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Maart 2008 

Advertentie 

Hier zou de volgende keer uw advertentie kunnen staan!! 
 

Voor informatie: 

 

stichtingsalawaku.suratkabar@gmail.com 

Hier zou de volgende keer uw advertentie kunnen staan!! 
 

Voor informatie: 

 

stichtingsalawaku.suratkabar@gmail.com 



Colofon 

Gebouw Stichting Salawaku 
Zuidwoldigerweg 7 

7908 AC HOOGEVEEN 

Tel.: 0528-234749 

Fax.: 0528-234829 

E-mail: info@salawaku.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 

Mevr. A. Sabono 

 

 

Cultuurcommissie 
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 

Dhr.J. Laturake 

Dhr. J. Loupatty 

 

Initiatiefgroep Smederij 
Dhr. A. Munster 

Dhr. J. Koster 

Dhr. S. Tuhuteru 

 

"Meer dan 30 jaar muziek zit in mijn hoofd. En nu dan een 

eigen CD, 

omdat ik onderhand overloop van ideeën en inspiratie.  

Ook, omdat ik iets bewaard wil hebben voor het nageslacht." 

 
 

Zeth Mustamu -  Percussie, Samples, Keyboards,  

    Piano, Arrangementen & Zang 

Danny Talany -   Bas 

Nino 'KAPITAN' Latuny,  Gitaar 

Erwin van Ligten   Gitaar 

Rudy de Queljoe -  Gitaar 

Mark Pattiapon   Keyboards & Piano 

Jethro Angkotta,  Percussie 

Bennie & Willem Mustamu -  Percussie 

Joel Sasabone    Viool 

Maria Lekranty,  Zang 

Anna Makaloy,   Zang 

Suzan Mangar,   Zang 

 Jane Talany   Zang  

 

Entree € 15,00 p.p. 

18 april 2008 Tamboer Hoogeveen 

26 



Voorwoord 

 

De nieuwe Surat Kabar, een nieuw redactieteam,  

het jaar 2008 is door de voorzitter ingeluid.  

Het redactieteam had niet lang hoeven na te denken.  

Vol frisse moed, nieuwe ideeën, en enthousiaste mensen  

hebben wij getracht de Surat Kabar een nieuw image te geven. 

Nieuws verspreidt zich heel snel, in heel veel zinnen,  

in heel veel woorden. 

Dagelijks worden we met het nieuws geconfronteerd. 

Nieuws kan op monotone manier gebracht worden maar ook 

op melodieuze manier.  

Nieuws is een annonce, een boodschap,  

een tijding, kennisgeving, een mededeling 

Of slechts een melding,  

Nieuws is een aankondiging, bekendmaking, of slechts  

een afkondiging 

 

Het redactieteam wil dit graag met u delen, en wij dagen u uit,  

om ook uw creatief steentje bij te dragen. 

 

 

“Elke krant bestaat uit evenveel woorden, of er nu nieuws is of niet." 

 

Henry Fielding (Engelse schrijver 1707-1754) 

 

Namens het redactie team: 

 

Thijs Lopulisa 

Annemarie Blom 

Nancy Lesimanuaja 

Elly Usmany 
 

Paasmandala 
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Na 30 jaar in het bestuur te hebben gezeten is het moment gekomen dat bung Boet 

tegen het bestuur zei: jongens, het is nu genoeg geweest, ik stop ermee. 

Vorig jaar heeft hij dat al te kennen gegeven toen Jan Tetelepta ons verliet. Maar om 

Be Meinen in te werken heeft hij toen gezegd: Ok, ik blijf nog een jaartje. 

 

In het afgelopen jaar zijn we als bestuur door diepe dalen gegaan wat de stichting 

betreft. Het was constant spannend geweest voor wat de financiën betreft. 

Ondanks dat bung Boetje er alleen voor stond werd alles goed bijgehouden maar als 

het erop neer komt dat de computer gebruikt moest worden of een boekhoudcursus 

volgen, dan moest hij even achter de oren krabben. 

