Dansen is mijn passie en ik kan mij zelf niet voorstellen zonder dansen.  

8. Wat wil je op dit moment nog bereiken met het dansen? Bijvoorbeeld…

 een eigen dansschool etc. 

 k heb mijn eigen dansschool maar nog geen eigen dansstudio en dat is waar ik naar 

 toe wil werken.  

9. Hoe ziet je toekomst eruit als danstalent/-instructeur? 

 Mijn eigen dansstudio met personeel zodat ik wat meer tijd voor mezelf heb. 

 En choreografie maken voor videoclips. 

10.  Is er nog een boodschap dat je zou willen geven aan de lezers van de 

 “Surat Kabar “? 

 Alles is mogelijk… als je God toelaat in alles wat je onderneemt. 

  

21 

Interview 



Workshop Bloemschikken 
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 In samenwerking met wederom Astrid Klamer  

zal op  

Zaterdagochtend, 4 april 2009,  

een workshop Bloemschikken worden gegeven. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie voor Pasen nog een leuke paascrea (zie foto) in huis wil hebben 

kan zich nu alvast opgeven voor deze cursus. 

De cursus wordt gegeven in de Stichting Salawaku. 

 De kosten bedragen ca. € 20,00. Materiaal is inbegrepen. 

Deelnemers worden nader geïnformeerd. 

  

Let op: Bij onvoldoende deelname gaat de cursus niet door! 

  

Opgave bij: de beheerders tel. 0528-234749. 
  

  

 

 



Van het Bestuur 
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Nieuwjaarstoespraak 2009 van de voorzitter Salawaku op 23-1-2009.  

 

Namens het bestuur van de Stichting Salawaku wil ik u hier allen van harte wel-

kom heten.  

In het bijzonder wil ik mw ds Kuhurima heel hartelijk welkom heten in ons mid-

den. Als gesprekspartner straks in het overleg met het stichtingsbestuur hopen 

we ook met u een prettige samenwerking te hebben.  

Allereerst wenst het bestuur en medewerkers u allen in deze zaal een gezond en 

gelukkig 2009!   

Als ik terugblik op het afgelopen jaar. Wat is 2008 eigenlijk toch snel voorbij ge-

gaan.   

Om te beginnen de Hoogtepunten van 2008, er is eigenlijk teveel om op te noe-

men. Bij sommige wil ik toch even stilstaan.  

Ik herinner me de nieuwjaarsbijeenkomst van vorig jaar. Toen stond ik hier met 

een vooruitblik voor 2008.   

2008 stond in het teken van vernieuwing in het accommodatie- en financieel be-

leid. Eind december 2008 heeft de projectgroep Financiën de eindconclusie aan 

het bestuur gepresenteerd. De aanbevelingen zijn in het bestuur besproken en 

overgenomen. We hopen in maart/april een jaarvergadering te beleggen waarin 

we de stand van zaken openbaar zullen maken. Eén ding willen we nu alvast 

meegeven: de stichtingsactiviteiten zullen niet langer meer gratis zijn. Bij iedere 

activiteit moeten we een eigen bijdrage vragen.   

 

25 april 2008. Zoals ieder jaar een hectische aangelegenheid. Maar ondanks de 

hectiek toch een geslaagde dag in Hoogeveen. Voor het eerst weer na lange tijd is 

de Ibadah Tanah air weer ingevoerd. Ook is spontaan een groep bij elkaar geko-

men die het protocol vlaghijsen in de wijk nieuw leven inblies. Na 25 april is de 

groep verder gegaan om het protocol te bespreken en nog meer te verfijnen.  

Tot ons genoegen woonde Burgemeester Urlings de kranslegging bij en zijn be-

trokkenheid voor de Molukse gemeenschap zal hij later in 2008 nog tonen in de 

Wijsterfilm en bij het Ouderendiner op 13 december. Door zijn betrokkenheid, 

zorg en medeleven heeft hij de harten van vooral de ouderen veroverd.  



De Wijsterfilm zal de rode draad blijken die in de komende jaren op de agenda 

van het stichtingsbestuur staat. Wederom toonde burgemeester Urlings zijn be-

trokkenheid en zorgde ervoor dat de bioscoop gereserveerd werd voor de Moluk-

se gemeenschap. De opkomst  was groot maar de film maakte ook weer gevoe-

lens van onmacht en teleurstelling los. Het stichtingsbestuur en de samenwerken-

de partijen besloten een vervolgtraject op te stellen. Immers, de reacties waren zo 

heftig dat je daar niet zomaar aan voorbij kon gaan. In de slotevaluatie heeft de 

burgemeester toegezegd  zijn medewerking te verlenen aan de plannen voor de 

1e, 2e, 3e en 4e generatie. Volgende week hebben we een gesprek hierover met de 

burgemeester en zijn beleidsmedewerkers. Annemarie zal straks nog een korte 

toelichting geven over dit project.  

Samenwerkingsverband met de 4 kerken 

Door o.a. de Wijsterfilm werd in 2008  de samenwerking met de 4 kerken geïn-

tensiveerd. Van informatievoorziening en advies naar samen actie ondernemen 

en elkaar versterken met behoud van eigen identiteit. Er ligt een intentieverkla-

ring tussen stichtingsbestuur en de 4 kerken die na akkoord van beide partijen 

aan de Molukse bewoners zal worden verspreid. 

Het bestuur is de kerken zeer erkentelijk voor de goede verstandhouding en de 

steun bij de gezamenlijke acties. Ook SWW – Annemarie Blom en Henny Munster 

en het Steunpunt Mantelzorg - Aba Ohello kunnen hierin niet ontbreken. Samen 

staan we sterk, ieder vanuit zijn eigen discipline.   

 

Het onderwijsproject. 

Op verzoek van Salawaku is de gemeente begonnen met een onderzoek naar de 

onderwijsresultaten en talentontwikkeling van de Molukse jeugd in Hoogeveen. 

Het onderzoek is afgerond en zal volgende week met het bestuur worden bespro-

ken. 

Op de onderwijsdag van het LSEM in november 2008, waar het bestuur ook aan-

wezig was geweest, bleek dat landelijk 65% van de Molukse leerlingen geen start-

kwalificatie halen. Dat is best zorgwekkend te noemen.  

 

 

 Van het Bestuur 
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Dagopvang Molukse ouderen 

De Initiatiefgroep Ouderen heeft de cursus seniorenbegeleider van het Landelijk 

Steunpunt Molukse Ouderen (LSMO) gevolgd. 

De Initiatiefgroep bestaat uit de volgende vrijwilligers: usi Dolly Syaranamual, 

bung Thijs Lopulisa, Emmy Liklikwatil en mijzelf. 

Overal in het land zijn seniorenbegeleiders bezig met dagopvang voor Molukse 

ouderen. De initiatiefgroep ziet ook de noodzaak hiervan in Hoogeveen. De Initi-

atiefgroep heeft  haar projectplannen met de gemeente Hoogeveen besproken. 

