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Zuidwoldigerweg 7 
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Tel.: 0528-234749 
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E-mail: salawaku@freeler.nl 

 

 

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 
 

Kidzzcommissie 

Mevr. S. Balsala 

Mevr. M. Lesimanuaja 

Mevr. E. Evers (Licumahua) 

Mevr. M. Kailey 

Mevr. A. Roeda 

 

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. M. Laturake 

Mevr. D. Syaranamual 

Mevr. H. Munster 

Dhr.J. Laturake 

Dhr. J. Loupatty 

 

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 



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  

 

 

Aktiviteiten 

 

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  is gesloten in de vakantieperiode 

van 7 juli tot 4 augustus 2008 
 

 

Salawaku Info 
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Voorwoord 

De vakantie staat voor de deur.  

Voordat u lekker naar de Bahamas vliegt of met uw caravan richting 

 Zuid-europa rijdt of lekker op El Balkonia blijft, 

 valt dan toch nog de Surat Kabar in de bus. 

We hebben ook dit keer weer ons best gedaan om 

u zo goed mogelijk te informeren en te vermaken. 

 Er is weer voldoende gebeurd in de afgelopen drie maand. 

 Alle werkgroepen hebben opnieuw diverse verslagen 

 van hun activiteiten geschreven.  

Toch blijven we het jammer vinden dat u zelf  

niet spontaan in de pen klimt om een reactie,  

een leuk verhaal, etc. in te sturen.  

Hierbij dan opnieuw een oproep.  

Heeft u een leuk vakantie verhaal, met leuke vakantiefoto’s? 

Heeft u iets grappigs meegemaakt? 

 Wilt u iets aankondigen? 

Misschien wilt u uw hobby wel met ons delen? 

Wij zijn er nieuwsgierig naar. 

Eind oktober verschijnt het volgende krantje.  

U heeft dus nog even tijd om na te denken.  

Misschien heeft u nog mooie oude foto’s.  

Kortom alles is welkom. 

 

Het is opnieuw gebleken dat er mensen zijn die de Surat Kabar of ander 

nieuws van de stichting niet ontvangen. Mocht u dit te horen krijgen, laat die-

gene dan zijn of haar adres opgeven bij de redactie of bij het bestuur dan 

 passen we uiteraard ons adressenbestand graag aan.   

 

De redactie wenst u ook dit keer weer veel leesplezier,  

en uiteraard een hele fijne vakantie toe.   

 

Thijs Lopulisa 

Annemarie Blom 

Elly Usmany 

Nancy Lesimanuaja 
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Barbeque 

Een initiatiefgroep organiseert i.s.m. Stichting Salawaku een: 

 

 

Wijk Barbecue 

op 

Zaterdag 9 augustus 2008 
 

 

 

Deze barbecue wordt georganiseerd door bewoners van de wijk,  

en is bedoeld om de soos van onze Stichting te kunnen opknappen. 

Daar gaat dus de opbrengst van deze avond naar toe. 

Alles gebeurt onder het toeziend oog van  

onze eigen penningmeester dhr. Bé Meinen.  

Tevens zullen er deze avond 3 personen (willekeurig) gevraagd  

worden om samen met dhr. Bé Meinen  

de opbrengst van de gehele avond te gaan tellen.  

Het totale bedrag zal ook dezelfde avond aan u worden medegedeeld.  

 

Zijn er nog mensen die op hun eigen manier een steentje willen bijdragen?  

 

Alles is welkom dus aarzel niet.  

 

Wij horen het graag.  

 

Dit kunt u dan doorgeven aan Jacob Koster Pottingastraat 86 te Hoogeveen. 

 

 

Vriendelijke groeten 

De initiatiefnemers, 

 

Jacob Koster, Peter Manusama, Richard Eiromkoei,  

Andy Sabono, Tobias Jano, Jimmy Kailey, Jozef de Lima,  

Leendert Djababoe, Jimmy Uneputty en vele anderen. 
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Kleurplaat 
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Minimoppentrommel 

Stinkende adem  

Een Belgische man heeft vreselijke zweetvoeten, 

maar kan dat behoorlijk verbergen met deodorant 

etc, zodat zijn vriendin nooit iets gemerkt heeft.  

Zij heeft echter een vreselijk stinkende adem en 

heeft dit ook altijd kunnen verbergen.  

Op een gegeven moment liggen ze dicht tegen el-

kaar in bed, en zegt zij;"Schat, ik moet je toch iets 

vervelends vertellen"".  

Ach", zei hij, ik weet het al.Je hebt per ongeluk mijn 

sokken opgegeten".  

Lekker jong  

Er komt een vrouw van rond de 40 bij randstad en die vindt zichzelf heel erg 

oud tussen al die jongeren die in het grote gebouw rond lopen. 

Helemaal opgemaakt en met een grote hoed op en mooie zonnebril sluit ze 

zich achter aan de rij. 

Voor haar staan een jongetje met zijn vader. 

Het jongetje kijkt de vrouw aan tot de vrouw zegt "wat is er jongetje "  

Waarop het jongetje antwoord "jij bent 25". 

Die vrouw kijkt en die denkt wow, hij schat mij 25! 

De vrouw zegt "kun je dat nog een keer zeggen jongetje" 

Waarop hij zegt "jij bent 25" 

"Want wij zijn nummertje 24". 

Verschil tussen een juf en een wasmachine  

 

De leerling vraagt aan de juf:'' juf wat is het verschil tussen  

een juf en een wasmachine''? 

De juf:'' ik weet het niet, weet jij het''? 

De leerling: "ja juf'' 

Een wasmachine werkt op elektriciteit  

en de juf werkt op onze zenuwen !!'' 
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Op Donderdag 8 Mei in de Meivakantie hadden wij de 

kidzzcommissie  een kookmiddag  georganiseerd .Om 

14.00 uur begon de middag met de uitleg wat we gin-

gen doen .We gingen Pasteitjes maken en Pangsit. 

Nadat iedereen de handen had gewassen gingen we 

van start.De ene groep begon met de pasteitjes ,ze 

moesten het deeg nog maken dus samen moesten ze 

alles afwegen en boter smelten en dan lekker kneden. 

 

Daarna moesten ze het deeg door de pasta-

machines halen zodat het lekker dun werd . 

Gerson vond dit het leukste van alles en 

deed ook goed zijn best.Hij was jammer ge-

noeg de enige jongen die middag,maar vond 

dit geen probleem. 