Als 1 van de medeoprichters van de Stichting Salawaku vanaf 1977 tot nu, 30 jaar 

later, daar neem ik mijn petje voor af. En met mij natuurlijk ook de andere bestuurs-

leden. 

Ik kan mij nog herinneren in de periode 1982-1983 toen ik samen met bung Boetje in 

het bestuur zat. Ik was toen heel actief in de vrouwengroep. 

Het nieuwe gebouw voor de stichting was bijna klaar en we moesten samen met o.a. 

usi Jos de aankleding van het gebouw uitzoeken. De inrichting van de keuken was 

heel belangrijk met het oog op het kokkerellen van de tantes. Het was een leuke tijd. 

 

Maar goed, er is een tijd van komen zeggen ze, en een tijd van gaan. 

Met de jaren komen ook helaas de gebreken. Ik heb diepe bewondering voor Bung 

Boetje dat hij het zo lang heeft volgehouden in deze stichting. Dat getuigt van zeer 

veel betrokkenheid en toewijding. 

Nu het besluit is genomen wil ik namens het bestuur bung Boetje en usi Jos (die ach-

ter de schermen toch alle steun en medewerking moest geven) heel hartelijk danken 

voor alle moeite en vrije tijd die hij samen met ons heeft gedeeld om deze stichting te 

runnen. Ook al was het de laatste jaren niet makkelijk geweest maar bung Boetje is 

wel een voorbeeld voor ons en de jeugd straks, hoe het eigenlijk moet. 

Ik hoop dat u en usi Jos bij ons blijft sporten en van een afstand meekijkt hoe de 

stichting zich ontwikkelt in deze nieuwe fase waarin steeds meer jongeren zoeken 

naar hun identiteit en dat wij hen in dit gebouw de adat-istiadat van onze Molukse 

voorouders mogen en kunnen laten uiten. Wij, als bestuur, zullen ons best doen om 

Salawaku te houden als symbool voor alle Molukkers in Hoogeveen. 

 

Bung Boetje, het gaat u goed. 

 

M. Mailissa-Munster (voorzitter) 

Bestuur Stichting Salawaku Hoogeveen 

 

Hoogeveen, 5 februari 2008. 

 

Oom/Bung Boetje bedankt!! 

Twee ezels breken in. Na afloop willen ze de boel in de fik steken. 

Vraagt de ene: "Weet  je zeker dat de lucifers het doen?" 

Zegt de andere: "Ja ik heb ze gisteren allemaal uitgeprobeerd 

  

"Dokter,ik denk dat ik een bril nodig heb!", zegt een meneer, waarop de 

ander antwoordt: "Dat denk ik ook, meneer. U staat namelijk in een 

snackbar!"  

 

Er zitten twee oenen in de trein. 

Zegt de ene oen tegen de andere oen: "Als jij raad hoe-

veel koekjes er in deze trommel zitten, mag jij ze alle 

drie hebben!"  

 

 

 

Een vrouw eet appelpitten in het park. Een man vraagt haar waarom ze 

dat doet. 

Zegt de vrouw: "Daar word je slim van." 

De man is nieuwsgierig en zegt: "Kan ik er 5 kopen?" 

"Dat is dan 5 euro", laat de vrouw weten. De man betaalt en eet ze op. 

Even later zegt hij: "Maar voor 5 euro had ik eigenlijk kilo's appels kun-

nen kopen en had ik de pitten er gratis bij gekregen. 

Zegt de vrouw: "Ziet u wel, het begint al te werken."  

 

Een brunette en een dom blondje lopen op straat. Zegt de brunette: 

"Kijk, een dood vogeltje!" 

Het domme blondje kijkt in de lucht en vraagt: "Waar, waar?"  

 

Een man komt op het spreekuur van zijn huisarts. Hij klaagt: "Ik vergeet 

alles direct." 

De huisarts vraagt hem: "Hoe lang hebt u daar al last van?" 

De man antwoordt: "Waarvan?"  

Minimoppentrommel 
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Mijn naam is Aba Ohello. Ik ben een Molukse vrouw die is geboren en 

getogen in het woonoord "Kamp Vught". Momenteel woon ik in Gronin-

gen, in de buurt van de Molukse wijk Hoogkerk. Ik heb 30 jaar ervaring 

als mantelzorger. U vindt in mij niet alleen een lotgenote maar ook een 

ervaringsdeskundige.  