Eerdaags hopen we uitsluitsel te krijgen of de gemeente ons hierin gaat subsidië-

ren.   

Laatst zei een dochter tegen me: we moeten onze ouderen koesteren, welnu, dat 

gaan we dus zeker doen!   

De werkgroepen 

De vliegerclub heeft zich officieel aangesloten bij de stichting maar helaas hebben 

we ook afscheid moeten nemen van de werkgroep Kidzz en de Ouderencommis-

sie. 

De Redactiegroep is overweldigend begonnen en heeft in korte tijd en met zo 

weinig mensen een geweldige prestatie geleverd. We hebben nu een redactie en 

een stichtingskrantje die staat als een huis. 

De Jongerengroep zorgt er perfect voor dat de familie- en vriendenbanden weer 

aangehaald kunnen worden in hun jaarlijkse voetbaltoernooi. 

De Initiatiefgroep Smederij heeft ook behoorlijk aan de weg getimmerd. De vele 

vergaderingen en de boer opgaan voor stemmen en dergelijke heeft nu geleid tot 

het renoveren van het plein. Eind januari gaat het beginnen! 

Er is overleg gaande voor een Beheerscommissie die zich met het reilen en zeilen 

van het stichtingsgebouw gaat bezighouden zodat het bestuur zich meer kan 

richten op de bestuurlijke taken.  

Martin Djababoe zorgt met zijn jongerenstreetdance voor leven in de stichting. 

Dat is goed, de jongeren weten de stichting te vinden en vermaken zich best en 

wat wil je met zo’n coole docent! 

Van het Bestuur 
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De Cultuurcommissie is goed op weg en krijgt steeds meer bekendheid naar bui-

ten. De kinderen van de menare-tifagroep hebben onlangs nog opgetreden voor 

de burgemeester en zijn vrouw. Mevrouw Urlings was zeer onder de indruk. Dat 

blijkt ook wel uit de reactie in hun brief aan het bestuur.  

Inmiddels hebben jullie al een paar nieuwe gezichten zien rondlopen in de stich-

ting. Ik wil jullie voorstellen aan de heer Herman Dreesman. Hij adviseert het 

stichtingsbestuur  en zal voornamelijk de penningmeester ondersteunen in alle 

financiele zaken.  

Adviseurs 

Naast b. Jacob Loupatty en Jan Tetelepta is nu ook b. Thijs Lopulisa toegetreden 

tot adviseur van het stichtingsbestuur.   

 

Dank aan de beheerders 

John en Eddy wil ik bedanken voor hun inzet. Een nieuw bestuur, de vele veran-

deringen die een nieuw beleid met zich meebrengt vergt de nodige flexibiliteit. 

De onzekerheid als je oude gewoonten moet laten liggen en nieuwe wegen moet 

bewandelen; daar moet je aan wennen en we weten allemaal dat loslaten voor 

iedereen moeilijk is.  

Toch mag ik vol trots zeggen dat we ondanks alles samen de schouders er onder 

hebben gezet en beetje bij beetje komen we vooruit. Vertrouwen in elkaar is het 

sleutelwoord als je samen op weg bent.  

  

Tot slot: 

Een nieuw jaar betekent weer nieuwe kansen voor de doelen die we stellen.  

Soms hebben we het gevoel dat zaken ons overkomen. Maar volgens mij ligt in 

het woordje ‘ons’ juist het gevoel van kracht. Dat, wat we vinden in anderen, ons 

sterker maakt. En in staat stelt om met al die veranderingen die op ons afkomen 

om te kunnen gaan en een vorm te vinden om samen te leven.  

In die samenleving proberen wij als stichting ook mee te bewegen.  

Van het Bestuur 
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Mensen maken hun eigen keuzes, zijn meer gericht op hun eigen leven.  

Dit wordt niet altijd gerespecteerd door anderen, die net zo goed hun eigen keu-

zes willen maken. Lastig voor een stichting. Een stichting vertegenwoordigt zake-

lijk gezien het geheel. Hoe kan een stichting zo goed mogelijk haar doelstellingen 

waar maken? Terwijl wij weten dat we het niet altijd iedereen naar de zin kunnen 

maken. 

Het doet me denken aan een uitspraak over de verhouding tussen ouders en kin-

deren: ‘waar het gesprek stokt, raken de verhoudingen verstoord’. Dat geldt ook 

voor de stichting en haar achterban. Zoals ouders wel regels opleggen die niet 

door het hele gezin altijd gewaardeerd worden, zo moet de stichting ook voor het 

algemeen  belang besluiten nemen, die niet altijd door iedereen wordt onderschre-

ven. Daarom moeten we zorgen dat we met z’n allen in gesprek blijven. Want 

waar mogelijk is, is een weg, die zie je pas als je onderweg bent naar mogelijkhe-

den.  

 

Elk nieuw jaar bezit zijn rijkdom,  

maar als je het niet benut,  

dan lijd je een verlies.  
  

  

Van het Bestuur 



Kerstdiner 

 

Hier een kort verslag over het kerstdiner van 13 dec.’08. Tja lieve mensen:’ waar 

blief de tied zou je zeggen’. Je hebt net een kerstdiner achter de rug en zo moet 

je weer een nieuwe plannen. Gek is dat, naar mate je wat ouder wordt heb je het 

gevoel dat de jaren voorbij vliegen; ’Vindt u dat ook?’ Het jaar 2008 is voor ons -

werkgroep ouderen, een droevig jaar geweest en we denken dat u het ook zal 

beamen. We hebben het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van een aantal 

ouderen van de eerste generatie en helaas zelfs van de jongere generatie. We 

willen hierbij de nabestaanden veel sterkte toe wensen bij het verwerken van het verlies van hun 

dierbaren en moge het nieuwe jaar hun meer geluk en liefde brengen.   

De werkgroep ouderen heef het afgelopen jaar opnieuw de organisatie van het kerstdiner voor 

de ouderen op zich genomen en zoals voorgaande jaren was de opkomst weer geweldig. Aan de 

hand van het aantal inschrijvingen zien we dat elk jaar weer nieuwe mensen toetreden tot de 55+. 

Katong bilang : ’Selamat masuk dalam golongan tjeper’ of te wel:  Join the Club!  

En  hoe meer zielen hoe meer vreugd zullen we maar zeggen.  

De werkgroep heeft voor de avond een goed programma samengesteld.  

