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Openingstijden 

Maandag   09.00—12.00   

Dinsdag  09.00—12.00   

Woensdag  09.00—12.00   

Donderdag  09.00—12.00   

Vrijdag  09.00—12.00  

Maandag  19.00—24.00 Bridge club 

 

Dinsdag  10.00—17.00 Dagbegeleiding Molukse Ouderen 

   19.00—24.00 Schaakclub 

 

Woensdag 09.00—10.00 M.B.V.O.  (dames) 

   10.00—11.00 M.B.V.O.  (heren) 

 18.00—22.00 Taekwondo 

 

Donderdag 09.00—10.00 M.B.V.O. Nederlandse ouderen (gemengd) 

   10.00—17.00  Dagbegeleiding Molukse Ouderen 

   19.00—21.00 Repetitie Maranatha Singers (soos) 

   19.00—21.00 Repetitie Houseband (hobbyruimte) 

 

 

Vergaderdata bestuur: iedere 1e dinsdag van de maand 

Salawaku Info 



Voorwoord 

 

Het is alweer bijna een jaar geleden dat de Surat Kabar is uitgebracht. 

Door allerlei omstandigheden en vele activiteiten, die veel energie en tijd 

hebben gekost, is helaas de Surat Kabar blijven liggen. 

Maar het is ons weer gelukt. Hij ligt weer voor uw neus.  

Wij hopen dat wij u hiermee u weer leuke maar vooral  

nuttige  informatie  mogen verschaffen.  

Maar wij blijven nogmaals natuurlijk ook benieuwd 

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

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

Dit kan uiteraard ook digitaal via het mailadres.  

.  

En voor nu opnieuw heel veel leesplezier toegewenst. 

 

 

 

 

 

Een zonnige voorjaarsgroet 

van de redactie 

 



Van het Bestuur 
  

 

Ibu, Bapa, saudara, saudari yg terhormat/Geachte lezers, 

Kami, Bestir Yayasan Salawaku ingin mengucapkan banyak rejeki dan kesehatan 

dalam tahun 2012  pada semua Ibu, Bapak, Saudara dan Saudari dengan Surat Ka-

bar pertama ini. Kami minta maaf bahwa Surat Kabar ini tidak dikarang dalam ba-

hasa Melayu. Tetapi sekarang kami sudah menemui dosen Bahasa Melayu.  

Muda-mudahan dalam waktu yang akan datang kami dapat belajar Melayu su-

paya Surat Kabar ini dapat ditulis dalam bahasa Melayu dan dapat dibaca oleh 

orang tua juga. 

Voor u ligt de eerste editie 2012 van de Surat Kabar. 

Allereerst wenst het bestuur en alle vrijwilligers van de 

Stichting Salawaku u allen een gezond en gelukkig 

2012 toe.  

 

Terugblikkend op het vorige jaar begonnen we 2011 met gemengde gevoelens. De 

kerkbrand heeft op een ieder van ons zijn uitwerking gehad. Als Molukse volk zijn 

we door diepe dalen gegaan en ook nu weer hebben we gelouterd door de veer-

kracht van onze ouders het verlies samen gedragen en nieuwe wegen gezocht en 

gevonden om de draad weer op te pakken. Stichting Salawaku heeft haar deuren 

de eerste periode open gezet om de kerkdiensten voorlopig in het stichtingsge-

bouw te houden totdat er een andere oplossing zou zijn. Nu nog kunnen de gedu-

peerde kerken uitwijken naar het stichtingsgebouw indien nodig. 

De repetities van de mannenkoor en als er geen vergaderruimte is dan kunnen 

sommige kerkvergaderingen plaatsvinden in het stichtingsgebouw. 

Het bestuur heeft meegewerkt aan de oproep bij de Nederlandse kerken voor een 

bijdrage in de vorm van extra collectes tijdens hunkerkdienst. 

 



 

 

Overlijden dhr. Sinke 

Op 23 juli 2011 is de heer J.P. Sinke overleden op 97-jarige leeftijd. Voor velen van 

onze ouderen en bung en usi-generatie een bekend persoon. Voor wie hem niet 

kent: dhr. Sinke was hoofd van de kampschool in woonoord Lunetten  Vught en 

daarna directeur van de Piersonmulo/mavo in ‘s-Hertogenbosch. Hij was in de ja-

ren vijftig tot zeventig zeer betrokken bij het werk voor Molukkers, onder andere 

als lid van adviescommissies en als bestuurslid van het ICCAN. 

 

Accomodatiebeleid 

In de maand juli werd begonnen met de renovatie van de toiletten. 2 jaar geleden 

heeft het bestuur dit bij de gemeente aangekaart. Het bestuur heeft ook de nood-

zaak  van de renovatie van de keuken als prioriteit aangegeven. Verder is het pro-

bleem met de opslag van o.a. meubilair met de gemeente besproken. Op dit mo-

ment bekijken we de opslagmogelijkheden door middel van het bouwen van een 

overkapping  aan de achterkant van het gebouw. 