Toen het deeg dun genoeg was moesten ze 

met een glas een rondje maken van het deeg 

en daarna de vulling in het midden doen en 

dicht klappen dan nog met de vork aandruk-

ken .Dit was voor de meesten het moei-

lijkst,want hij moest goed dicht want anders 

komt de vulling eruit tijdens het bakken. 

 Er werd tussen door erg veel lol gemaakt. 

 

Aan de andere tafel werden de pangsit ge-

maakt .De vellen loempiadeeg werden in vie-

ren gesneden en dan in het hoekje de vul-

ling .Daarna rollen naar het andere hoekje en 

een mooi vlindertje ervan maken .Dit ging 

hartstikke goed .Tussendoor nog even iets 

drinken ,maar de kids vonden het zo leuk dat 

ze daar bijna geen tijd voor  hadden .Een van 

de moeders had inmiddels de pan olie op het 

vuur gezet ,want waar gekookt word moet na-

tuurlijk ook geproeft worden .En gelukkig ze 

vonden het heerlijk.Daarna gingen de groepjes wisselen en alles begon op nieuw.Om 

16.00 uur kreeg iedereen een zakje mee naar huis .  

Het was een geslaagde middag en we zullen dit zeker nog eens doen .Maar JONGENS 

jullie zijn ook van harte welkom hoor want koken is heel leuk!!!!!  

We hebben het  recept van de pasteitjes erbij gedaan. 

KidzzReport 
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KidzzRecept 

Benodigdheden: Vulling 

 

500 gr rundergehakt 

1 ui 

4 teentjes knoflook (of 4 thl knoflookpasta) 

half zakje  wortelrasp(dekamarkt) 

1 kl potje doperwten 

1 thl aromat 

1 eetl ketjap 

1 bouillontablet 

half pak laksa 

3 eetl olie 

Bereiding: 

Ui fijn snijden en fruiten  

Gehakt, aromat,bouillontablet toevoegen en bijna gaar fruiten 

Wortelrasp en doperwten en ketjap toevoegen 

De laksa een paar min in heet water weken en in kleine stukjes snijden  

Laksa  door vleesmengsel scheppen en laten afkoelen. 

 

Benodigdheden: Deeg 

500 gram bloem 

125 gr margarine 

1 ei 

1 ½ dl melk 

zout  

Olie 

 

Bereiding: 

Een kuiltje in de bloem maken ,ei,margarine en wat melk toevoegen en kneden. 

Er mag zoveel melk worden toegevoegd dat het deeg niet meer  kleverig  is. 

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

Of doe het door de pasta machine.  Steek hieruit met een glas (10 cm doorsnee)

ronde plakken. Leg ongeveer een eetlepel van de vulling op het deegrondje en 

vouw deze dicht. Druk de randjes aan met een vork .Of doe dit op de originele ma-

nier (druk tussen duim en middenvinger lipjes in de rand en vouw deze om)zo 

ontstaat er een vlechtwerk. De pasteitjes worden gebakken in ruime olie en even op 

keuken papier gelegd. 

 

EET SMAKELIJK  
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Lief en Leed 

Salawaku feliciteert: 
 

Denise & Johan Penninkhof met de geboorte van hun dochter  

 

Dina & Bart v.d. Gouw met de geboorte van hun zoon 

 

Adry & Freddy Roeda met de geboorte van hun zoon 

 

Jessica Lijkendijk & Jarno Heet met de geboorte van hun zoon 

 

Ilona & Joël Kailey met de geboorte van hun dochter 

 

 

Erna & René Schuurman  

met hun huwelijk op 6 juni j.l. 

 

Georgina & Dennis Klamer 

Met hun huwelijk op 20 juni j.l.  
 

Tot onze grote verdriet,  

hebben we afscheid 

 moeten nemen van: 

 

Oom/Opa Ed Tetelepta 

hij overleed op 27 april op 83-jarige leeftijd.  

 

Salawaku wenst de nabestaanden heel veel sterkte bij het 

 verwerken van dit grote verlies 

Onze felicitaties gaan tevens uit naar: 
 

Emiel & Laura Seleky 

Junus Tahamata &  Patricia Mailissa 

 ivm de doop van hun kinderen op 25 mei j.l. 

 

Ian Laturete 

 ivm zijn belijdenis op 1 juni jl. 

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

8 17 

Vliegerclub Radja Udara 
 

Even voorstellen- hoewel we elkaar allemaal wel kennen vliegerclub Radja 

Udara met  contactpersoon Sam Uneputty,  

  een nieuw  bij Salawaku aangesloten werkgroep. 

 

Het vliegerseizoen is begonnen:  

Slapende vliegeraars, wordt wakker! 

Laat je spullen niet beschimmelen in huis maar 

 laat ze dartelen in de lucht! 

 

Op  2 augustus organiseren wij weer 

 een landelijk toernooi  

waaraan veel toppers meedoen!  

Geniet allen van dit spektakel in de Buitenvaart. 

 

Wil je ook een topper worden? Dan zijn we naar jou op zoek! 

Vliegeren is een gezonde sport waarbij  

een flink beroep gedaan wordt op je conditie.  

Iedereen kan meedoen,  

maar je moet er wel voldoende tijd in kunnen steken.  

We trainen iedere woensdagavond vanaf 19 uur in Buitenvaart, en in de 

weekenden spelen we. 

 

We willen ook graag kinderen en tieners inwijden in deze 

 traditionele  Aziatische sport.  

Vroeger werd deze door iedereen beoefend,  nu verwatert het. 

 De vliegerclub wil je graag helpen met het maken van vliegers 

 en het goed leren vliegeren, of als je dat wilt:  

wedstrijd-vliegeren. 

 De club beschikt over echt traditioneel  

materiaal uit Indonesië! 

 

Voor informatie: bel Sam Uneputty, tel. 06-13 94 39 40. 
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Zondag 27 april 2008 was het dan zover!!!!!  

Het allereerste optreden van de menare-tifagroep Hoogeveen  

En wat was het spannend, na maanden oefenen, oefenen en nog eens oefenen, 

was het dan eindelijk zover. 

Zondag 27 april tegen kwart voor 4 stroomde de zaal al behoorlijk vol en om 

klokslag 4 uur sloeg Dominique de tifa marinjo (bode) als aankondiging. 