De kookploeg heeft weer voortreffelijk gekookt en de zaal + tafels zijn door de vrijwilligers leuk 

versierd. Het zag er geweldig en gezellig uit. Mima Mailissa sprak een welkomstwoord tot de ge-

nodigden en met een luid tiffageroffel door Dominique Lesimanuaja en Jacob.L werd het kerstdi-

ner officieel geopend. Vervolgens bracht de menarégroep enkele dansen ten uitvoer. Na het op-

treden van de menarégroep gaf Mima het startsein voor het diner. Het bestuur van Salawaku had 

de burgemeester en zijn vrouw eveneens voor het diner uitgenodigd. Zij wilden hiermee alvast 

afscheid nemen van de burgemeester die per 2 febr.’09 zijn ambt gaat neerleggen. Bij binnen-

komst werden zij door de menarégroep met een gepaste dans ontvangen, die door hen zeer wer-

den gewaardeerd. Tijdens het diner trad de tifagroep op en luisterde de Houseband het diner op 

met Rock and Roll muziek dat aanstekelijk werkte op de burgemeester en zijn vrouw die spon-

taan een rock en roll show weggaven. Bij het afscheid werden dhr. en mw. Urlings uitgeleide ge-

daan door het bestuur en de menarégroep.Het was indrukwekkend en eigenlijk ook een beetje 

emotioneel. Daarna kwamen de vrouwen en de mannen van de groep ‘bewegen voor ouderen’ in 

actie.  De vrouwen deden het geweldig maar de mannen gingen af en toe in de fout wat een alge-

hele hilariteit bij het publiek ontketende. Na het bingo, speelden Joël & Arnold Sasabone en Yentl 

Lesimanuaja geestelijke liederen op viool en gitaar.  

Daarop volgden de Maranatha Singers en de verdere dansavond werd verzorgd door de House-

band. Moe maar tevreden werd de ouderenavond door de werkgroep afgesloten met het lied 

‘Gandong e’ welke door iedereen werd meegezongen.  

Al met al kunnen we stellen dat het ouderendiner opnieuw geslaagd is. 

We willen iedereen nogmaals hartelijk bedanken voor hun bijdrage.  

We hopen dat we volgend jaar weer een beroep op jullie mogen doen.  

Terima kasih banjak, dank U wel. 

 

De Werkgroep Molukse ouderen  
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SUPERCUP 2009 
  

Tijdens alle supercup viswedstrijden wordt er in twee vakken gevist. 

 

Maart  Rogat bovensluis bij Koopman  Wedstrijdsduur is van 9 u. – 14 u.  

                    Eerste vak voor het hek   Loting aan de waterkant is om: 7.30 u. 

  Tweede vak door het hek  Vertrek vanaf Ama-Ina is om: 7.00 u. 

  Loting en prijsuitreiking voor het hek                             

 

April  Noordwillemskanaal De Punt  Wedstrijdsduur is van 9 u. – 14.u. 

  Eerste vak bij brug rechtsaf  Loting aan de waterkant is om:   7.30 u. 

  Tweede vak bij loswal   Vertrek vanaf Ana-Ina is om:  5.30 u. 

  Loting en prijsuitreiking bij brug 

 

Mei  Oranjekanaal bij Hijken (Oranjestad) Wedstrijdsduur is van 9 u. – 14 u.  

  Tussen eerste en tweede vak  Loting aan de waterkant is om:  7.30 u. 

  1000 meter afstand   Vertrek vanaf Ama-Ina is om: 6.15 u. 

  Loting en prijsuitreiking bij eerste vak 

 

 

 

Let op deze viswedstrijden beginnen een uur eerder. 

 

Juni  Ossesluis    Wedstrijdsduur is van 8 u. – 13 u. 

  Eerste vak voor het hek   Loting aan de waterkant is om:  6.30 u. 

  Tweede vak door het hek  Vertrek vanaf Ama-Ina is om   :  6 u. 

  Loting en prijsuitreiking voor het hek 

 

Juli  Ziekenhuis bij Meppel   Wedstrijdsduur is van 8 u. – 13 u. 

  Eerste vak voor het Hek   Loting aan de waterkant is om:  6.30 u.  

  Tweede vak door het hek  Vertrek vanaf Ama-Ina is om   :  5.30 u. 

  Loting en prijsuitreiking voor het hek 

 

Aug.  Gooimeer bij Nijkerk   Wedstrijdsduur is van 8 u. – 13 u. 

  Eerste vak voor de viaduct  Loting aan de waterkant is om:  6.30 u. 

  Tweede vak na de viaduct  Vertrek vanaf Ama-Ina is om:  5 u. 

  Loting en prijsuitreiking bij viaduct 

 

 

 

 

Okt.  Ossesluis    Wedstrijdsduur is van 9 u. – 14 u. 

  Eerste vak bij de sluis stille kant  Loting aan de waterkant is om:  7.30 u.  

  Tweede vak bij omloop   Vertrek vanaf Ama-Ina is om   :  7 u. 

  Loting en prijsuitreiking bij omloop 

 

Sept.  Rogat oude kanaal  richting de   Wdstrijdsduur ia van 9 u. – 14 u. 

voormalige Tolhuis (de Kniepe)  Loting aan de waterkant is om:  7.30 u. 

  Eerste vak vooraan.   Vertrek vanaf Ama-Ina is om   :  6.45 u.  

  Tweede vak achteraan. Loting en prijsuitreiking vooraan bij eerste vak. 

 

 
 
 

Kawalinya 
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De punten zowel bij de supercup als bij koppel / individueel wedstrijden tellen mee voor de eind uitslag.  

 

De koppel of individueel wedstrijden 2009.  

Bij de gescheiden koppel als bij individueel 

Bij even getal wordt gescheiden koppel, wordt ook in twee vakken gevist. 

Bij oneven getal wordt individueel. 

 

 

Maart  Noordwillemskanaal De Punt.  Wedstrijdsduur is van 9u. – 14u.  

  Eerste vak bij brug rechtsaf.  Loting aan de waterkant is om: 7.30u. 

  Tweede vak bij loswal.   Vertrek vanaf Ama-Ina is om: 5.45u. 

  Loting en prijsuitreiking bij brug. 

 

April  Òssesluis    Wedstrijdsduur is van 9u. – 14u. 

  Eerste vak voor het Hek.  Loting aan de waterkant is om: 7.30u. 

  Tweede vak door het Hek.  Vertrek vanaf Ama-Ina is om: 7u. 

  Loting en prijsuitreiking voor het Hek.  

 

Mei  Noordwillemskanaal bij Assen.  Wedstrijdsduur is van 9u. – 14u. 

  Eerste vak bij ingang sluis . Loting aan de waterkant is om: 7.30u. 

  Tweede vak voorbij de bocht.  Vertrek vanaf Ama-Ina is om: 6.30u. 

  Loting en prijsuitreiking bij tweede vak. 

                     

 

Let op deze viswedstrijden beginen een uur eerder.   

 

 

Juni  Stieltjeskanaal    Wedstrijdsduur is van 8u. – 13u. 

  Eerste vak voorbij viaduct.   Loting aan de waterkant is om:  6.30u. 

  Tweede vak voorbij boerderij.  Vertrek vanaf Ama-Ina is om:  5.15u. 

  Loting en prijsuitreiking bij tweede vak. 

 

Aug.  Willemoesbrug  Marathon  Wedstrijdsduur is van 8 u. – 20u. 

  Vaste koppel    Loting aan de waterkant is om:  6.30u. 

  Eerste vak links 1e kom   Vertrek vanaf Ama-Ina is om:  6u. 