 

Busreis Gelsenkirchen voor de geweldige vrijwilligers van Salawaku 

Op 9 juli organiseerde Stichting Salawaku het lang beloofde uitje voor de vrijwilli-

gers. Busmaatschappij Gebo reed  met een grotere bus voor dan er besteld was. Dat 

was jammer voor de mensen die op het laatste moment (een dag van tevoren) nog 

mee hadden gewild. Met een busvol  reislustige deelnemers vertrok men  heel 

vroeg in de ochtend richting Gelsenkirchen. Het zou een dagje shoppen en slente-

ren worden . 1e bestemming was de markt  in Gelsenkirchen  waar Memed (onze 

vaste chauffeur van Boerhof) ons heel nieuwsgierig  over heeft gemaakt. De markt 

ligt naast de arena van Schalke 04. Omdat die  dag een voetbal wedstrijd zou 

plaatsvinden was de markt vroeg gesloten. We waanden ons in Turkije, het was 

bloedheet, spotgoedkoop, natuurlijk veel turken en  ook de marktkramen werden 

door deze mensen bezet. Daarna vertrokken we naar Centro Oberhausen. Ook daar 

weer een drukte van belang. Gelukkig was er buiten een heel mooi park met een 

waterfontein. Degenen die het shoppen even voor gezien hadden konden daar tot 

rust komen in de natuur. Er werden veel foto’s gemaakt. Het weer zat gelukkig 

mee. Na een lange dag en moe maar voldaan keerden we huiswaarts. Om miscom-

municatie te voorkomen wil het bestuur bij deze nog eens duidelijk vermelden dat 

deze reis bestemd was voor de vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de activi-

teiten van de Stichting. 
 

 

Van het Bestuur 



 

 

Officiële opening dagverzorging 

Informeel is de dagverzorging voor Molukse ouderen per 15 november van start 

gegaan. De officiële opening is onlangs geweest. In de volgende Surat kabar gaan 

wij er uitgebreid op in. Ook aan de onthulling van het schilderij zal in de volgende 

editie aandacht worden geschonken. 

 

60 jaar Molukkers in Nederland 

2011 stond ook in het teken van de herdenking 60 jaar Molukkers in Nederland. In 

Hoogeveen werd dit feit herdacht op 10 december 2011. Theatergroep Merantau  

blikte terug op 60 jaar kampleven Schattenberg. Voor velen van ons was het 

kampleven een herkenning. Indrukwekkend, emotioneel en mooi waren de reacties 

van de aanwezigen. De Nederlandse gasten en ook de burgemeester en zijn vrouw 

waren het erover eens dat deze voorstelling veel meer vertelt over de geschiedenis 

van de Molukkers dan als je er een boek over zou lezen. De reacties waren o.a.: “Je 

hebt er nu beeld bij”. “Nu begrijp je het veel meer”. “Ik ben blij dat ik deze voor-

stelling heb gezien, ik had het niet willen missen”. 

 

Vooruitblik 2012 

2012 zal in het teken staan van het herorientatieplan wat het bestuur  verschillende 

keren heeft aangekondigd. 

We zijn nu vier generaties verder. Het zijn juist die tradities, gewoonten die diverse 

Molukse gemeenschappen in Nederland versterkt hebben om te kunnen integre-

ren. Maar we blijven niet steken in tradities en gewoonten. Zonder afkomst geen 

toekomst. Geen toekomst zonder terug te blikken naar de afkomst. We willen ver-

der kijken  en toekomst gericht werken. De 2e generatie  wordt voortdurend gecon-

fronteerd met de overdracht van kennis over de Molukse tradities en gewoonten 

aan de opeenvolgende generaties. Maar ook is het goed om te weten wat de nieu-

we generatie aan toekomstige wensen en behoeften hebben.  

Van het Bestuur 



Van het Bestuur 

We zijn dan ook bijzonder content dat we in deze visie niet alleen staan. Met steun 

van de gemeente Hoogeveen en landelijke Molukse organisaties  gaan we door 

middel van zogeheten drie generatie gesprekstafels met de wijkbewoners en bewo-

ners buiten de wijk in gesprek. Salawaku kiest zoals het in deze tijd gewenst is 

voor een vraaggerichte aanpak. Dit betekent dat aan de gesprekstafels de bewo-

ners hun toekomstige wensen en behoeften zullen aangeven met ondersteuning 

door deskundigen van buiten.  

 

Dit is ook de missie van Salawaku. We willen de resultaten later in 2012 aan ge-

meente, Molukse bewoners, lokale organisaties, etc.  overdragen.  

Niet het belang van de stichting als instelling staat voorop maar de toekomst van 

de opeenvolgende generaties.  

Zoals we de ervaringen, tradities en gewoonten van onze ouders hebben meege-

kregen, zo dragen we deze over, niet alleen aan eigen mensen maar ook aan de Ne-

derlandse mensen en instellingen. We doen dit vooral uit respect aan hetgeen onze 

1e generatie aan ons hebben achtergelaten. 

 

 

Uitnodiging Nieuwjaarsborrel Salawaku 

Het bestuur nodigt u bij deze uit voor de traditionele nieuwjaarsborrel op zondag, 

5 februari van 16.00 tot 17.00 uur. 