Sinds 18 juni 2007 werk ik op projectbasis als Mantelzorgconsulent voor 

het Steunpunt Mantelzorg Drenthe. Mijn aandachtsgebieden zijn Etnische 

Minderheden en Allochtone doelgroepen in de gemeenten Assen / 

Bovensmilde, Hoogeveen en Meppel. Het project stelt zich twee zaken ten 

doel: allereerst Allochtone en Molukse mantelzorgers te bereiken en weg-

wijs te maken in de zorgvoorzieningen. Vervolgens, om te voorkomen dat 

mantelzorgers overbelast raken of ziek worden.  

Mijn taak hierin is de Allochtone en Molukse mantelzorgers via huisbe-

zoeken te informeren, te adviseren, te begeleiden, te ondersteunen en 

eventueel door te verwijzen. Hierbij is het van belang rekening te houden 

met de culturele aspecten van de doelgroepen. Voor het bereiken van een 

optimaal en effectief resultaat worden informatiebijeenkomsten gehouden. 

Tevens worden er ook workshops en cursussen gegeven.  

Zo hoop ik een bijdrage te kunnen leveren dat de toegang tot de zorgvoor-

zieningen laagdrempelig wordt en blijft.  

 

Wilt u als mantelzorger of als belanghebbende meer informatie neem ge-

rust contact met mij op via onderstaande telefoonnummers.  

Ik ben het gemakkelijkst te bereiken via mijn  

mobiele nummer 06 - 10 714 814  

op maandag en woensdag van 09.00 uur - 18.00 uur.  

 

Ik hoop u gauw persoonlijk te mogen begroeten,  

 

Aba Ohello  

Mantelzorgconsulent  

Steunpunten Mantelzorg Drenthe  

Het Haagje 131  

7902 LE Hoogeveen  

Mag ik mij even voorstellen? 

 

 

 

Het is weer bijna Pasen. 

 

Dat betekent natuurlijk dat er veel eieren wordt gegeten.  

Hierbij een makkelijk en lekker recept 

 

Ingrediënten: 

 

6 eieren - 150 gram boter - 2 grote uien - 2 teentjes knoflook - kerriepoeder - 

1 blikje tomatenpuree - 500 gram kleine aardappeltjes - zout - cayennepeper  

 

Bereiding:  

 

Schil de uien en de knoflook en hak beide fijn. Schil de aardappels. Smelt de 

boter in een pan en fruit hierin de ui lichtbruin. Voeg er flink wat kerrie bij 

en de knoflook. Laat het nog even gaar sudderen en voeg er dan de aardap-

peltjes bij. Laat die 5 minuten meebakken en geef er dan 2 glazen water bij, 

zet het deksel op de pan en laat het zachtjes 20 minuten koken. Kook onder-

tussen de eieren hard, spoel ze koud af, pel ze en snij ze doormidden. Als de 

aardappels gekookt zijn voegen we de tomatenpuree toe en laten het wat 

reduceren. Voeg dan de harde eieren toe en laat nog 5 minuten koken. Geef 

er zout en wat cayennepeper bij. Giet de eieren met de aardappels en de saus 

in een voorverwarmde schaal en serveer. 

 

Selamat Makan 

Recept 
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Vrijdag 29 februari was het weer 

zover, de kidzz organiseerde een 

disco in Stichting Salawaku. 

Het thema was landen en er was 

aan de kinderen gevraagd om verkleed te komen, hier heb-

ben ze flink gehoor aan gegeven, mooi hoor wat een werk 

was ervan gemaakt, chineesjes, franse hertoginnen, spaan-

se meiden en natuurlijk de Gansta's ze waren er allemaal. 

 

Ook de dames van de kidzz 

waren verkleed wat natuurlijk 

voor de nodige hilariteit zorg-

de. 

 

De hele avond werd er flink 

gedanst onder het genot van 

een hapje en een drankje. 