  Tweede vak t.o. Mu.boerderij 

  Loting en prijsuitreiking t.o. Mu.boerderij 

 

Aug.  Oranjakanaal bij Hijken (Oranjestad) Wedstrijdsduur is van 9 u. – 14 u. 

  Tussen eerste en tweede vak  Loting aan de waterkant is om:  7.30u. 

  1000 meter afstand.   Vertrek vanaf Ama-Ina is om:  6u. 

  Loting en prijsuitreiking bij eerste vak. 

 

Sept.  Ossesluis    Wedstrijdsduur is van 9 u. – 14 u. 

  Eerste vak bij omloop   Loting aan de waterkant is om:  7.30u. 

  Tweede vak bij de sluis stille kant. Vertrek vanaf Ama-Ina is om:  7u. 

  Loting en prijsuitreiking bij omloop. 

 

Okt.  Noordwillemskanaal De Punt.  Wedstrijdsduur ia van 9 u. – 14 u. 

  Eerste vak bij loswal   Loting aan de waterkant is om:  7.30u. 

  Tweede vak bij brug rachtsaf  Vertrek vanaf Ama-Ina is om:  5.45u. 

  Loting en prijsuireiking bij brug. 

 

 

Kawalinya 
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De punten zowel bij de supercup als bij koppel / individueel wedstrijden tellen mee voor het eind uitslag.  

 

Voor de supercup 2009 en de koppel of individueel viswedstrijden 2009,  hebben wij nog geen data kunnen vast-

leggen. Pas in maart kunnen we de wedstrijddata met andere visclubs in Hoogeveen afstemmen. Voor verdere 

informatie kunt u onze site bezoeken. 

Info:    Visclub Kawalinya          

   WWW.Kawalinya.nl  

Kawalinya 

Nr. Naam Aantal Vissen Totaal Gewicht 

1. Touchen 83 31.320 

2. Bung Thijs 71 11.560 

3. Daan 84 11.020 

4. Gil 48 8.820 

5. Piet 99 8.480 

6. Jimmy 38 6.450 

7. Evert 46 5.960 

8. Willem 56 5.720 

9. Simon 51 5.480 

10. Bung Anis 32 5.420 

11. Bung Paul 21 2.720 

12. Don 18 2.360 
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Tai Chi Tao Drenthe 

Wat is het 

Tai Chi Tao is een Chinese bewegingskunst die al duizenden jaren in China wordt uitgevoerd. Van deze 

bewegingskunst gaat een rustgevende werking uit. Door het stimuleren van energiebanen en bloedcircu-

latie blijft men op een ontspannen manier in beweging en werkt het gezondheid bevorderend. 

 

Kenmerk 

Door de beoefening van Tai Chi Tao leer je op een eenvoudige manier bewegen en ontspannen. 

Door het uitvoeren van de ronde vloeiende bewegingen vindt je rust en ontspanning.  

Doordat de bewegingsvorm rond en zacht is bevordert het de energietoevoer en de bloedcirculatie. Deze 

vorm van Tai Chi kenmerkt zich door de eenvoud en het gemak en is voor iedereen, ongeacht leeftijd, 

toegankelijk. 

 

Voor wie 

Tai Chi Tao is voor iedereen, dus door bijna ALLE leeftijden, uit te voeren. Door de manier waarop men 

beweegt, kan het zelfs uitgevoerd worden vanuit een (rol)stoel. De bewegingen vergen nauwelijks 

krachtsinspanning. 

Iedereen is dus in staat de rustgevende werking te ervaren en hier energie uit te putten. 

 

Wat voor invloed heeft Tai Chi Tao 

 

Houding 

Een goede houding is de basis voor balans tussen lichaam en geest. Bij deze houding worden alle spieren 

gebruikt en voorkom je overbelasting van spiergroepen. 

Ademen 

Ademen is een van de meest basale activiteiten van het lichaam. Tai Chi Tao geeft een ontspannen diepe 

ademhaling, die bevorderlijk is voor de algehele gezondheid.  

Oefenen in bewust ademhalen, verbetert de coördinatie tussen lichaam en geest. 

Rust en ontspanning 

Het door middel van rustige bewegingen ervaren van de kracht van ontspanning en zachtheid. Deze 

oefeningen kunnen ook in het dagelijks leven worden toegepast. 

Beweging 

Eenvoudige, zachte en ritmische bewegingen worden aangeleerd en geoefend. Deze bewegingen wor-

den toegepast om te ontdekken en te ervaren wat bewegen in ontspanning en met zachtheid betekent. 

 

Kosten 

Per 10 lessen wordt een lesgeld van 75 euro gevraagd. 

 Holding your energy 

 Lid van de Oostelijke groep van  

Tai Chi Tao en Qi Gong leraren 

 Tai Chi Tao Drenthe 

Postbus 352 
7900 AJ  Hoogeveen 
 

 
Ons adres: 

 

Telefoon: 06 27221543 
E-mail: tai.chi.tao.hoogeveen@home.nl 

 

Vanaf januari in Hoogeveen 

 

Bel voor informatie: 

Jaap Luyten 06 27221543 

 

 
 

 
06 27221543 
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TAI  CHI  TAO Drenthe  

Untuk tahankan kekuatan pribadi 

Tai Chi Tao, nu ook in Hoogeveen 

 

Apa itu 

Tai Chi Tao itu adalah gerakan seni dari Cina yang sudah beribu-ribu tahun diadakan. Dengan gerakan 

seni ini, timbul suatu ketenangan. Oleh dorongan dari tenaga, maka perjalan darah dan sirkulasi darah, 

itu menghilang-kan rasa lelah, dan gerakan ini bekerja untuk menambah kesehatan tubuh. 

 

Mennandai 

Dengan gerakan badan dari Tai Chi Tao ini, u belajar dengan gampang bergerak untuk melepaskan rasa 

lelah. Dengan melingkar gerakan badan ini, u dapat istirahat dan lepaskan lelah. Oleh sebab dengan gera-

kan me- lingkar gerakan ini, itu sangat lembut  untuk menamba tenaga dan perjalanan darah didalam ba-

dan. Dengan latihan dari Tai Chi Tao ini yang sederhana sekali, itu kepada siapa saja dengan tidak me-

mandang kepada u ada umur berapa. 

 

Kepada siapa 

Tai Chi Tao ini kepada semua orang, artinya hampir untuk semua umur. Dengan cara2 gerakan ini, u bisa 

juga membuat gerakan dari kursi roda/rolator. Gerakannya ini hampir tidak ada dibuat dengan kekuatan. 

Tiap2 orang dan dialami dengan mengeluarkan tenaga yang lembut. 

 

Tai Chi Tao ada punya pengaruh apa 

 

Sikap 

Satu sikap yang bagus, itu yang menjadi dasar ke-seimbangan diantara tubuh dan jiwa. Dengan ini segala 

urat bergerak dan tidak ada rasa berat dan tarikan urat dalam badan. 