 

TOT SLOT …… 

 

 

 

 

 

Bij vragen …. Niet klagen! Schroom niet.  

Kom er a.u.b. mee, dan kunnen we er ook daadwerkelijk wat mee! 



Tempo Doeloe 

Met dank aan Gita Lopulisa 

Een mooie oude foto van de Madjelis in de jaren 60 

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

De redactie houdt zich aanbevolen 



Interview Interview 

Introductie :  

 
 

Wie ben je, waar kom je vandaan, waar woon je. 

Wie zijn je ouders (afkomst/kampong).  

Wat doe je voor werk. 

 Ik ben Martijn Ninkeula (31) en woon momenteel 

in Amsterdam. Mijn ouders zijn Bennie en Hillie 

Ninkeula en wonen in Hoogeveen. Opa en Oma 

woonden altijd aan de Lodderstraat en momen-

teel woont Tante Koos er. Wij zijn afkomstig van 

kampong Nolloth op het eiland Saparua. Zelf ben 

ik twee keer op de Molukken geweest om met ei-

gen ogen te zien hoe prachtig het daar is. Daar-

naast vind ik het ook belangrijk om te zien en te 

weten waar wij vandaan komen. 

Tot mijn 20e heb ik in Hoogeveen gewoond en 

heb daarna op kamers in Groningen gewoond. 

Nu woon ik inmiddels alweer een aantal jaar in 

Amsterdam en werk als tv-producer voor programma's als Poptars, Op zoek naar Mary 

Poppins, De Nieuwe Uri Geller en Shownieuws.  

Momenteel werk ik aan The Ultimate Dance Battle van RTL en begin in juni met de voorberei-

dingen van The Voice of Holland 2. 

  

 

Velen van ons, m.n.de mensen van de GPM, kennen jou nog vanuit de kerk en 

 later als volleybalspeler. Weinig weten dat je bij de  tv werkt. Wat is je reactie hierop? 

Zodra iemand verhuisd, weet niet iedereen meer van elkaar wat die doet.  

Wat betreft volleybal heb ik in Hoogeveen een leuke tijd gehad bij Olhaco. Daarnaast heb ik 

ook competitie gespeeld bij V.V. Tunas met oom Ollop Louhenapessy, oom Jozef de Lima,  

oom Daan Tanalepy, oom Jerry Latulola, oom Agoes Lesimanuaja en oom Jan Fatbinan. 

Maar dat is al best lang geleden hahaha. 

  

 

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

 Vanuit mijn studie heb ik stage gelopen bij de persafdeling van de VARA. Daar kwam ik in 

aanraking met tv-makers en toen heb ik besloten om daarin verder te gaan. 

 

 

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

 Nee helemaal niet. Uiteindelijk gaat het erom om iets te doen waar je goed in kan zijn.  
 
 



 

 

Ontmoet je veel mensen van Molukse afkomst in dit werk (of zijn er, als je weet, 

 veel Molukkers werkzaam in dit vak)? Hoe ervaar je dat? 

Ik werk veel samen met Molukkers binnen dit werk. Binnen de tv-wereld werken heel veel 

mensen met verschillende functies.  Momenteel is mijn baas van Molukse komaf. Ze is zakelijk 

leider bij RTL. Verder werk ik samen met Molukse regisseurs, redacteuren, muzikanten, dan-

sers, decorbouwers en ga zo maar door. 

Het leuke is dat je elkaar toch altijd opzoekt. En dat heeft ook altijd iets vertrouwds. 

 

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

Door dit werk heb ik de mogelijkheid om op veel plaatsen te komen zoals bijzondere plekken 

en  gebouwen, leuke feestjes, premières etc. En daarnaast ontmoet je veel verschillende men-

sen. 

Ik kan nog niet echt dieptepunten noemen. Gelukkig maar hahaha. 

 

Hoe zie je de toekomst voor jou in dit werk? 

 Ik probeer zo ver mogelijk te komen met dit werk maar ik sluit niet uit om ooit wat anders te 

gaan doen.  

Maar mijn doel is altijd om het hoogst haalbare te halen. Dat geldt voor opleiding, sport maar 

ook voor mijn werk. Dus ik weet niet wat de toekomst zal brengen maar dat is ook wel weer 

een uitdaging.  
 

 

Merk je iets van "Nederland Glamourland" achter de schermen?  

Achter de schermen is het keihard werken maar je krijgt er ook wel leuke dingen voor terug. Je 

ontmoet veel leuke mensen en krijgt uitnodigingen voor leuke feestjes en optredens. 

Dan kom je ook in aanraking met Nederland Glamourland. Maar echt grote sterren zoals in 

Amerika of Hollywood hebben we niet dus dat valt dan vaak tegen hahahahaha. 
 

 

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

 Ik heb eigenlijk van mijn hobby (film/tv) mijn werk gemaakt. Daar gaat veel tijd in zitten. 

Dus standaard werktijden van 9 tot 5 zijn er niet bij. 

Zodra ik vrij ben probeer ik zoveel mogelijk leuke dingen te doen. Mijn hobby is om zoveel 

mogelijk concerten te bezoeken van verschillende artiesten.  