Er waren zelfs galante jongens die de meisjes ten dans 

vroegen. Ook was er een prijsvraag, één van de vragen was 

"in welk land lopen de kangaroes in het wild rond" 

Het leukste antwoord hierop was in "FLUITENBERG" 

Dus als u weet waar in Fluitenberg dit is, laat het ons dan 

even weten dan kunnen we 

zelf even een kijkje nemen. 

 

Groetjes Kidzz-commissie 
 

 

Kidzzreport Agenda Salawaku bestuur 

Maart: 
02 kopij Surat  Kabar binnen 

03 Beheerdersoverleg; evaluatie samenwerking met bestuur 

 Bestuursvergadering 

04 Redactievergadering 

06 Overleg met Cultuurcommissie 

06 Initiatiefgroep Smederij 

10 Overleg met Kidzz 

 Financieel verslag over voorgaand jaar 

13 Overleg met werkgroepen 

21 Surat kabar verschijnt 

31 Bestuursvergadering; evaluatie samenwerking met Annemarie 

  

April: 
07 Gesprek bestuur- directie SWW, evaluatie samenwerking met  

 opbouwwerk 

14 Bestuursvergadering 

21 Overleg  met de kerken 

25  25-April feest; presentatie smederij-initiatiefgroep naar bewoners 

28 Overleg met beheerders 

Mei: 
19 Bestuursvergadering 

 Overleg met gebruikersgroepen  

 

Juni 
01 Kopij Surat Kabar binnen 

03 Redactievergadering 

12 Overleg met de werkgroepen  

16 Overleg met de kerken 

 Bestuursvergadering 

20 Surat Kabar verschijnt 

 Werkplan volgend seizoen voor bestuur en opbouwwerk 

5 20 



Lief en Leed 

Salawaku feliciteert: 

 

Robert en Greet Loupatty met de 

geboorte van hun zoon Ryan 

 

Berber Tanalepy en Otto Rank met hun 

dochter Eljada 

 

Luciano Djirlauw en Romilda Kootstra 

met hun dochter Vanessa 

Tot onze grote verdriet, hebben we in januari afscheid 

moeten nemen van: 

 

Johnny Anakotta, hij overleed op 17 januari.  

Johnny was 46 jaar oud.   

 

Op 20 januari overleed Tante/Oma M.Palyama  

op  87-jarige leeftijd  
 

Salawaku wenst de nabestaanden heel veel sterkte bij het ver-

werken van dit grote verlies 

* Dit zijn berichten die de redactie ter ore zijn gekomen. 

Onze welgemeende excuses, als we iemand zijn vergeten  

 

Dit is de naam van een indrukwekkende film die gemaakt is over  

een moeilijk onderwerp. 

De film gaat over wat er gebeurt in de trein die bij Wijster in 1975 is gekaapt. 

En over wat er daarna gebeurd is in de levens van enkele mensen  

die hierbij betrokken waren. 

De film komt 29 mei op tv. We vinden het belangrijk om deze film met ons 

allen samen te kunnen bekijken. 

Omdat “Wijster” ook veel invloed heeft gehad op het leven van de Molukkers 

in Hoogeveen. Het heeft tot veel narigheid geleid. 

En soms is het goed om samen over die narigheid te kunnen napraten. 

Daarom: schrijf vast op uw kalender: 29 mei: samen naar de film. 

Wanneer tijdstip en plaats bekend zijn,  

krijgt u hiervoor allen een persoonlijke uitnodiging. 

Voor de tieners bereiden we een speciale bijeenkomst voor.  

We hopen dat deze op 31 mei kan zijn.  

Ook hierover ontvangt u zo snel mogelijk bericht. 

 

Graag tot ziens op 29 mei! 

De werkgroep “Wijster”: 

 

Namens de kerken: Thijs Lopulisa en Sarah Koster, en ds. Theo Pattinasarany 

Namens Salawaku: Mima Mailissa, Sammy de Lima 

Namens de jongerenwerkgroep: Dave Loupatty en Noël Munster 

Namens de SWW: Henny Munster en Annemarie Blom 

 

Wijster 
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Nederlandse les 
 

Ook dit jaar zijn er in het Salawaku-gebouw  weer lessen   

Nederlands.  