 

Napas 

Napas itu jang penting sekali dalam gerakan tubuh. Tai Chi Tao melepaskan lelah dengan cara napas  

panjang, yang bekereja untuk kesehatan. Latihan dalam kesadaran bernapas, membetulkan kordinasi di-

antara tubuh dan jiwa. 

 

Ketenangan dan hiburan 

Dengan gerakan yang tenang, u alami kekuatan dalam keadaan tenang untuk lepaskan lelah. 

Latihan ini u bisa lakukan dalam setiap hari. 

 

Gerakan 

Gampang,  dengan irama lemah lembut, u bisa belajar bergerak dan berlatih. Gerakan ini dilakukan su-

paya dapat mengetahui dan u mengalami dalam apa artinya gerakan hiburan untuk lepaskan lelah den-

gan lemah lembut. 

 

Harga latihan dari Tai Chi Tao 

Latihan ini diberikan dalam  10 kali dan berharga € 75 

Latihan ini diadakan di Hoogeveen mulai dari Bulan Januari 2009 

 

Utuk minta informsi itulah: Jaap Luyten, nomor  telepon 06-27221543.  

E-mail: tai.chi.tao.hoogeveen@home.nl 
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Programma t/m juni 2009   

Januari:  

12 Bestuursvergadering 

13 Redactievergadering 

14 Vier-generatieplan 

20 Bestuur met SWW 

20 DB 

26 Overleg bestuur - beheerders 

26 Vier-generatieplan 

28 Bespreking vier-generatie-plan met burgemees-

ter 

29 1e bespreking onderwijsrapport met gemeente  

  

Februari: 

2 Afscheid burgemeester 

6 Surat Kabar komt uit 

6 Gesprek bestuur – CCS 

9 Overleg met de kerken  

10 Bestuursvergadering 

* Gesprek bestuur met beheerscommissie 

24 Dagelijks bestuur 

* Begroting werkgroepen en bestuur 

* Vergadering bestuur - werkgroepen 

* Subsidieaanvraag vooraanvraag 

  

Maart:  

9 Bestuursvergadering 

17 Redactievergadering Surat Kabar 

* Financieel verslag over voorgaand jaar 

23 Dagelijks Bestuur  

  

April:  

6 Bestuursvergadering 

3 Surat Kabar komt uit. 

20 Overleg  met de kerken 

Programma Bestuur Salawaku  
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Mei: 

6 DB 

18 Bestuursvergadering  

  

  Juni:  

4 DB 

* Overleg met beheerders 

* Overleg met de werkgroepen  

15 Bestuursvergadering 

18 Overleg met de kerken 

29 DB 

* Werkplan volgend seizoen voor bestuur en opbouwwerk  

Juli en Augustus: 

geen vergaderingen  

.. = moet nog gepland worden.  

  

   

  

Wilt u wat inbrengen in de bestuursvergaderingen, gelieve dit dan 1 week van te voren door te 

geven aan het bestuur onder vermelding van het agendapunt dat u wilt bespreken. 

Programma Bestuur Salawaku  
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Januari:  

  3 Nieuwjaarsbal 

23 Nieuwjaarsbijeenkomst 

31 Start opknapbeurt en herinrichting basketbalplein 

 

Februari: 

28 Excursie drie generaties naar Moluks museum en Bronbeek 

 

Maart:  

  7 Start interviews 

14 Start interviews 

* Gesprekken derde generatie met sprekers over periodes uit het Mo-

lukse leven 

* Training interviews 

 

 

April:  

* Start interviews 

  4    Workshop Bloemschikken 

24 Kerkdienst Ibadah Tanah Air en bijeenkomst jongerenwerkgroep 

25  Kranslegging en viering  

 

Mei: 

* Interviews 

 

Juni:  

* Interviews 

 

Juli: 

* Familievoetbaltoernooi 

Activiteitenoverzicht 2009 
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Bedankt!! 

18 

Geachte mevrouw Mailissa, 

 

Mede namens mijn vrouw wil ik u en alle medewerkers en gasten oprecht dankzeggen 

voor uw gastvrijheid en warmte, die wij mochten ondervinden bij ons afscheidsbezoek 

van de Molukse gemeenschap. Achteraf jammer dat het maar zo kort kon zijn vanwe-

ge het concert van het Toonkunstkoor. Maar hoe kort dan ook wij zien terug op een 

weldadige en feestelijke ontmoeting. Uw cultuur is op die manier een meer dan warm 

bad. We voelen ons daardoor bevoorrecht.  

Heel hartelijk dank. 

 

      Willem Urlings 



Nyonya Mailissa yang terhormat, 

 

Atas nama beta dan beta punya istri, beta mau u dan tiap2 kawan pekerja 

dan tamu2 sampaikan beta punya ucapan terima kasih atas u punya kera-

mahan yang baik sekali 

yang mana beta dan istri beta boleh alami itu dalam kami punya kunjungan 

perpisahan dari Masyarakat Maluku. 

Dari belakang sayang sekali hanya cuma pendek saja, oleh karena kami ada 

hubungan dengan perkumpulan penyanyi Toonkunstkoor. 

Meskipun hanya dengan pendek saja, tetapi kami tidak lupa lihat kembali 

dalam kami punya pertemuan ramah-tamah. 

Uw punya cultur yang u rayakan, itu lebih dari air yang sangat hangat. 

Kami sunggu hingga dengannya sangat merasa luar biasa. 

 

Sangat banyak terima kasih 

 

Empie Urlings, 

Walikota Hoogeveen. 

 

Terimah Kasih 
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Onderzoek 

Het onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren over de onderwijsresulta-

ten van de Molukse jeugd in Hoogeveen is klaar.  

 

Deelname 

Er was een goede respons. Veel ouders hebben de vragenlijsten ingevuld en te-

ruggestuurd. Ook is met basisscholen en de beide scholen voor Voortgezet On-

derwijs gesproken. De door hen aangeleverde informatie is geanalyseerd. 

 

En nu? 

De gemeente is blij met de reacties en informatie en heeft alle resultaten verwerkt 

in een onderzoeksrapport. 

 

Dit rapport wordt besproken met het bestuur van Salawaku. 

Daarna gaat de gemeente met Salawaku kijken wat met de uitkomsten gedaan 

wordt en op welke manier ze met iedereen besproken worden. 

Er zijn immers heel wat partijen bij betrokken: ouders, scholen, gemeente, SWW. 

 

Daarna kunnen de resultaten in concrete acties omgezet worden. 

U wordt op de  hoogte gehouden! 

Onderwijs 



Ceremonie Proclamatie RMS 

Op 25 april wordt jaarlijks de proclamatie van de RMS herdacht. 

 In de beginjaren werd proclamatie jaarlijks door de eerste generatie 

 in Den Haag op ceremoniële wijze gehouden.  

Hierbij was een belangrijk onderdeel van de ceremonie het hijsen 

 van de RMS vlag geheel gekleed in uniform.  

Graag zouden we deze ceremonie willen behouden en voortzetten  

voor de generatie van nu en de toekomst. 