 

 

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

 Het maakt niet uit wat voor studie je doet of waar je werkt. Het gaat erom dat je iets doet wat 

je leuk vind, dan ben je er vaak ook goed in. 

 

Dank je wel Martijn voor je medewerking aan dit interview 

Ook jou wensen wij heel veel succes bij alles wat je doet. 

 

Interview 



Klachten aan de woning in wijk Venesluis: 

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

zelfde aard hoe sneller dit door Domesta wordt onderzocht! 

Het nummer van de servicelijn is: 0900-4565656. 

 

 

Bewonerscommissie 



Recept 

Goeleh Tjoemi. (Gestoofde inktvis in pittige saus) 

 

 

 

Pel de sjalotjes en de knoflook en snijd ze heel fijn. Was de lombok en de rawits en 

hak ze heel fijn. Schil de djahé en snijd hem heel fijn. Dompel de tomaat in kokend 

water, ontvel en ontpit hem en snijd hem in  kleine partjes. 

Maak de inktvis schoon en kook ze in een wok met ruim water en wat zout  

ong. 10 min. Giet de inktvis af    en laat goed uitlekken. Wrijf de kemirinootjes fijn 

in de vijzel. Voeg de sjalotjes, de knoflook, de lombok,  de rawits en de djahé toe en 

wrijf ze fijn. De fijngewreven kruiden met de inktvis in de wok  goed door  elkaar 

mengen. Voeg de santen en de djeruk perut blaadjes toe. Laat dit alles ongeveer 10 

min.  zachtjes stoven.) 
  

   * 500 gr. inktvis, * 1 1/2 dl. dunne santen, 

   * 1 kleine tomaat, * 2 teentjes knoflook, 

   * 1 theel. sereh, * 2 rode lomboks, 

   * 1 theel. koenjit, * 3 sjalotjes, 

   * 2 djeruk perut blaadjes, * 2 rawits,, 

   * 1 theel. asem, * 1 stukje djahé van ca. 1 1/2 cm. 

   * 3 kemirinootjes,   

http://www.tantelenny.com/pagina_kooktips.htm#Santen
http://www.tantelenny.com/pagina_kooktips.htm#Santen


Pelitadag 25 juni 2011 

Ook dit jaar heeft de Ouderengroep een bus geregeld voor de Pelitadag. In de bus 

zat de gezelligheid er al vroeg in. Maluku karaoke-dvd’s bracht de stemming los, 

de ouderen werden verwend met allerlei  djadjandjadjans en koffie/ thee. Dank 

voor alle vrijwilligers die een bijdrage hebben geleverd aan djadjan2 en hun overi-

ge inzet. Er werd gezongen onder gitaarbegeleiding van Arend. 

De opkomst in de Veluwehal was zoals vanouds weer massaal. Het programma 

was nog voller dan de vorige jaren. Onze ouderen genoten van de vele presenta-

ties. Daan Tanate kreeg de zaal plat met zijn optreden. Kabaresi bracht de zaal in 

tranen maar er werd daarnaast ook veel gelachen. Wat opviel was de grote op-

komst van de tweede generatie oud. 

Ouderengroep en Ouderenkoor  Salawakutreden op tijdens Symposium LSMO/

Pelita op 10 september 2011 in het Schaffelaartheater in Barneveld. 

Na een aantal keren stevig repeteren vertrok de Ouderengroep, Ouderenkoor en 

vele supporters op zaterdag 10 september 2011 richting Barneveld. De weergoden 

waren ons gunstig gezind. 

In de bus werden de keeltjes nog geolied door de liederen te zingen onder begelei-

ding van MarthinUnitlien zijn instrument. Dat laatste zorgde voor veel hilariteit in 

de bus.In Barneveld aangekomen was de rode loper al voor ons uitgerold. De hele 

groep ging op de foto. Ja ja, dit moment moest natuurlijk wel vereeuwigd worden. 

Het is niet niks om voor de burgemeester en wethouder van Barneveld en direc-

teuren van verschillende organisaties op te treden ! 

Ouderengroep 



 

 

Na ontvangst met koffie, thee en spekkoek werd het programma geopend door een 

Molukse dansgroep. Daarna namen we plaats in de grote zaal waar RockyTuhute-

ru het symposium opende. 

Een van de vele sprekers was Giovanni Tahapary,  cardioloog. Hij vertelde hoe hij 

in de praktijk omging met migranten en hun problemen van het ouder worden. Zo 

zei hij: “als je in de herfst van je leven bent dan klamp je je vast aan het oude beken-

de”. Molukse ouderen moeten samen oud worden. De Nederlandse bejaardente-

huizen zijn nog te veel geënt op de Nederlandse ouderen. Het blijkt dat er weinig 

of geen rekening wordt gehouden met andere culturen in een verzorgingstehuis. 

Dat werd ook door een directeur van zo’n instellingschoorvoetend beaamd. 