 

De lessen worden verzorgd door het Drenthe College. 

 

Samen proberen we de Nederlandse taal te verbeteren op verschillende ma-

nieren.  

Zo werken we uit een boek waarin diverse onderdelen van de taal aan bod 

komen.  

We leren brieven schrijven, luitsteren naar Nederlandstalige liedjes, werken 

aan grammatica en momenteel lezen we zelfs samen een boek over de ge-

schiedenis van Hoogeveen.  

In de lessen werken we volgens vraag en aanbod. Waar de studenten naar 

vragen, wordt vervolgens in de lessen aandacht aan geschonken. 

 

Heb je/Heeft u interesse?  

 

Kom dan eens geheel vrijblijvend een ochtendje meedraaien. We zijn er elke 

donderdagochtend van 08.45 tot 12.00 uur. 

 

Natuurlijk kun je je/kunt u zich ook direct aanmelden om het hele jaar mee te 

leren met ons. 

 

Meer informatie? Mail met S. Schaafsma@drenthecollege.nl. Of kom gewoon 

even langs bij Salawaku. 

 

 

Groet 

S. Streutker-Schaafsma 

Docent Nederlands  

Cursus 

 

Donnie en Erwin hebben los daarvan ook nog de Cultuurcommissie opgericht 

waaronder alles valt wat maar met de Molukse Cultuur te maken heeft. 

 

WAAROM!!!!!!! zult u mischien denken. 

De Molukse Cultuur is langzaam aan het verdwijnen, en dit is jammer want 

het is een hele mooie en rijke cultuur. 

Wij als werkgroep zijn van mening dat we alle kennis die onze eerste generatie 

heeft moeten verzamelen en over moeten dragen aan onze jongeren en kinde-

ren. Hiermee denken we aan bepaalde tifaslagen die iemand nog kent, of aan 

een bepaalde dans die nog in het geheugen zit, maar ook spelletje uit de mo-

lukken of liedjes. Of welke kleding bij welke gelegenheid past , zo zijn er tal 

van zaken die met cultuur te maken hebben. 

 

Alle kennis die u als oudere heeft is belangrijk en hebben we nodig om als 

werkgroep ons doel te verwezelijken. 

Zoals eerder gezegd proberen we dit alles op een zo goed mogelijke, verant-

woordde manier te doen, maar we zijn ook een beginnende groep met onze 

tekortkomingen en onze fouten, dus we vragen aan u een beetje geduld te heb-

ben en, geef ons de tijd en ruimte om alle informatie te verzamelen, als u denkt 

"dit hoort niet zo, dit moet anders" geef het aan ons door want dat is de opzet 

van deze groep. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Begeleider(ster)s) Menare-Tifagroep 

 

Cultuur 
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Beste mensen, 

Jan Hollander, medewerker van de SWW, 

 is op 6 maart begonnen met een   

belasting-informatie & advies inloop 

spreekuur  bij  Salawaku op 

 donderdagmiddag van  

13.00 uur - 17.00 uur 

en  

Vrijdagmorgen vanaf 

 09.00 - 11.30 uur.  

(belastingperiode) 

Heeft u vragen of hulp nodig ten aanzien 

van  uw belastingformulieren.  

 U kunt uiterlijk vrijdagochtend 28 maart 

nog bij hem terecht. 
 

 

Leuker kunnen we het niet maken, maar wel makkelijker 

Mogen we ons even voorstellen: 

 

DE MENARE-TIFAGROEP 

 

De begeleiders van deze groep bestaat uit: Andy Sabono, 

Cornelis Louhenapessy, Erwin Manuhutu en Donnie Licumahua voor de 

Tifagroep en Arinda Sabono-Oelen, Priscilla Louhenapessy-Sabono, 

Adry Roeda-Louhenapessy en Ellen Evers ( Licumahua) 

 

Wij proberen de kinderen zo goed mogelijk te 

begeleiden met de lessen. Dit houdt voor de één 

in dat ze les geven en voor de andere dat er hand 

en span diensten verleent worden. Maar met 

deze groep mensen proberen we ons zo goed 

mogelijk in te zetten om een stukje van de Mo-

lukse Cultuur aan de KINDEREN over te dra-

gen. 