Afgelopen jaar is op 25 april,  een start gemaakt in de Molukse Wijk  

met het vlaghijsen door een groep,  

om het voorbeeld van de eerste generatie voort te zetten. 

 Bij deze vragen we vrijwilligers die zich willen aansluiten bij de groep  

om jaarlijks op 25 april paraat te staan tijdens de ceremonie in de Molukse Wijk. 

Er kunnen zich nog een aantal personen opgeven. 

Iedereen is van harte welkom om zich aan te  melden. 

 

Uiterste opgave tot 21 februari 2009 bij: 

Jimmy Uneputty 

Zuiderweg 40 

Hoogeveen 

Tel.: 0528-279617 

 

Of bij: 

Peter Manusama 

Pottingastraat 21 

Hoogeveen 

Tel.: 0528-277239 

 

 

Groep 25 april 
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Het Plein van de Smederij 

 

Inmiddels hebt u al een paar informatiebrieven ontvangen  

over de aanpak van het plein. 

Zaterdag 31 januari gaat een groep vrijwilligers uit de Molukse gemeenschap 

aan de slag om het hek en het groen daaromheen weg te halen.  

We hopen dat dit gelukt is als u deze Surat Kabar leest.  

Het is een nauwkeurig werkje want alles moet uit elkaar  

geschroefd worden zodat 

het hek nog een keer gebruikt kan worden. 

Er is al een bestemming voor: het trapveldje aan de Ebbingestraat. 

 

Op een tweede zaterdag zullen dan alle tegels en stoepranden uit de grond ge-

haald worden en op pallets gestapeld opgeslagen. Het moet dan wel vorstvrij 

weer zijn natuurlijk, anders zitten de tegels vast. 

 

Zwaar werk allemaal maar we hebben gehoord dat voor de inwendige mens 

goed gezorgd gaat worden dus we hopen dat het gezellige klusdagen zullen 

worden! Ook de medewerkers van de wijkbeheerder zijn stand-by. 

 

Als dit werk allemaal klaar is kan de aannemer aan de slag. 

 

En op 25 april zal er een geheel vernieuwd plein het stralend 

 middelpunt van de wijk zijn! 
 

 

Smederij nieuws 



Belasting-spreekuren in Salawaku 

 

Net als vorige jaren zal de SWW speciale spreekuren houden voor het invullen 

van de belastingformulieren. 

 

U bent hiervoor welkom op: 

Woensdagochtend  

11 maart  

 18 maart 

 25 maart 

 8 april. 

Van 9 tot 11.30 uur. 

 

Als het nodig is (bijvoorbeeld als het erg druk is) wordt met u een afspraak ge-

maakt. Dan hoeft u niet heel lang te wachten. 

Per spreekuur zijn twee medewerkers aanwezig en 

 kunnen 10 mensen geholpen worden. 
 

Belastingspreekuur 
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Van de opbouwwerker 

“Wijsterfilm”- en nu verder? 

 

Eind mei vorig jaar zaten we met ons allen in de bioscoop en beleefden een heel bijzondere 

avond. 

We werden meegenomen in een zware, meeslepende en mooie film. Hij raakte ons allen diep. 

We hebben in twee grote groepen nagepraat. En we merkten dat de film veel losgemaakt had. 

Veel verdriet en boosheid bij de ouderen onder ons. Verwondering en behoefte om meer te 

weten bij de jongeren. De organisatoren van de avond vonden allen: hier moeten we een ver-

volg aan geven. 

 

Begin oktober was de eerste stap voor dit vervolg. 

Opnieuw zaten we om tafel met vertegenwoordigers van stichting Salawaku, van de kerken, 

van de SWW, van de jeugd. We zaten om tafel met burgemeester Urlings om te praten over: 

hoe verder. Bij dit gesprek waren ook wethouder mevrouw Poutsma en beleidsmedewerker 

de heer Fokkes. 

 

De burgemeester kwam terug op de woorden tijdens de nabespreking in de bioscoop, van de 

eerste en tweede generatie vooral. Over die woorden schreef ds. Theo Pattinasarany in de Su-

rat Kabar ook in zijn “Gedachtenwolk”.  

Namelijk: waar het de ouderen nu nog om gaat is dat de jongere generaties het beter gaan 

doen.  

 

Wat de tweede generatie het belangrijkst vindt: geef de jeugd wat mee zodat zij weerbaarder 

worden in deze samenleving, dat zij zich bewust worden van hun identiteit, hun culturele rijk-

dom en hun Molukse geloofsbeleving. Dat ze hun talenten ontplooien. 

 

In de bioscoop werd gepraat over onderwijs en opvoeding. 

In hun opleiding presteren de jongste generaties minder dan we hoopten. Dat moet anders!   

 

Plannen. 

Met de burgemeester hebben we nagedacht hoe die toekomst beter kan worden. 

Er wordt op dit moment door de gemeente onderzocht (u leest over dit onderzoek verderop in 

deze Surat Kabar) wat al heel goed gaat en wat minder. Als dat duidelijk is weten we ook 

waarvoor we oplossingen moeten zoeken. 

Maar altijd gaat het om de ouders, de opvoeders, de voorbeeldrol, de kansen benutten, extra 

aandacht. 

 

Wij zijn nu aan zet. De burgemeester vroeg ons om een plan te maken. 

“Maatschappelijke vorming, integratie, participatie, assertiviteit, talenten benutten”: plannen 

die hieraan werken kunnen we bespreken met de burgemeester. Voor alle vier de generaties 

een goed plan. Wanneer het niet te gek wordt wil hij deze plannen steunen. 

Dit is geen simpele opdracht.. 

 

 



We hebben besloten dat we deze opdracht alleen gezamenlijk kunnen volbrengen. 

Kerken, Salawaku, SWW, jongeren geven elkaar de hand en zoeken samen naar de goede  

plannen.  

En u: of u nu een jongere bent, een ouder van jonge of van puberkinderen, of een lid van de 

eerste of tweede generatie- met ú gaan we aan de slag voor een betere toekomst voor de 

jeugd, en voor een zo mooi mogelijk leven voor de oudsten. 
 

Vier-generatie-plan. 

 

Inmiddels hebben we de plannen bedacht! 

Het bestuur van Salawaku heeft aan de “werkgroep Wijster” gevraagd om dit te doen.  

 

Het plan heet “vier-generatie-plan” en is 28 januari met de burgemeester besproken. We 

hebben extra haast gemaakt omdat de burgemeester 2 februari aftreedt. 

 

We: dat zijn leden en vrijwilligers van het bestuur, leden van het kerkenoverleg, leden van 

de jongerenwerkgroep, en van de initiatiefgroep ouderen, medewerkers van de SWW. 

 

Het plan bestaat uit drie delen. 

Een deel over “identiteit”. 

Een deel over “talenten benutten”. 

Een deel voor de oudsten. 

Daarom noemden we het “vier-generatie-plan”, omdat het plan voor de 1ste, 2de, 3de en 4de 

generatie is.  

 
 

Identiteit. 

Dit plan gaan we helemaal zelf uitvoeren.  