De directeur van een landelijke koepelorganisatie voor ouderen (CSO)  legt de na-

druk op het feit dat we moeten nadenken over andere vormen van beïnvloeding 

van het ouderenbeleid voor je eigen doelgroep. Belangenbehartigers,  maar voorna-

melijk  de ouderen zelf en natuurlijk de kinderen moeten actiever worden. Er is 

veel te halen in de zorg maar je moet wel weten waar en hoe. We moeten ons er 

meer in verdiepen. Niet alleen lokaal kunnen we invloed uitoefenen maar ook lan-

delijk via LSMO (Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen). Deze  participeert in 

het NOOM. Via het NOOM kunnen zij dan weer Den Haag beïnvloeden. 

Een van de uitspraken waar we als Ouderengroep Salawaku achter staan is het be-

leid ten aanzien van de indicaties.  Het beleid moet ruimhartiger. 

Burgemeester Houben van Barneveld legt de nadruk op het feit dat de Molukse 

wijk in Barneveld maar zeker ook in den lande  een goede infrastructuur bieden .  

Dit is waardevol kapitaal, het moet niet vernietigd worden. 
 

Het symposium in de ochtend was heel leerzaam maar eigenlijk te kort. 

Voordat we het wisten was het tijd om op te treden. Onze acteurs en actrices blon-

ken uit op het podium. Het stuk ging over mantelzorg en het deelnemen van oude-

ren aan dagverzorging. Er werd aandachtig geluisterd en bij vlagen geschaterd om 

de grappige opmerkingen. De act was heel herkenbaar voor velen. 

Daarna trad de ouderenkoor op met een speciaal voor deze gelegenheid geschre-

ven lied door bung Jacob Loupatty. Voor sommige ouderen raakte het een gevoeli-

ge snaar. 

 

Na ons optreden was het pauze. 

 

 

Ouderengroep 



De lunch was heel goed verzorgd. Na de lunch gaf Rocky een korte samenvatting 

over de forumdiscussie van de ochtend. Daarna zong de Ouderengroep nog 2 lied-

jes.  

Toen was het grote moment daar, want de Burgemeester opende de reizende ten-

toonstelling “Van Overtocht naar Overdracht”. 

Na een hapje en een drankje werden we door mw. Leisina naar de wijk gebracht. In 

het kader van 60 jaar Molukkers stonden verschillende organisaties met kraampjes 

met eten, kleding etc. 

In de Stichting BatuTjapeu hadden ze een tentoonstelling opgezet over 60 jaar 

kamp en wijk. Buiten zaten de oudjes en er werd muziek gedraaid. Heel gezellig 

allemaal. Sommigen zagen hun families en bekenden weer. Na een uur moesten 

we weer naar de bus en uitgezwaaid door een paar wijkbewoners gingen we rich-

ting Hoogeveen. 

 

Ouderengroep in de prijzen gevallen 

Op 13 september 2011 ontving de Ouderen-

groep Salawaku de VrijwilligersAward. Blij 

maar ook zeer trots dat ze genomineerd zijn 

en behoorlijk hoog waren geeindigd voor 

deze blijk van waardering werd er die mid-

dag onder het genot van koffie en een ge-

bakje nagepraat. 

 

DagverzorgingMolukse ouderen in Salawaku 

15 november 2011 was het zover. Na vele jaren 

van verkenning is de dagverzorging in het 

Stichtingsgebouw  van start gegaan.  

26 januari 2012 is de officiële opening . Dan zal 

ook de naam bekend worden die de deelnemers 

van de Dagverzorging aan deze Pertemuan 

hebben gegeven. In de volgende Surat Kabar 

zullen we uitgebreid hierover berichten. 

Ouderengroep 



Heroriëntatieplan Stichting Salawaku 

De laatste jaren is de Hoogeveense-Molukse samenleving veranderd. Maatschap-

pelijke vraagstukken van jongeren en ouderen vragen van diverse Molukse organi-

saties als Stichting Salawaku Hoogeveen een heroriëntatie op haar missie en doe-

len om de diverse groepen en organisaties waarmee Salawaku samenwerkt beter 

van dienst  te kunnen zijn. 

Om haar dienstenactiviteit te verbeteren is het noodzakelijk onder de diverse groe-

pen en samenwerkende organisaties hun wensen en behoeften helder te krijgen. 

  

We zijn dan ook bijzonder content dat we in deze visie niet alleen staan. Met steun 

van de gemeente Hoogeveen en landelijke Molukse organisaties BUAT en LSMO 

gaan we door middel van zogeheten drie generatie gesprekstafels met de wijkbe-

woners en bewoners buiten de wijk in gesprek. Salawaku kiest zoals het in deze 

tijd gewenst is voor een vraaggerichte aanpak. Dit betekent dat aan de gespreksta-

fels de bewoners hun toekomstige wensen en behoeften zullen aangeven met on-

dersteuning door deskundigen van buiten. We zullen door hen gesteund worden 

omdat ze een warm hart toedragen aan het welzijn van de Molukse woongemeen-

schappen. 

 

Doelstelling: 

Heroriëntatie op positie en rol Stichting Salawaku middels inventarisatie van wen-

sen en behoeften onder drie generaties èn samenwerkende organisaties teneinde de 

diensten te verbeteren en te versterken. 