 
Ontstaan 

De dames van de kidzzcommissie waren al meer dan twee jaar bezig om 

iets van de grond te krijgen wat te maken had met de Molukse cultuur. 

Mede doordat er een aantal brieven in de wijk waren rond geweest , er een 

oproep was geweest in de Surat Kabar en mensen persoonlijk benaderd 

waren en er geen reacties op waren gekomen hadden de dames de moed 

een beetje opgegeven. 

Vorig jaar werden Donnie en Ellen gebeld 

door de Culturele groep uit  

Nijverdal met de vraag of we er belang bij 

hadden om een workshop te volgen met een 

aantal kinderen uit Hoogeveen. Dit hebben 

we met beide handen aangegrepen en zijn 

toen met een groep van 14 kinderen en 8 be-

geleiders naar Nijverdal gegaan. Hier ont-

stond het idee dat we ook zo`n groep in 

Hoogeveen moesten hebben. 

 

Een aantal dames die ook in de kidzzcommissie zitten plus een aantal fris-

Cultuur 

16 9 
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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 

Uit de Telegraaf 

Man met buikje leeft langer 

Den Haag, woensdag 

Oudere mannen met licht overgewicht leven langer dan seksegenoten die 

niet met overtollige kilo’s kampen. Dat meldt het Nederlands Interdiscipli-

nair Demografisch Instituut (NIDI) in het decembernummer van het vak-

blad Demos. Betere voeding, Minder roken en betere behandelingsmetho-

den van dodelijke hart– en vaatziekten zorgen ervoor dat mensen met over-

gewicht veel langer blijven leven in vergelijking met decennia geleden. Het 

extra vet rond hun botten beschermd hen bovendien tegen heupbreuken 

tijdens valpartijen. Mensen met overgewicht zijn echter niet gezonder dan 

mensen met een normaal gewicht. Wie kampt met overgewicht of zwaarlij-

vigheid gaat niet eerder dood maar leeft gemiddeld langer in ongezond-

heid, stelt onderzoekster Mieke Reuser. Zij verrichtte haar onderzoek in 

opdracht van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. 

Een bescheiden buikje hoeft dan volgens Reuser geen groot probleem te 

zijn, ernstige zwaarlijvigheid is dat wel. Mensen die veel te veel wegen le-

ven gemiddeld drie jaar (mannen) en vijf jaar (vrouwen) korter dan mensen 

met een normaal gewicht. Daar staat tegenover dat mannen met licht over-

gewicht gemiddeld 1,5 jaar langer leven dan mannen met een normaal ge-

wicht.  

55+ pagina 

15 
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Berlijn, dinsdag 

Een Duitse buschauffeur uit de zuidelijke plaats 

Lindau heeft gedreigd om een 20-jarige ver-

koopster uit de bus te zetten. Omdat ze te sexy 

was. Hij zette plotseling de bus aan de kant, 

vertelde de vrouw, Debora C. genaamd, aan de 

boulevardkrant Bild. Hij opende de deur en 

schreeuwde tegen me: ‘Je decolleté leidt me 

elke keer af als ik in de spiegel kijk. Zo kan ik 

me niet op het verkeer concentreren. Als je niet 

ergens anders gaat zitten, moet ik je uit de bus 

zetten. De vrouw is uiteindelijk maar op een 

andere plaats gaan zitten, maar voelde zich wel 

vernederd. 

Om om te (vr)eten) 

Met  Olivier van net 3 ben ik bij 

Opa geweest., Opa heeft nieuwe 

kippen gekocht en die wilde ik 

aan Olivier laten zien. Onderweg 

in de auto zeg ik tegen Olivier. 

Leuk hè dat opa kippen heeft.” 