In de kleedkamer van de meiden begon de spanning nu wel toe te nemen, ja nu is 

het voor het echt en dat is best wel eng met al die mensen. 

 

 

Op het moment dat Dominique en Luca "HIO HIO" 

begonnen te zingen onder begeleiding van de tifa-

groep kwamen de eerste zakdoekjes tevoorschijn, 

en echt niet alleen bij de oma`s en opa`s hoor 

(hahaha).  

 

 

Culturele groep TOMA-HASA uit Nijverdal voerde de Tjakalélé Bulu Ajam uit 

en dit liet ook veel indruk achter. 

 Ja en toen waren onze meisjes aan de beurt, 8 meiden deden de Menare Lenso en 

wat waren ze goed zeg!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Aan het eind van de dans gingen de meisjes naar een oma toe en vroegen deze 

ten dans  "WAT EEN FEESTJE GEWELDIG", de heupjes wiegden lekker heen en 

weer.  

 

In de pauze werd er soep en brood geserveerd want de innerlijke mens wil ook 

wat toch.  

 

 

Na de pauze hebben ook de meiden en jongens 

van de tifagroep behoorlijk van zich laten horen, 

wat veel slagen kennen ze.... bijv. de tifa mangure-

be niet te geloven. 

De dames hebben de Dansa Krans nog laten zien 

en de Menare Lilling en ik kan u vertellen dat het 

dansen met brandende kaarsjes ontzettend eng is. 
 

 

Cultuur 
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Cultuur 

Maar................. hoe je went of keert alle kinderen hebben het voortreffelijk 

en uitstekend gedaan, ze hebben de harten van de eerste generatie en hun 

ouders geraakt.  

 

We willen er nog even over kwijt dat we zonder de begeleiding van Cultu-

rele groep Toma-Hasa uit Nijverdal nooit zover waren gekomen, onze dank 

aan hun ,dat ze hun kennis hebben willen overdragen aan onze kinderen.  

"Ook hebben we er bewust voor gekozen om het eerste optreden op te dra-

gen aan de eerste generatie en ouders van de kinderen".   

De mensen die aanwezig zijn, van eerste generatie tot aan de jongeren toe, 

reageerden allemaal positief over de hele opzet en uitvoering en waar wij 

het voor doen. Het doorgeven & levend houden van de Molukse Cultuur 

aan de kinderen van nu en in de toekomst.  

 

Tot slot willen we ook graag even vermelden dat wij voor de try-out een 

kaartje hebben ontvangen van de Fam. Tetelepta om de kinderen Gods Ze-

gen & Succes te wensen voor deze dag. 

Na het optreden kregen we te horen dat Oom/Opa Tetelepta was overle-

den, we wensen Tante/Oma Tetelepta en familie alle sterkte toe met dit ver-

lies.  

  

  

Met vriendelijke groet  

Culturele Commissie - Kinderen en begeleid(st)ers Menare-tifagroep 
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Heeft u zelf nog oude foto’s die u graag met ons zou willen delen.  

De redactie houdt zich aanbevolen 

Tempo Doeloe 
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Eerst wel  je best doen,  

voordat je onderstaande oplossingen raadpleegt. 

SUDOKU 
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Naam:    Theo Pattinasarany 

Echtgenote:    Dien Pattinasarany-Tahalele 

Kinderen:    Matheus, Abigaïl, Shahida 

Adres:    Landschapstraat 9, 9406 LC  Assen 

Vader:    Bindoni Pattinasarany 

Moeder:    Heleentje Pattinasarany-Pattiasina 

Kediaman:   Kampong Tuhaha (Saparua) 

Asal:     Kampong Ameth (Nusalaut) 

Ambt:    Predikant (Geredja Indjili Maluku) 

    (sinds 24 september 1994) 

Voorgegaan in de gem.:  Assen, Bovensmilde, Oosterwolde 

Standplaats:    Djemaat Assen (bijna 14 jaar) 

Functie:    Voorzitter van Klassis Noord / Ketua klassis Utara 

    Waarnemend predikant in Hoogeveen. 

    Voorzitter van het overlegorgaan 4 Molukse Kerkgenootschappen 

    in Hoogeveen GPM, NGPMB, NGPMB Mrt. 53, GIM. 

Persoonlijke doel:   Het bevorderen van het samenwerkingsverband tussen Molukse 

    kerken waar gelijkwaardigheid en gemeenschappelijke opdracht 

    in Christus Je zus de basis mag zijn voor de huidige en volgende 

    generaties. 

Hobby's:    Zang, Muziek, Wandelen (Nijmeegse Vierdaagse), Dichter  

    (gedichtenbundel het licht in de duisternis) 

Favoriete voedsel:   Papeda, bami 

Favoriete bijbeltekst:  Psalm 139 

Favoriete BNG:   Iring Dikau 

Droom:    Ik droom dat ik mensen Gods huis binnen en uit zie gaan met een 

    glimlach. 

Zienswijze:   

Geloofsoverdracht is één van de essenties van ons christen-zijn. 

Communiceren over ons Godsbesef en hoe wij dat beleven heden ten dage als Molukker. 

Het verhaal, jouw verhaal, en mijn verhaal delen. En wel op een wijze dat het ons aanspreekt. 

De erkenning dat ondanks verdeeldheid het om onze geschiedenis gaat! 

Een zoektocht naar heelwording: gedenken en overdenken, leven en beleven, beelden en ver-

beelding.Met je volledig mens zijn, je geschiedenis, je erfenis en je gezamenlijke toekomst. 

Riskant? Ja, dat is het wel! 

Maar om met de woorden van Soren Kierkegaard te spreken: 

 

“To dare is to lose your foothold for a moment,  not to dare is to lose yourself” 

Interview 
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“Njong djangan lupa sembajang”. 

 

De geschiedenis laten diepe sporen achter zoals een huifkar die zich een 

weg baant door het mulle zand. Littekens, opgelopen op ons levensweg 

die ons karakteriseren. Littekens die ons doen herinneren aan de gele-

verde strijd om het recht van leven. De beelden flitsen aan je netvlies 

voorbij en je voelt de emoties op komen als een onbeheersbare storm-

vloed. Voor de ander een rimpelloze zee diep verborgen de stromingen 

die je heen en weer slingeren. 

O Maluku tanah air ku, ……. Aku ingat terlebih sedjarahmu jang pedih. 

Een traan wordt weggepinkt “ze deden het toch voor ons”. 