 

Tijdspad 

Het project start februari 2012 en de afronding vindt plaats eind april 2012.  

 

Verwachte projectresultaten  

Inzicht in de leefomstandigheden, wensen en behoeften van de Molukse gemeen-

schap. 

Constateren van voldoende draagvlak zodat  interne samenwerkingsverbanden 

strakker en professioneler geregeld worden. Werving nieuwe  vrijwilligers  

 

Voordelen resultaten 

Stichting Salawaku heeft voldoende draagvlak voor een  vernieuwde gestructu-

reerde plan van aanpak.  

 

 



Advertentie 

Schutstraat 106 
7901 EH HOOGEVEEN 

Tel.0528-274632 



 

JANUARI: 

11  VERGADERING OUDERENGROEP: 10 UUR SALAWAKU 

18 ONTHULLING SCHILDERIJ 1E GENERATIE GEMEENTEHUIS HOOGEVEEN 

26  OFFICIËLE  OPENING DAGVERZORGING SALAWAKU 

 

FEBRUARI: 

05  NIEUWJAARSBORREL TVS OUDERENAKTIVITEIT 16 TOT 20.00 UUR 

18  REGIONALE BIJEENKOMST LSMO 12.00 TOT 17.00 UUR 

26  OUDERENAKTIVITEIT 16.00 TOT 20.00 UUR 

29 OVERLEG MET OUDERENGROEP WELZO ASSEN INZAKE UITWISSELING 

  OUDEREN ASSEN/HOOGEVEEN 

 

MAART: 

07  VERGADERING OUDERENGROEP:  10 UUR SALAWAKU 

25  OUDERENAKTIVITEIT 16.00 TOT 20.00 UUR 

 

APRIL: 

04  VERGADERING OUDERENGROEP: 10 UUR SALAWAKU 

14  UITWISSELING OUDEREN ASSEN/HOOGEVEEN 12.00 TOT 18.00 UUR 

??  DAGTOCHT OUDEREN? 

25  RMS DAG STICHTING SALAWAKU 

 

MEI: 

02  VERGADERING OUDERENGROEP: 10 UUR SALAWAKU 

27  OUDERENAKTIVITEIT 16.00 TOT 20.00 UUR 

 

JUNI: 

06  VERGADERING OUDERENGROEP: 10 UUR SALAWAKU 

17  OUDERENAKTIVITEIT BRUNCH 

23   PELITADAG (datum ovb) 

 
 

Ouderengroep: Planning Aktiviteiten 2012 



 

JULI: 

?? DAGTOCHT TER AFSLUITING 1e HALFJAAR OF 50/60 JAREN   

 FEEST VOOR OUDEREN 

 

 

AUGUSTUS: 

VAKANTIE 

 

 

 

SEPTEMBER: 

05  VERGADERING OUDERENGROEP: 10 UUR SALAWAKU 

23  OUDERENAKTIVITEIT 16.00 TOT 20.00 UUR 

 

OKTOBER: 

03  VERGADERING OUDERENGROEP: 10 UUR SALAWAKU 

28  OUDERENAKTIVITEIT 16.00 TOT 20.00 UUR 

 

NOVEMBER: 

10  MANTELZORGDAG HOOGEVEEN 

 

??  LANDELIJKE MOLUKSE MANTELZORGDAG   

  (locatie/datum  nog niet bekend) 

 

25  OUDERENAKTIVITEIT 16.00 TOT 20.00 UUR 

 

DECEMBER: 

05  VERGADERING OUDERENGROEP: 10.00 UUR SALAWAKU   

15  OUDERENDINER 55+   

Ouderengroep: Planning Aktiviteiten 2012 



 

Binnenkort begint de cursus BAHASA MELAJU/CURSUS MALEIS! 

 

Na lang zoeken heeft de StichtngSalawaku  een docente Maleis gevonden. 

Haar naam is Lise de Fretes.  

De mensen die hierop gewacht hebben worden eindelijk beloond. 

 Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer: Start 24 februari 2012 van 19.00 tot 21.00 uur 

Waar         : Stichting Salawaku, Zuidwoldigerweg 7 

Duur       : 10 lessen van 2 uur 

 

Eigen bijdrage: €  5,00 per lesavond 

 

Wilt u meedoen ? Geef u op met onderstaande antwoordstrook en lever het snel in 

bij de Stichting Salawaku. Vol = Vol! Maximaal aantal deelnemers: 15. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ja, ik wil meedoen met de cursus Maleis in de Stichting Salawaku 

 

Naam: …………………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………. 

 

Telefoon: ………………………………………………………. 