Met elkaar gaan we op onderzoek naar onze eigen identiteit.  

Naar onze achtergronden, onze geschiedenis. 

Naar de verhalen van onze ouders en grootouders. Naar hoe hun leven was en hun ervarin-

gen. 

We gaan hiervoor: 

- met de tweede, derde en vierde generatie op excursie naar het Museum Maluku en 

naar Bronbeek. 

- bijeenkomsten houden om van Molukkers uit eigen kring te horen over het leven in 

Hoogeveen. Maar ook willen we verhalen laten vertellen door Molukkers die buiten 

de gemeenschap leven, en over de gebeurtenissen in de zeventiger jaren 

- films bekijken  

- interviews houden met de 1ste en 2de generatie. Deze interviews worden gefilmd en 

opgeschreven want we willen de verhalen niet verloren laten gaan. 
 

Deze plannen willen we dit jaar nog uitvoeren! We zijn ervan overtuigd dat het kennen van 

onze geschiedenis, van onze achtergronden en van de ervaringen van onze opa’s en oma’s, 

ooms en tantes ons allen trots maken op onze identiteit! 

Onze achtergrond is uniek in de wereld. 

Van de opbouwwerker 

30 



Talenten benutten. 

Wij Molukkers staan bekend om onze goede manieren en onze bescheidenheid. 

Maar soms is het niet goed om té bescheiden te zijn. Toch is dat lastig: je leert van kinds af aan 

dat het hoort en iedereen in de gemeenschap verwacht het van je. Maar op school, op straat en 

op je werk heb je ook andere eigenschappen nodig om goed tot je recht te komen. 

Dit onderwerp hangt ook samen met het onderwijs-onderzoek. 

Daaruit zullen plannen komen. 

Wij hebben zelf ook ideeën: 

- assertiviteit- en weerbaarheidcursussen 

- opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering speciaal aangepast aan de 

vraag van Molukse ouders 

- voor ouders en scholieren in het VMBO een “coach” die mee denkt of de leerling met 

het gekozen onderwijs het onderste uit de kan haalt 
 

Ook met deze plannen willen we snel beginnen, maar hier zijn we meer afhankelijk voor van 

gemeente, scholen en welzijnswerk. Wat helpt is dat het in het gemeentelijk beleid staat dat 

talenten benut moeten worden, en dat dus net onderzoek is gedaan naar de situatie van onze 

jeugd.  

 

De ouderen 

We vinden het belangrijk dat de oudsten van onze gemeenschap niet vereenzamen, dat ze 

contact kunnen houden met hun leeftijdgenoten ook al zijn ze niet goed meer ter been. 

De initiatiefgroep ouderen heeft ideeën en plannen voor meer onderling contact zoals dagacti-

viteiten, uitstapjes en uitwisselingsbijeenkomsten. 

Ze wil ook de behoefte aan dergelijke activiteiten onderzoeken om een goed programma te 

kunnen bieden. 

Dergelijke activiteiten zijn niet goedkoop. Daarom zoeken we naar financieringsmogelijkhe-

den. 

 

En nu de uitvoering! 

Een ambitieus plan zoals het vier-generatie-plan is niet zomaar uitgevoerd. 

Het zal alleen werken wanneer we massaal onze schouders eronder gaan zetten. 

En wanneer we steun ervaren bij de uitvoering! 

 

De schouders eronder 

De werkgroep vanuit Salawaku, kerken, jongerenwerkgroep, initiatiefgroep ouderen en sww 

levert sterke schouders. 

De werkgroep heeft daarnaast wel veel handjes nodig om alles te laten slagen. We hopen 

daarbij op grote deelname aan de activiteiten. En ook op enthousiaste hulp van u en jullie! 

 

Steun 

Op 28 januari zaten we weer om tafel met de burgemeester en wethouder Poutsma.  

Zij zeiden ons steun toe!  

De burgemeester heeft toegezegd dat de excursie kan doorgaan- grotendeels op kosten van de 

gemeente!  
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Voor de interviews gaan we professionele steun vragen en geld zoeken via een fonds. Het zou 

zonde zijn wanneer ouderen hun levensverhaal vertellen en het niet goed op band opgenomen 

is! 

 

Voor de talentjes die we willen stimuleren gaat de gemeente een start maken. 

Voor de ontmoetingsactiviteiten voor onze oudsten zoeken we ook steun bij de gemeente. 

Medewerkers van de  SWW en vrijwilligers van het bestuur hebben hun hulp toegezegd! 

Samen staan we sterk!! 

 

En nu: uw en jullie inzet! 

We hopen dat we u en jullie allemaal enthousiast gemaakt hebben. 

De eerste stap om dat gezamenlijk te ondervinden is de excursie. 

In het volgende stukje vindt u alle informatie. 

De jongerenwerkgroep zou het heel erg toejuichen wanneer we –net als bij de film “wijster” – 

samen op stap gaan. De verschillende generaties samen. Kinderen, tieners, jongeren, gezinnen, 

ouderen, iedereen is welkom! Alleen de oudsten krijgen een eigen programma, voor hen zal 

het te veeleisend zijn zo’n lange drukke dag. 

We hopen dat we op die manier het geluk beleven van een gezamenlijke zoektocht waarbij 

jongeren ouderen ook kunnen vragen naar hun belevenissen! 

 

De stuurgroep vier-generatie-plan. 
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Oproep van de jongerenwerkgroep: 
 

De excursie. 

Vanaf 4 jaar is iedereen welkom. Maximaal kunnen 100 mensen in één keer terecht in het Muse-

um Maluku. Daarom plaatsen we u op een wachtlijst wanneer uw deelname binnenkomt als de 

inschrijving vol is. U ontvangt over uw plaatsing voor de excursie bericht direct na 16 februari. 

Uw inschrijving is pas definitief wanneer we behalve het ingevulde strookje ook het verschul-

digde geldbedrag hebben ontvangen*. 

Voor de kinderen van 4 tot 6 jaar is geen programma beschikbaar, we verwachten dat de ouders 

zich over hen ontfermen. 

Voor de kinderen van 6 tot 12 jaar is een speciaal programma in het Museum. 

Vanaf 12 jaar kunnen jongeren deelnemen aan het programma voor volwassenen. 

 

Datum:  Zaterdag 28 februari. 

Programma:  Museum Maluku in Utrecht 

                      Bronbeek in Arnhem 

Verzorging:  In de musea worden we rondgeleid en krijgen we speciale uitleg.  

  Deze uitleg is apart voor kinderen, jongeren, ouderen. 

  We krijgen koffie met spekkoek, een uitgebreide warme lunch, thee en na af 

  loop een gezamenlijke maaltijd 

Vertrektijd:  08.45 uur 

Terugkomst:  18.30 uur 

Kosten:  10 euro vanaf 16 jaar; 5 euro voor kinderen van 4 tot 16 jaar;  

  2.50 euro voor kinderen van 4 tot 6 jaar *) 

Opgave:  Vóór maandag 16 februari:  

 

Strookje invullen, het geld insluiten en in gesloten enveloppe afgeven bij Salawaku. 