In de pauze zeiden twee moeders:”dorang anak-anak pertjaja, dorang 

tidak lupa sembajang”. Hun oog was niet zozeer gericht op de actie 

maar op de geloofshouding van de actievoerders. Het ging hen niet om 

de keuze tussen helden en terroristen maar om hetgeen deze actievoer-

ders aan geloofshouding hebben getoond. Als ouders hebben zij hun 

kinderen opgevoed met deze woorden: “djangan lupa sembajang”. Deze 

zinsnede komt ook voor in het boek van Cornelis Thenu getiteld Korban 

blz. 179.  

In het gesprek met de eerste en tweede generatie komt het aspect opvoeding ook tot uiting. 

Hoe voeden wij onze kinderen op zodat zij weerbaarder worden in deze samenleving. 

Hoe maken wij hen bewust van hun identiteit, hun culturele rijkdom en ons Molukse geloofs-

beleving. 

Toen wij daarover spraken vielen alle muren weg en zaten we in die zaal als satu bangsa, satu 

hati. 

Wonderlijk was het om dat te zien. Klaarblijkelijk is het toch zo dat wanneer we terugkeren 

naar onze asal, onze roots, ons zijn dan beseffen we terdege waar het om te doen is. 

Noodzakelijk wordt het om dit gevoel ale rasa beta rasa vast te houden en uit te werken in be-

wustwordingsprocessen. 

 

Vastberadenheid en moed is er voor nodig om deze weg te vervolgen. Echter, we staan niet 

alleen! 

En zelfs in onderlinge verdeeldheid qua visie en traditie gaat het uiteindelijk om onze geza-

menlijke geschiedenis. 

 

Sioh, Njong djangan lupa sembajang…. 

Gedachtenwolk nav film Wijster 
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Agenda 2008 

27 t/m 29 juni Pasar malam Bersama Sportcemtrum de Koploper Lelystad 

04 t/m 06 juli Pasar malam Asia Beursgebouw Eindhoven 

19 t/m 20 juli Pasar Oost West De Wieken Vaassen 

25 t/m 27 juli Pasar malam Asia Kardingehal Groningen 

22 t/m 24 aug Pasar malam Istimewa RCN camping Zeewolde 

06 t/m 07 sept Pasar malam Bersama Sporthal B'wijk De Walvis Beverwijk 

19 t/m 21 sept Pasar malam Bersama IJshal de Meent Alkmaar 

25 september 2008 

 

 

 

 

Jaarvergadering & Bingo 

 

Nadere info volgt middels flyer 
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Advertentie 

Hier zou de volgende keer uw advertentie kunnen staan!! 

 

Voor informatie: 

 

stichtingsalawaku.suratkabar@gmail.com 

                    Heeft u iets te koop?? 

 

Heeft u iets te huur?? 

 

Bent u op zoek naar iets speciaals?? 

 

Heeft u gewoon iets te vertellen?? 

 

Wij kunnen  dat in de volgende Surat Kabar plaatsen. 

3 



Ooms en tantes, bung2 en usi2, njong2 en nona2  

 

Allereerst een groot compliment voor het redactieteam want wat hadden we een mooie Surat 

Kabar in de bus gehad he? Nou heel veel positieve reacties hebben we gekregen. Ik zou zeg-

gen; ga zo door!  

Vanaf april tot nu toe hebben we het behoorlijk druk gehad. We zetten het even allemaal op 

een rijtje.  

 

25 april 2008 

Voor het eerst na lange tijd voorafgegaan door de ibadah tanah air (kerkdienst). Heel indruk-

wekkend en door z’n soberheid en gezang een mooie ingetogen dienst. De dag begon na een 

nachtwake in de stichting met het ceremonieel hijsen van de vlag. Dit gebeurde onder grote 

belangstelling en eerbetoon. 

Later op de dag de kranslegging die bijgewoond werd door burgemeester Urlings. Door zijn 

aanwezigheid heeft hij de molukse bevolkingsgroep hier in Hoogeveen de steun en waarde-

ring gegeven die vooral vele ouderen onder ons als heel warm en prettig hebben ervaren.  

Onze ceremoniemeesters Jerry Latulola en Roos Lesiputty hadden de regie voortreffelijk in 

handen. Na het eten in de stichting heeft Bubur M met hun muziek iedereen op de dansvloer 

gekregen. Zelfs de mensen die van Assen even aankwamen hadden het zo naar hun zin dat ze 

volgend jaar weer naar Hoogeveen wilden komen omdat het hier zo gezellig was. 

En zo hoort het ook; een nationale Molukse dag die voor en door iedereen gedragen wordt. 

Hulde voor iedereen die hieraan meegewerkt/meegedaan heeft!  

 

Cursus Seniorenvoorlichting 

Op 7 juni startte deze tweedaagse cursus hier in Hoogeveen met 15 deelnemers uit Assen, 

Delfzijl en Hoogeveen. De cursus wordt gegeven door Jeanny Vreeswijk-Manusiwa van het 

Landelijk Steunpunt Molukse Ouderen (LSMO). De laatste cursusdag is 21 juni. Ondanks dat 

de cursus van 10 tot 19.00 uur was heeft de groep het van het begin tot het eind met heel veel 

belangstelling gevolgd. Op de agenda stond allerlei thema’s over de molukse ouderenzorg met 

gastsprekers van de diverse zorggebieden. Ook werd er specifiek aandacht gegeven aan de er-

varingen van bestaande molukse projecten.  

 

Initiatiefgroep Smederij 

Over belangstelling tijdens hun presentatie op 25 april was niet te klagen.  

Er zijn vele ideeen ingeleverd. We zullen nog wel meer van ze horen. 

Jacob, Agus en Serge, jullie zijn goed op weg!  

 
 

Mededelingen van het bestuur 
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Mededelingen van het bestuur 
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Film Wijster  

26 mei was het zover. De opkomst was overweldigend. Een hele zaal vol! Ook hier werkte 

burgemeester Urlings aan mee. De zorg van het bestuur deelde hij samen met ons en hij 

zorgde ervoor dat we met z’n allen in de bioscoop naar de film konden kijken. Natuurlijk 

kregen we na de film vele reacties.  

Het bestuur zal na de evaluatie binnenkort de mogelijkheden voor een thema-bijeenkomst 

voor de drie generaties verder onderzoeken. Want van alle kanten worden we gevraagd 

om verder in te gaan op deze vraagstukken.  