 

 

Beladjar Melaju / Leer Maleis 

http://www.google.nl/imgres?q=afbeelding+maleise+taal&hl=nl&sa=X&biw=1024&bih=571&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=NsMoaF84XzwfrM:&imgrefurl=http://www.europeana.eu/portal/record/92034/D06F458BF5C76C772523F3C43553A63EAD0D88ED.html&docid=YuSJRBf8VOqptM&itg=1&imgurl=h
http://www.google.nl/imgres?q=taal+afbeelding&hl=nl&sa=X&biw=1024&bih=571&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=zzoYZf4-uTmRWM:&imgrefurl=http://wendyris.blogspot.com/2008/10/taal-dagritme.html&docid=iClldngwMzunVM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_bnXYPphfbEU/SPXqb-EcSdI


Kleurplaat 



Lief en Leed 

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

Salawaku feliciteert: 
 

Gideon en Aicha Fatbinan 
met hun huwelijk 

 

Oom Chia en Tante Nona Anakotta  

en 

 Oom Boetje en Tante Joos Manuhutu 

met hun 50 jarig huwelijk 

 
Mevr. A. Licumahua 

Mevr. J. Tuhuteru 

Mevr. A. Unitli 

Dhr. J. Hiariej 

Dhr. M. Lopulisa 

Dhr. Z. Manuhutu 

Dhr. P. Resiona 

. 

 

Met hun benoeming tot lid in de orde van Oranje Nassau. 
 

 



Lief en Leed 

 

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

Tante/Oma Jo Maelissa-Luhukay 

Zij overleed op 18 oktober 2011, op 87 jarige leeftijd. 

 

 

 
 

 

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

Cheryl Tuasuun en Romano Pattipeilohi 

met de doop van hun dochtertje Shania 

 

Elzi Lopulisa en Herman  

met de doop van hun zoontje Jairo 

 

Gilbert en Marleen Lopulisa 

met de doop van hun zoontje Levi 

 

Esther en Haroen Djababoe 

met de doop van hun zoontje Sepp 

 

Jessica en Jarno Heet 

met de geboorte van hun dochter 

 Yaleesa 

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

Salawaku feliciteert ook: 



Kinderactiviteiten 

Via de sociale media (hyves) kreeg ik de 

uitnodiging van Gita Lopulisa voor de 

workshop ‘Bikin kue kering’. Het leek mij 

heel leuk om hier aan deel te nemen. Ik 

heb mijn schoonzus gebeld en die was 

ook heel enthousiast. Daarna heb ik Gita 

gemaild om ons (4 kinderen en 2 mama’s) 

op te geven. 

 

 

 

We kregen nog een e-mail dat we de onderstaande spullen moesten meenemen: 

keukenschort 

snijplank 

stevige plastic beker 

pastaparaat (indien mogelijk) 

afsluitbaar plastic bakje 

 

Vrijdag 28 oktober was het zover. Om 14.00 uur werden we verwacht in Salawaku. 

De tafels stonden klaar en de pastamachines werden bevestigd. Tante Lotje Lopuli-

sa was druk in de weer met het maken van 3 soorten deeg. Namelijk voor kuping 

gadja, kue boontjes en kue bumbu.  

 

Toen iedereen was gearriveerd (20 kinde-

ren en een aantal moeders) werden we 

welkom geheten door Gita , Tante Esther 

en Tante Lotje. Er werd verteld wat de be-

doeling was.  

Op de bar stonden twee stopflessen met 

voorbeelden van de koekjes die we gin-

gen bakken (kue boontjes en kuping gad-

ja). We mochten hier allemaal van eten 

om te proeven wat we gingen maken.  

 

 



Dat iedereen het lekker vond, bleek al 

snel want de  stopflessen waren in een 

mum van tijd leeg. Voordat we echt gin-

gen beginnen moest iedereen eerst han-

denwassen. Al snel draaiden de pastama-

chines op volle toeren. Er waren allerlei 

deegvormpjes aanwezig en kartelscharen  

om het deeg in stukjes te knippen. De kin-

deren konden zich helemaal uitleven om 

iets moois te maken van het deeg. Toen de 

dienbladen vol waren, werd er begonnen 

met het bakken van de koekjes in olie in de keuken. De tantes kregen hulp van de 

kinderen met het aangeven van de deegwaren. Tussendoor kregen de kinderen 

ranja en kregen de volwassenen koffie/thee. We kregen allemaal een A-4tje met de 

recepten van de koekjes. Met de feestdagen voor de boeg is het zeker de moeite 

waard om thuis ook te gaan bakken. Toen de koekjes gebakken waren, mocht ieder-

een zijn/haar bakje vullen om mee naar huis te nemen. Ondertussen werd er opge-

ruimd, afgewassen en werden de tafels schoongemaakt. Het was een zeer geslaag-

de middag en zeker voor herhaling vatbaar. De volgende keer zijn wij (familie Ma-

nusiwa) zeker  weer van de partij. Bedankt voor de leuke workshop! 

 

Nicolette Manusiwa 
 

Kinderactiviteiten 



Oh, kom maar eens kijken... 

 

Vrijdag 2 december zetten 14 kinderen hun schoen.  

Zouden de Sint en Pieten er wel iets in doen?  

Zondagmiddag 4 december kwamen de kids met 

hun ouders kijken.  

Of er al iets in hun schoen zat, dat moest nog blij-

ken...  

De soos was versierd en de kleurplaten lagen klaar  

Ranja drinken, pepernoten eten en wachten maar...  

Want de kinderen zagen noch cadeaus, noch Sint of 

Piet...  

Daarvoor waren zij toch gekomen, of niet?  