Jaaaaaa, lekker, klinkt het enthou-

siast vanaf de achterbank 

Geen oma meer 

Met mijn dochter zit ik in de tuin 

en praat ik over mijn pas overle-

den moeder. Mijn kleindochter 

Elodie van vijf hoort ons praten 

en vindt het zielig voor haar moe-

der dat ze geen oma meer heeft. 

Spontaan zegt ze: Mama je mag 

mijn oma wel lenen hoor. 

Prietpraat 

55+ pagina 

Drie bejaarden zijn over hun gezondheid en kwaaltjes aan het klagen.  

De 70 jarige zegt ,"Ik heb het volgende probleem : ik word elke morgen 

wakker om zeven uur, en het duurt dan nog zeker 20 minuten eer ik kan 

plassen."  

De 80 jarige zegt, "Mijn geval is erger. Ik sta op om acht uur en zit min-

stens een half uur te draaien en te keren eer mijn darmen in werking 

schieten."  

De 90 jarige zegt, "Om zeven uur plas ik als een paard, en om acht uur 

poep ik als een reiger."  "Wel, wat is dan uw probleem?" vragen de ande-

ren.  "Ik word pas om negen uur wakker !"......... 

Bejaardengrap 

Eerst wel  je best doen,  

voordat je onderstaande oplossingen raadpleegt. 

SUDOKU 
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Even napraten over het kerstdiner van 15 december 2007. 

 

De werkgroep ouderen heeft op 15 december 2007 weer het kerstdiner geor-

ganiseerd voor de 55- plussers, een jaarlijks terugkerende activiteit dat door 

de ouderen wordt gewaardeerd. Het programma verschilde feitelijk niet 

zoveel met het voorgaande jaar: alleen de muziek was wel een verrassing. 

De organisatie zelf kostte niet zoveel tijd, want een aantal zaken hadden we 

al op papier staan, alleen de begroting moest aangepast worden omdat jaar-

lijks nieuwe mensen erbij komen en de groep dus groter wordt.  Maar dat is 

niet erg -want hoe meer zielen hoe meer vreugd, moet je maar denken. De 

dames van de werkgroep hadden het natuurlijk wel druk gehad omdat ze 

nu voor meer mensen moesten koken dan verleden jaar(2006). 

Na allerlei voorbereidingen te hebben afgerond is het kerstdiner een feit. 

Vooraf hadden we de zaal versierd om er een gezellige sfeer te creëren 

(althans voor ons doen dan)  uiteindelijk moesten de gasten toch het gevoel 

hebben dat het een “Kerstdiner” is. 

Om 17.00 u. ging de zaal open en als mensen zeggen dat Molukkers niet we-

ten wat op tijd komen is, dan hebben ze het deze keer mis, want ze waren 

wel op tijd . Bij binnenkomst kregen de mensen een kop koffie/thee met cake 

erbij, aangeboden door  st. Salawaku. 

Vervolgens sprak Jac.Loupatty namens de werkgroep een welkomstwoord 

tot de gasten en gaf daarna het woord aan de voorzitter van Salawaku  

mw. Mima.Mailissa. Zij verwelkomde op haar beurt  de gasten en sprak lo-

vende woorden aan het adres van de werkgroep die het kerstdiner had geor-

ganiseerd. Verder introduceerde ze mw. Annemarie Blom (opbouwwerker 

van st.Salawaku). Ze had gevraagd om bij het kerstdiner aanwezig te mogen 

zijn. Ze wilde van de gelegenheid gebruik maken om zich aan de Molukse 

ouderen voor te stellen .Bij haar toespraak had ze de ouderen op het hart 

gedrukt dat ze een opbouwwerker is voor de Molukse samenleving en dus 

ook voor de Molukse ouderen .U kunt met uw problemen rustig bij mij ko-

men, aldus Annemarie. Dhr. Anis Hiariej werd gevraagd voor te gaan in 

gebed, waarna het lopend buffet werd geopend. Het eten zag er voortreffe-

lijk uit en er was meer dan genoeg aanwezig. Hulde aan de dames van de 

kookploeg .Van Annemarie hadden we een compliment gekregen voor het 

eten .Ze stelde zelfs voor om een restaurant te beginnen. Enfin we zullen 

haar voorstel in overweging nemen. Na het diner kregen we bowl als des-

sert . 