Heeft u nog vragen of ideeen, dan zijn ze natuurlijk van harte welkom!  

 

Ouderenzorg 

Het bestuur heeft samen met SWW en de mantelzorgconsulente,  

mw. A. Ohello verkenningsgesprekken gevoerd omtrent dagopvang voor 

molukse ouderen. Zodra er meer informatie is zullen we het zeker melden.  

 

Pasar Malam tijdens de Pulledagen 

Op 17 juli 2008 wordt er een Pasar Malam in de Schutstraat georganiseerd. Hiertoe heeft 

de Organisatie van de Pulledagen de Stichting benaderd. 

Wilt u ook een kraam huren om iets te verkopen dan kunt u zich opgeven bij de Stichting.  

 

Vliegerclub Radja Udara onder de paraplu van de Stichting Salawaku 

Het bestuur van de vliegerclub heeft zich als werkgroep bij de stichting Salawaku aange-

sloten. Het bestuur heet ze van harte welkom en hoopt dat zij met hun activiteiten kunnen 

bijdragen om de “layangansport” in stand te houden die vroeger op Ambon door vele 

dorpen werd beoefend.  

Er zijn nog zovele onderwerpen die we willen belichten maar dan krijgen we ruzie met de 

redactie. U vindt vast nog wel het eea in deze krant en onder de rubriek van het opbouw-

werk. Het bestuur wenst iedereen een hele fijne zomervakantie toe!  

 

Bestuur Stichting Salawaku 

 
 



EMAIL       @       EMAIL      @        EMAIL 

  

 

 

 

Onder aan de laatste flyer van de Kidzz - kookmiddag 

  deden wij een oproep om uw Email-adres aan ons door te geven. 

Omdat hier zo weinig reacties op kwamen proberen wij het op  

deze manier nogmaals.... 

 We sturen GÉÉN flyers meer i.v.m de kosten die wij hiervoor moeten maken . 

Wilt u dus op de hoogte blijven van de activiteiten van de KIDZZ, 

geef dan u Emailadres aan ons door. 

Dit kan via de mail naar marja.65@hotmail.com  of via tel nr 0612788797. 

We hopen dat het nu voor u duidelijker is en we u Emails ontvangen ... 

Vriendelijke Groeten, 

 Adry, Sylvia, Marja , Ellen en Marrianne van de Kidzz Commissie. 

  

EMAIL    @      EMAIL      @         EMAIL 

KidzzMededeling 
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Ik was 5,toen Molukse jongeren uit Bovensmilde een trein bezette bij Wijster. Niet van kwaad bewust, 

wat er eigenlijk gaande was in de wereld. Mijn wereld die toen bestond uit spelen met barbiepoppen, en 

mijn Baby pop genaamd Dottie. Mijn wereld die ik interessanter vond dan de grote mensenwereld.  

Maar ik kan me een heel klein detail uit die tijd herinneren. Mijn ouders die voor de TV zaten, en zeiden 

dat we ons mond dicht moesten houden. Gemompel van mijn ouders, maakten mij zenuwachtig.  

Er is iets aan de hand. Als vijfjarige begreep je het allemaal niet. Zijn ze boos op mij? Nee, dat was het 

niet, ik heb het mijn ouders eigenlijk ook nooit naar gevraagd. Ja, toen ik wat ouder werd en alles beter 

begreep hadden zij het mij verteld. Drieëndertig jaar later…….. . Het is maandag 26 mei 2008, de eerste 

ouderen hadden zich al voor de deuren van de bioscoop verzameld. De mensen werden verwelkomd. 

Ze konden een kopje thee of een kopje koffie aan de bar halen. Ik had net een drukke werkdag gehad. 

Langzaam begon de foyer van de bioscoop vol te lopen. En eigenlijk was ik moe, en te ziek om aanwezig 

te zijn. De organisatie hield een oogje in het zeil. Hoeveel mensen zouden er komen? 

 

Naar de film…, en ook nog eens betaald door de gemeente Hoogeveen. Dank jullie wel zouden we zeg-

gen, maar het mag ook wel voor een keer. Lachende en bedrukte gezichten. Spanning was af te lezen op 

sommige gezichten. Wat staat hun, inclusief mijzelf te wachten. Je zou je als leek kunnen afvragen wat al 

die molukkers in de bioscoop deden. Het moet wel een mooie film zijn, anders waren zij niet met zo ve-

len gekomen. Eindelijk was het zover de deuren van zaal 5 gingen open.Tot ieders verbazing waren alle 

stoelen bezet. Waar je een zitplaats/staanplaats kon creëren gingen mensen staan of zitten, opkomst was 

boven verwachting. 

 

Een welkomstwoord werd zoals gewoonlijk op professionele wijze door de voorzitter van de Stichting 

Salawaku gesproken. Gevolgd door een toespraak van een nogal aangeslagen Bapa Radja of gewoon in 

het Nederlands de burgemeester van Hoogeveen. De heer Urlings.  

 

En de Film werd gestart …gezucht.Gekucht in de zaal en toen, en toen werd het stil … Het verhaal 

speelde zich af in het jaar 1975. Op de eerste plaats een typisch Nederlandse film. Een vader die overspel 

pleegt en ontdekt wordt door zijn 16 jarige dochter. Het verhaal kreeg een andere wending. Molukse 

jongeren bezetten een trein bij Wijster.  

 

Kippenvel bij het horen van O, Maluku & “Hena masa waja. Die op een serene manier gezongen werden 

door de acteurs in de film. Na afloop van de film was het erbarmelijk stil in de zaal. Je kon letterlijk een 

speld horen vallen. Mensen zaten nog in de film. Een pauze werd ingelast. In de foyer ontstond er geroe-

zemoes van discussiërende mensen, die in groepjes met elkaar zaten of stonden te praten over de film. 

 

Een discussie werd op gang gezet, jongeren tot 36 jaar konden verder praten en discussiëren in het 

Koetshuis. De ouderen van de eerste en tweede generatie & derde generatie jongeren v.a.36 jaar vertoef-

den zich snel weer naar zaal 5. Er werd fel tot emotioneel gereageerd op de film. Voor de eerste genera-

tie ouderen had de film niet gehoeven. De burgemeester werd met vragen gebombardeerd. Waarop hij 

niet op alle vragen een antwoord kon geven. Wel is hij van mening dat er naar de toekomst moet wor-

den gekeken. Vooral de toekomst van de Molukse jeugd in Hoogeveen. Ikzelf heb met gemengde gevoe-

lens gekeken. Wat is het doel van de schrijfster? Sympathie voor de gijzelnemers of sympathie voor de 

gijzelaars.  