Pepernoten werden gegeten en ranja werd gedronken.  

En wie stonden daar opeens op de ramen te bonken?  

Het waren de pieterbazen, dus het feest kon beginnen!  

De deur werd geopend en konden ze gauw naar binnen.  

Omdat het zo hard waaide hadden ze de Sint niet meege-

nomen.  

En dus waren ze gezellig met z'n tweetjes gekomen.  

De schoentjes werden door de Pieten bekeken.  

Hadden ze wel genoeg cadeautjes, want niemand mocht ontbreken.  

Voor elk kind was er een cadeautje van groot tot klein.  

Allemaal blije gezichten. Is dat niet fijn?  

Na een half uur moesten de pieten naar het volgende 

feest.  

Het was dus niet lang, maar mooi dat ze in ieder geval 

zijn geweest!  

De pieten gingen even langs visclub Kawalinya in de 

vergaderzaal.  

Nog even een geintje uithalen met oom Jimmy....lachen allemaal!  

Oom Jimmy had het tijdens de Ladies Night druk met het schenken van 

wijn.  

Maar ja, teveel gedronken met als gevolg : oom Jimmy kreeg hoofdpijn!  

Een dikke knuffel en dikke zoenen kreeg hij van de pieten.  

Je kon het zien! Oom Jimmy was écht aan het genieten!  

Dáág Pieten! Bedankt en ook nu was het weer gezellig deze keer!  

Groeten aan de Sint en tot volgend jaar maar weer!  
 

Kinderactiviteiten 



Knutselen voor Caleb House 

 

Op 24 december was er een oproep voor een 

kinderactiviteit om een vlaggetjesslinger te ma-

ken. Helaas waren er geen aanmeldingen voor 

deelname. Zo heeft usi/tante Gita samen met de 

zondagsschoolkinderen van GPM op de eerste 

Kerstdag, na de Kerstuitvoering, alsnog een 

vlaggetjesslinger gemaakt. 

Alle kinderen hebben vlaggetjes versierd met 

kleurtjes, stickers en glitters. Daarbij schreven 

zij een nieuwjaarsboodschap (in het Maleis) voor hun leeftijdsgenoten van het  

Weeshuis Caleb House op Maluku. 

 

Usi/tante Ruth Munster heeft deze slin-

ger op donderdag 29 december jl. mee-

genomen op vakantie naar Maluku.  

Samen met usi/tante Jetty Lopulisa (die 

daar stage liep) hebben zij deze slinger 

overhandigd aan de kinderen van Ca-

leb House. 

 

http://www.freewebs.com/lsm-cergas/

weeskinderencalebhouse.htm 

 

 

Kinderactiviteiten 



Sudoku 

 



 

Advertentie 

Mocht u bij het opruimen nog grote goeie pannen  

tegenkomen, die u weg wilt doen? 

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

Is toch wel jammer als ze bij de Kringloopwinkel 

 belanden terwijl Salawaku ze goed kan gebruiken. 
 



Onze sportieve dames 



Vrijdag 2 december jl. vond voor de eerste keer in Stich-

ting Salawaku de "Ladies Night" plaats en is goed be-

zocht! De dames werden bij binnenkomst op de rode lo-

per welkom geheten door Jimmy 

Siahaija met een glaasje Prosecco 

en ontvingen een goody bag, 

voorzien van een horloge (de 

eerste 50 tasjes), tijdschriften en testers/proefmonsters. 

 

 

De grote zaal was feestelijk ingericht, zitjes waren aan-

wezig en in het midden van de zaal stond een grote ta-

fel met taarten en lekkere hapjes (verzorgd door Geor-

ge en Atti). Aan weerszijden van de grote zaal stonden 

standhouders die hun diensten 

en/of verkoopwaar aan de 

vrouw brachten. In de vergaderzaal konden de dames te-

recht voor alles op het gebied van (uiterlijke) verzorging. 

De avond werd verder muzikaal ingelijst door Martin & 

Friends. 

 

Halverwege de avond vond er een verloting plaats (fam. 

Kailey had veel geluk...) waarbij prijzen beschikbaar wa-

ren gesteld door o.a. de standhouders, winkeliers en 

vrijwilligers. 

Het was een gezellige bedoeling, de reacties van zowel 

bezoekers als standhouders waren positief en zeker 

voor herhaling vatbaar! 

De Ladies Night is mogelijk gemaakt door Stichting Sala-

waku, Alfa-college, Deka Markt, Jumbo, Kruidvat, DA, 

vrijwilligers en de volgende standhouders : Angel's Jewel-

lery (Yakandra), Beauty Point (haar- en schoonheidssalon 

Alfa-college), De Bes Chocolaterie, De Bakmiep, Fashion 

Party (Erna & Bens), La Fleur Cosmétique, Maxanel Foto-

grafie, Move2be, Nail Art (Melanie en Cherryl), Parfumerie 

(Costavina Fatbinan), Politie (Peggy Eiromkuy), Toko Moko (Joke Unitli), Top Fit 

(Angelique Zilverberg-Sabandar) en Visio (Desi Siahaija).  

Ladies Night 