*) uiteraard krijgt u uw geld terug wanneer u onverhoopt niet geplaatst kunt worden. 

 

————————————————————————————————————————– 

 

Naam:…………………………………. 

Adres: ……………………………… 

Tel.nr: ………………………….. 

Email-adres:…………………………. 

Geeft zich op voor deelname aan de excursie op 28 februari met ……..     personen. 

Leeftijden: ………………. 

Het geld voeg ik bij in deze enveloppe: bedrag: …….. 

Ondertekening: ………………………………………….… 
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Voor de laatste keer met de burgemeester om tafel! 

Bijna op zijn allerlaatste werkdag als burgemeester van Hoogeveen zat de groep voor het vierge-

neratieplan met hem en de wethouder en beleidsmedewerker om tafel. 

Het doel was de plannen voor te leggen die de groep uitgewerkt had. 

 

De leden van de groep vertelden elk over een onderdeel van de plannen. 

Van de plannen waarover u hiervoor gelezen hebt- de excursie, de interviews, hoe de talenten 

benut kunnen worden, enzovoort. 

 

De burgemeester reageerde met het uitdelen van complimenten! 

Hij vond het een mooi samenhangend plan. 

Hij wilde de kosten van de excursie betalen.  

Hij verwachtte dan wel dat de jongere generaties de excursie zouden benutten om hun kennis 

van hun achtergronden te vergroten. En om daarna mooie interviews te maken.. 

 

Hij vond het positief dat er een stuurgroep gevormd was voor dit project. Een stuurgroep waarin 

Salawaku, de kerken, de jongeren- en ouderenwerkgroep, en de SWW samenwerken. De SWW 

wordt door de gemeente betaald om dit soort zaken te ondersteunen. 

 

Talenten ontwikkelen staat op nummer 1 van het gemeenteprogramma, vertelde hij. 

Hij voelt niet voor een doelgroepenbeleid. Wel voor een extra benadering, voor het opsporen. 

Niet bij voorbaat voor een Molukse coach. Het achterblijvend nivo wordt ook door dit onderzoek 

bevestigd. Hij is voor talentontwikkeling, maar het onderste hoeft niet perse uit de kan gehaald 

te worden. 

Belangrijker vindt hij om, 

door de warmhartigheid van je cultuur je kinderen bij de gemeenschap te houden. 

Dat we ons best doen om de cultuur in stand te houden, en de jeugd toe te rusten om een gelukkig 

Nederlander van Molukse origine te worden! 

 

Met deze mooie en inspirerende woorden namen we afscheid. 

De “stuurgroep” praatte nog even na, en iedereen deelde de ervaring van de vreugde die het gaf 

om in harmonie en met elkaar samen een prachtig vier-generatieplan te mogen maken en uitvoe-

ren. Men vond dat de laatste tijd heel veel positieve ontwikkelingen tegelijk kwamen zoals nieu-

we impulsen vanuit het bestuur van Salawaku en ook dat werkt inspirerend!  

U snapt het al: van deze groep gaat u de komende jaren nog veel horen. 

 

Annemarie Blom, opbouwwerk. 
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Hier een recept van KUÉ MANGKOK op zijn eenvoudigst. 
 

 

Ingrediënten: 

 

2 glazen zelfrijzend bakmeel 

1 glas geraspte klapper (kokos) 

1 glas witte basterdsuiker 

2 zakjes vanillesuiker 

1 glas water 

snufje zout. 

Roze en groene kleurstof. 

 

Benodigdheden: 

 

10 kleine chinese porseleinen kommetjes of 8 kleine aluminium bakjes. Een rijststomer. 

Meng alle ingrediënten door elkaar en verdeel het deeg over drie kommen.  

Voeg bij twee porties deeg een paar druppels kleurstof en laat een portie wit. 

Wrijf eerst alle bakjes in met wat olie. 

Vul ze daarna met deeg. U kunt ook een combinatie van twee kleuren maken. 

Bijv. U vult een bakje met groen deeg en doe er een lepel wit bovenop. 

Maar dat kan ieder voor zichzelf bepalen. 

Voor bruine kué mangkok vervangt men de witte basterdsuiker voor bruine. 

Laat dit iets langer dan een half uur stomen. 

 

 

 

Selamat makan!! 
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Valentijnsdag: Valentijnskaarten, Valentijnsbloemen, Valentijnsgedichten en zelfs Valantijnsarrange-

menten, Valentijnsreizen, hartjes en de welbekende cupido! Waar komt deze uit de hand gelopen Valen-

tijnsmanie vandaan? 

 

"Valentijnsdag 2009" 

 

Zaterdag 14 februari is het weer zo ver. Graag vertellen we iets meer over Valentijnsdag.  

Valentijnsdag, gevierd op 14 februari, is de dag dat geliefden een beetje extra aandacht schen-

ken aan elkaar. In Amerika is het al tijden een rage. Maar in West-Europa is Valentijnsdag pas 

sinds een decennium aan populariteit aan het winnen. 

 

De oorsprong van Valentijnsdag 

 

Over de oorsprong van Valentijnsdag doen verschillende verhalen de ronde. Volgens een legen-

de zou er een man zijn geweest rond het jaar 270, genaamd Valentijn, die liefdesbrieven schreef. 

Hij ondertekende deze liefdesbrieven met: “Van je Valentijn.”. 

 

Een ander verhaal gaat terug tot een festival dat de Romeinen in februari hielden om de lente in 

te luiden. In het midden van de maand deden ze verschillende reinigings- en vruchtbaarheidsri-

tuelen.  

 

Bij het festival hoorde ook een soort van loterij waarbij vrijgezellen gekoppeld werden. Rond 

het jaar 500 verklaarde Paus Gelasius dat 14 februari St. Valentijnsdag zou worden en werden 

deze ‘heidense’ loterijen verboden.  

 

En ten slotte kan het ook nog een priester, St. Valentijn, zijn geweest die in de derde eeuw op 14 

februari stierf. Hij zou een arts zijn die elk van zijn patiënten een bloem gaf.... 

 

Helaas, niemand kan dus met zekerheid zeggen wat de oorsprong is van Valen-

tijnsdag. Wel is het duidelijk dat de maand februari voor verschillende volken 

door de eeuwen heen een nieuw begin betekende.  

 

Valentijnsdag, onzin of niet? 

Vooral de commercie heeft ervoor gezorgd dat het feest op 14 februari de laatste 

jaren een ware hype is geworden. Cadeauwinkels puilen uit met Valentijnsge-

schenken en de Valentijnreclames op de televisie vliegen je om de oren. 

Het is daarom niet verwonderlijk dat sommige mensen het feest van Valentijn zien als een com-

merciële truc. Toch zijn er velen die het alles behalve een onzinfeest vinden. Mocht je Valentijns-

dag vieren? Wij wensen je veel plezier, romantiek en vooral veel liefde. 

 

 
 

Valentijnsdag 

38 