*APA DATANG DARI MUKA DJANGAN UNDURE (of stap niet terug -oftewel kijkt niet terug) 

 

Geschreven door: MOesha 
 

Wijster 
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“Verrassing. 

Eind april werd ik met de eerste generatie, het bestuur, en vele ouders verrast met een prachtig 

optreden van veel Molukse kinderen. 

In een maand of vijf had de Cultuurcommissie met hulp van vele vrijwilligers een geweldig 

programma verzorgd. 

We werden ceremonieel ontvangen en lekker vertroeteld met hapjes, en we konden daarna ge-

nieten van ernstige kindersnoetjes die een mooie voorstelling ingestudeerd hadden. 

De dansertjes waren ingetogen, de tifaspelers lieten de remmen lekker los. 

De groep uit Nijverdal verraste ons ook met enkele prachtige en professionele onderdelen. 

Het zag er allemaal prachtig uit en het is werkelijk indrukwekkend hoe hard deze groep met 

alle kinderen en vrijwilligers gewerkt heeft om voor een optreden voor Hartstocht in Hooge-

veen deze show met alles erop en eraan te maken. 

Op 25 april had ik voor het eerst de tifa gezien en gehoord, en nu kon ik alweer van deze span-

nende muziek genieten. 

Hartelijk dank voor deze prachtige verrassing! 

 

25 april 

Een feestje bouwen is de Molukse gemeenschap wel toevertrouwd, heb ik inmiddels meerma-

len mogen ondervinden. 

Wat een fantastisch programma was er op 25 april! Genoten heb ik van de prachtige liederen 

die gezongen zijn, van het meeslepende tifa-spel, van onze zingende dominee Theo, en van al-

le dansende en blije “oudjes”. 

De ceremonie die bij het monument plaatsvond vond ik heel ontroerend. Alles ook hier weer 

tot in de puntjes verzorgd, met twee prachtige en attente ceremoniemeesters, en allemaal be-

kende en onbekende gezichten in een heel mooi traditioneel kostuum. Deze ceremonie vind ik 

een bijzondere manier om blijvend de oudste generaties te gedenken. 

Toen iedereen later die avond niet wist hoe snel ze zich weer zouden omkleden vond ik dat 

eigenlijk jammer. De prachtige kabaja’s (zeg ik het goed?) stonden de dames zo heel erg 

mooi… 

 

Opbouwwerk 

Inmiddels werk ik een jaar voor uw gemeenschap en wijk. 

Mijn werk is met het bestuur en mijn directeur geëvalueerd, en ik mag nog even verder. 

Binnenkort zal ook het bestuur evalueren en kijken met welke onderwerpen men wel en met 

welke men niet komend jaar aan de slag kan. 

Daarna zal ik ook mijn nieuwe werkplan maken. 

In de volgende Surat Kabar zal ik wat over mijn plannen vertellen. 

Ik ben erg blij met het vertrouwen dat ik ontvang en de samenwerking met een ieder die zich 

voor de gemeenschap en wijk inzet! En voor de vele uren die met name voorzitster  

Mima Mailissa besteed heeft om mij bekend te maken met de Molukse samenleving in  

Hoogeveen! 

 

 

Van de opbouwwerker 
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De speeltuin. 

Vorig jaar heeft de speeltuinvereniging Venesluis zichzelf opgeheven. De bestuursleden had-

den zich jarenlang ingezet voor een leuke speeltuin en zijn daar goed in geslaagd. De tuin is 

prachtig gerenoveerd en ziet er altijd pico bello uit. 

Ondanks hun inspanningen hebben ze geen buurtgenoten gevonden die dit werk over wil-

den nemen. Het zag ernaar uit dat de tuin dicht zou blijven, de sleutels waren ingeleverd en 

het water afgesloten. 

 

Buurtvereniging Westersluis is toen in het gat gesprongen! 

Twee bestuursleden die  beiden in Venesluis wonen zijn de praktische dingen gaan regelen, 

en nu gaat weer dagelijks het hek open en dicht, wordt de spartelvijver gevuld, en wordt in 

de gaten gehouden of alles nog heel is. 

Met dank aan de heer Koehorst, en aan Henri en Harjo van Westersluis! 

 

Begin juni heb ik met Henri en Harjo om tafel gezeten. Voor hen is het beheren van een speel-

tuin nieuw, we hebben besproken wat hierbij komt kijken. 

Ze vinden het leuk om te doen en zijn blij dat de tuin weer volop gebruikt kan worden. 

Ze willen er graag nog (minstens) één bewoner bij die meehelpt met de maandelijkse 

“schouw” en het bijhouden van een logboek.  

Verder zal er een plan gemaakt moeten worden om  acties voor geld te houden: voor niets 

gaat de zon op, en er komt nogal wat kijken om een speeltuin draaiend te houden. 

 

Wilt u meedoen met deze enthousiaste heren? Neem contact op met de  buurtvereniging in ‘r 

Oor of mail henriklok@home.nl, of met mij. 

 

Wijster. 

Het onderwerp was niet leuk, maar de samenwerking en het met velen van u samen bekijken 

van de film vond ik geweldig! 

De werkgroep met vertegenwoordigers van het bestuur van Salawaku, van de jongeren-

groep, en de kerken heeft samen een zoektocht gehouden naar een goed plan. Dat zoeken 

was even lastig, maar toevallig hadden bestuur en kerken ook net met de burgemeester om 

tafel gezeten en het plan om de film samen in de bioscoop te bekijken groeide in de winter-

maanden. 

De werkgroep was doortastend en heeft hard gewerkt, en het resultaat vond ik heel indruk-

wekkend: honderden leden van de molukse gemeenschap die –net als ik- ademloos de film 

bekeken en heel sterk voelden hoe fijn het was dit samen te doen. 

Voor ieder van ons riep de film veel maar -door ieders achtergrond gekleurde- verschillende 

emoties op. Bijzonder vond ik hoe deze verwoord werden.  

U leest in deze Surat Kabar meer over deze bijeenkomsten en u hoort er zeker nog meer van! 

Eerst gaat de werkgroep half juni de samenwerking evalueren en bespreken welke verdere 

stappen men zetten wil en met wie. 

Van de opbouwwerker 
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Voor de tieners was een speciale avond belegd, en de werkgroep had Otjep Huly uit 

Bovensmilde gevraagd om te vertellen  hoe het zo gekomen was dat hij één van de actievoerders 

werd, en wat die jaren van de Molukse acties voor hem betekend hadden. De tieners konden hem 

vragen stellen. 

Hieronder staat een samenvatting van het verhaal van Otjep en de vragen die op kwamen bij de 

tieners.  

 

Het verhaal van Otjep Huly. 

Otjep was 20 toen hij met nog een groep jongeren het Indonesische Consulaat in Amsterdam be-

zette. Ze deden dit om de groep kapers van de trein in Wijster te ondersteunen én om de Indone-

sische regering in dit hele gebeuren te betrekken. Die actie was twee dagen eerder begonnen. 

 

De actievoerders kenden elkaar allemaal heel goed. Ze kwamen uit Bovensmilde en daar was bij-

na iedereen actief betrokken bij de politieke en kerkelijke jongerenorganisaties. Hij vertelde dat 

ze allemaal boos waren, door wat ze thuis aan verdriet en onrecht bij hun ouders merkten. Maar 

ook omdat de Molukse leiders volgens hen  

 

niet krachtig genoeg waren om de stem van het Molukse volk te laten horen en omdat de Neder-

landse regering niet naar deze leiders luisterden. 

Het was een periode van wereldwijde acties; overal waren bevrijdings-bewegingen bezig om hun 

zaak onder de wereldaandacht te brengen.  

Ze dachten dat hun leiders meer invloed zouden kunnen uitoefenen  op de Nederlandse regering 

wanneer zij als jongeren ook dit soort acties zouden voeren: dan zou er wel geluisterd worden.   

 

Achteraf waren ze hier heel erg in teleurgesteld! Er veranderde niks, de leiders maakten helemaal 

niet goed gebruik van hun acties vonden ze. Wat wel veranderde was dat de Nederlandse rege-

ring het “Moluks probleem” meer als een  sociaal en maatschappelijk probleem beschouwde dan 

dat het een politiek probleem was. Het  Moluks welzijnswerk werd gesubsidieerd en er werden 

overal wijkgebouwen, zgn. stichtingen neergezet. 

Door de acties werden ook veel Nederlandse mensen bang en wantrouwend tegenover Moluk-

kers: dat merkten alle Molukkers op hun werk, op school, in de trein en op straat, en dat heeft 

heel veel narigheid en nieuw verdriet gegeven. 

 

Waarom deed u  mee? 

Als hij terugkijkt wist hij al dat hij zich van jongs af aan voor de Molukse zaak zou gaan inzetten: 

met alles wat hij in zich had. Net als bij veel jongeren werd zijn houding en inzet steeds radicaler. 

“Jarenlang hadden wij met vredelievende “prikacties”, demonstraties etc. meegedaan om aan-

dacht te vragen voor de RMS. Opgegroeid met een vijandbeeld dat de Indonesiërs ons land bezet 

hielden en de Nederlandse regering onze zaak niet wilde ondersteunen werden de vredelievende 

acties steeds grimmiger totdat de gijzelingsacties zich “als  van zelf aandienden”: deze acties 

werden op een gegeven moment onvermijdelijk. 

De acties pasten in die manier van voelen en denken. Dat kan je je nu haast niet meer voorstellen! 

Maar toen wilde ik gewoon iets doen, ik zag mezelf als een steen, weggeslingerd met een kata-

pult om een bres in een muur te slaan, zodat anderen hier gebruik van konden maken en dóór 

konden gaan. Ik zag mezelf niet als een politiek figuur en vond dat dat mijn manier was om de 

Van de opbouwwerker 
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RMS strijd te ondersteunen, ook omdat onze politieke leiders er steeds op wezen dat de Ne-

derlandse regering de RMS strijd, onze strijd negeerde en zelfs tegenwerkte. 

Daarbij het gevoel van onrecht tegenover onze ouders: de belofte dat ze na ongeveer 6 maan-

den  

 

weer terug konden gaan naar de Molukken; het ontslag van de militaire dienst. Dit zette bij 

heel veel jongeren kwaad bloed.  

De belofte dat onze ouders terug konden gaan naar hun vaderland, betekende dat velen van 

hen hun kisten met kleding klaar hadden staan om weer mee terug te gaan. Ik dacht als kind 

ook steeds dat ik terug zou gaan. 

 

Jullie deden alles omdat je terug wilde naar je eigen land? 

“ja, dat was wat we voortdurend hoorden.” 

 

Waar bent u geboren? 

“ik ben in kamp Westerbork geboren. Het leven daar was vergelijkbaar met een asielzoekers-

centrum nu, alleen nog moeilijker. Onderweg naar Nederland hoorde mijn vader dat hij ont-

slagen was, ondanks de belofte dat we hier maar een half jaar zouden blijven. Dat was het idee 

waar ik mee opgegroeid ben.” 

 

Wilde u ook terug? 

“Ja, daar ben ik ook mee opgegroeid.” 

 

Wat vonden uw ouders ervan dat u het consulaat bezette? 

“Mijn vader die een militair was zei achteraf “verrek, daarom vroeg je me steeds over mijn mi-

litaire acties in Indonesië. Daarnaast probeerde ik ook op andere manieren informaties te ver-

zamelen en me zo goed mogelijk (men name mentaal) voor te bereiden. Mijn vader had het er 

heel erg moeilijk mee omdat hij als militair wist dat ik er niet levend uit zou komen als we de 

actie niet zouden stoppen.” 

 

Had u broers en zussen? 

“Ja, drie broers en vier zussen. Ook enkele van mijn zussen deden mee aan prikacties.  

Er waren ook gezinnen in  Bovensmilde waarvan meerdere kinderen in de gevangenis kwa-

men of sneuvelden bij de acties. Je moet de actiebereidheid die toen heel erg sterk aanwezig 

was in Bovensmilde natuurlijk ook niet gaan romantiseren. Veel families zijn door de gebeur-

tenissen voor heel hun leven getekend .” 

 

Vraag van dominee Theo: “één van de acteurs in de film “Wijster” noemt de actievoerder die hij speelde 

zijn “held”. Ben je een held? 

“Nee, ik was alleen één van de jongens die bereid was zijn leven te geven, geleid door emoties 

van pijn en verdriet van mijn ouders en natuurlijk de overtuiging dat we als volk recht hebben 

op een eigen land. Mijn moeder is mijn held! Zij had een gezin met acht kinderen te onderhou-

den en stond altijd voor ons klaar. Het leven in kamp Schattenberg was heel erg zwaar en zo-

als zij zich voor ons inzette…. Voor haar heb ik respect en zij is mijn held!” 

Van de opbouwwerker 
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Van de opbouwwerker 

 

U heeft geweld gebruikt. Zou u het weer doen? 

“Dat was de tijdgeest. We zaten in een zogenaamde “radicaliseringsperiode”, waarin de acties 

niet meer te vermijden waren. Waren het niet de jongeren uit Bovensmilde, dan waren het ze-

ker andere jongeren uit andere wijken, die het gedaan zouden hebben. Een groot voordeel was 

toch dat we elkaar erg goed kenden;  ik denk dat dat slachtoffers heeft bespaard. We konden 

elkaar corrigeren en de situatie, voor zover mogelijk en zo goed mogelijk beheersen. Maar ver-

gis je niet, het blijft je wel levenslang achtervolgen. Ik heb mensen verdriet aangedaan, on-

schuldige mensen gegijzeld. Dat vergeet je nooit meer. 

 

Door die actie werden jullie anders aangesproken op het Molukker zijn. Wij weten ook niet hoe het voelt 

zoals toen met je ouders. Hoe zou je anders actie kunnen voeren? 

Mijn advies is: school, opleiding is de belangrijkste basis om in deze samenleving vooruit te 

komen.  Het feit dat ons verblijf hier in Nederland niet meer tijdelijk is maar permanent is ge-

worden betekent dat we ons wat breder moeten richten dan alleen de RMS strijd. De RMS be-

tekent niet alleen de politieke strijd voor een onafhankelijk staat, maar betekent ook een ma-

nier van leven met elkaar: hoe ga je met elkaar om in de wijk waarin je woont, hoe zie jij je ei-

gen positie in deze multiculturele Nederlandse  samenleving, want zoals de samenleving  in 

Nederland aan het inkleuren is, zo is het ook in de Molukken: daar wonen en leven niet alleen 

maar Molukkers , maar ook mensen uit andere culturen.  

Hoe kan jij vanuit Nederland iets betekenen voor de mensen daar in de Molukken, op wat 

voor manier kan jij hun helpen zodat zij zich zelf kunnen ontwikkelen en organiseren en uit-

eindelijk hun eigen keuze kunnen bepalen welke richting ze op willen. Wij moeten ook kritisch 

naar onszelf kijken om niet vanuit  het verre Nederland onze visie over de vrijheid op de men-

sen die daar in de Molukken leven op te leggen. 

 

 

 

 

Annemarie Blom 

10 



 
DE VENSTERS OPEN, over wijkontwikkelingen 

 

Op 23 augustus 2008, vindt in de Americahal in Apeldoorn de eerste landelijke Molukse wijkdag 

plaats. De dag heeft het thema ‘de vensters open’. Deze  Molukse wijkdag is een initiatief van verschil-

lende landelijke en regionale instellingen die zich in hun werk inzetten voor de Molukse gemeenschap 

en die bijeenkomen in de Landelijke Werkgroep Onderwijs Molukkers. Deze wijkdag biedt Molukkers 

en andere geïnteresseerden de gelegenheid kennis te maken met landelijke, regionale en lokale initia-

tieven, activiteiten en projecten die het welzijn in de Molukse wijken kunnen verbeteren en ondersteu-

nen. 

 

De landelijke wijkdag kent een middag– en avondprogramma. De activiteiten in de middag concen-

treren zich vooral op informatie-uitwisseling. Het avondprogramma biedt een mix van entertainment 

en Molukse cultuur. 

 

Middagprogramma 

Het middagprogramma van de wijkdag begint om 12.30 uur en duurt tot 18.30 uur. Er worden allerlei 

onderwerpen gepresenteerd en toegelicht in workshops, korte presentaties, hoekgesprekken en vid-

eo’s. De bezoekers van de wijkdag kunnen op basis van interesse aanschuiven bij één van deze pre-

sentaties. Men kan geïnformeerd worden over onderwerpen als wonen, ouderenzorg, jongerenprojec-

ten en empowerment, mediatraining, nieuwe ontwikkelingen, woonvisies en lokale projecten, woon-

ateliers, opvoedingsondersteuning, ondernemerschap, kumpulans, vrouwen en organisaties, buurt-

projecten en landelijke Molukse inspraak. Naast informatie-uitwisseling kan de bezoeker ook terecht 

bij de vele informatiestands, marktkramen en eetgelegenheden, tevens is er muziek en zijn er jeugd– 

en kinderactiviteiten. De toegang van het middagprogramma is gratis 

 

Maluku Night 

Het avondprogramma ‘Maluku Night’ genaamd, wordt gevuld met optredens van beginnende, jubile-

rende, bekende en minder bekende muzikanten en muziekgroepen uit de Molukse Gemeenschap. De 

avond begint om 19.00 uur en eindigt om 23.00 uur. 

 

Molukse wijken 

De landelijke Molukse wijkdag wordt georganiseerd aan de vooravond van het eerste vijftigjarige ju-

bileum van een Molukse wijk. In 2009 is het vijftig jaar geleden dat de eerste Molukse woonwijk in 

Appingedam in gebruik werd genomen. Sinds die tijd zijn er nog tientallen andere Molukse wijken 

bijgekomen. Molukse wijken staan bekend om hun relatieve geslotenheid voor ‘buitenstaanders’. De 

ene wijk meer dan de andere. De landelijke wijkdag is een goed moment om het thema ‘de vensters 

open’ aan te snijden. Er zijn vraagstukken die om structurele aandacht vragen van wijkbewoners en 

beroepskrachten op beleidsterreinen rondom wonen, werken, weten en welzijn. 

 

Organisaties 

De instellingen die deel uitmaken van de Landelijke Werkgroep Onderwijs Molukkers: 

FORUM, Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers (LSEM), Muhabbat, Museum Maluku,  

STAMM CMO Drenthe, Stichting Meander, Stichting Osmose, Stichting Palet. 

 

Voor meer informatie: 

LSEM::  Otjep Rahantoknam o.rahantoknam@lsem.nl, 030 2333900 

FORUM: Alex Thenu   a.thenu@forum.nl, 030 2974321/2974371 
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