Het publiek stelde voor om bij meerdere winnaars het geldbedrag te delen.  

Uiteindelijk ging het niet om het geld maar om de gezelligheid. In de pauze werden 

we getrakteerd op het optreden van een rasartiest Minggus Manuputty.  

De Manuputty’s komen uit kampong ‘Waay’, maar Minggus komt uit Staphorst. 

Na de bingo werd de avond opgeluisterd door muziek van “Bubur M” of is het 

(Bubur P & Friends)?De werkgroep is content dat de jongelui voor de ouderen ge-

heel gratis hadden opgetreden, toch fijn dat ze het wilden doen. Onze oprechte dank 

hiervoor. Hun optreden heeft ertoe bijgedragen dat de avond geslaagd genoemd 

kan worden. We (de werkgroep ouderen)vonden het zelf heel gezellig en uit de re-

acties van de gasten te horen waren ze het roerend met ons eens. Ze gingen uitein-

delijk pas om 23.30 uur richting huis. 

Al met al konden we weer terugblikken op een geslaagd kerstdiner. 

Alvorens we hier een punt achter zetten willen we onderstaande personen alsnog 

bedanken voor hun bijdrage: 

 

De Kookploeg:          Vrijwilligers:  Muziek    

    

Mien Laturake          Mini Lesimanuaja  Elly Usmany Unitli 

Da C.Sahusilawane   Dominique Lesimanuaja Patrick Unitli  

Jo Tuhuteru          Wesley Lesimanuaja Martin Unitli 

Inn Sahureka.          Arilene Uneputty  Romano Pattipeilohy 

Joyce Boham          Yentl Lesimanuaja  Selwyn Matrutty  

      Ronald Loupatty 

      en Minggus Manuputty 

 

De beheerders 

Eddy Lesimanuaja en John Boham   

 

We hopen dat we de volgende keer weer op jullie mogen rekenen 

 

Mededeling 

Bung Otto Wattimena heeft verleden jaar bedankt als lid van de werkgroep ouderen 

maar blijft beschikbaar als vrijwilliger. 

 

De werkgroep Molukse ouderen wenst u hele fijne paasdagen! 

Kerstdiner 55+ Kerstdiner 55+ 
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Redactie 

Met trots kondigen wij aan de geboorte van ………….ons nieuwe redactieteam! Er 

is de afgelopen weken flink aan de weg getimmerd om voor u een Surat Kabar te 

maken die voor iedere lezer(es) wat wils is. Wij wensen de redactieleden heel veel 

succes bij het maken van de Surat Kabars en hopen dat zij de mensen kunnen inspi-

reren om kopij in te zenden. 
 
Cursus seniorenvoorlichters. 

In een aantal Molukse wijken heeft het Landelijk Steunpunt Molukse Ouderen 

(LSMO Utrecht) met succes de cursus seniorenvoorlichting gegeven. Binnenkort 

willen zij ook in het Noorden beginnen. Om de cursus op te starten zal mw. Jeanny 

Vreeswijk-Manusiwa in de stichting een voorlichtingsbijeenkomst presenteren. Dit 

zal gebeuren op zaterdag 10 mei 2008. Tegen die tijd ontvangt u een folder in de 

bus.  
 
Film over de kaping in Wijster 

Op 29 mei 2008 wordt de film uitgezonden op TV. Naar aanleiding van verontruste 

signalen in de wijk en daarbuiten is er een werkgroep geformeerd die de aanloop 

naar deze film gaat begeleiden. In het opbouwwerknieuws leest u meer hierover. 
 
Initiatiefgroep Smederij 

Enkele leden uit de wijk zijn met frisse moed en heel gemotiveerd begonnen met 

het meedenken in de Smederij. Heeft u nog ideeën om uw straat kleurig  

en fleuriger te maken, aarzel dan niet om dit aan Jacob Koster, Agus Munster of  

Serge Tuhuteru door te geven!  

Ook hebben ze dringend behoefte aan meerdere vrijwilligers (liefst dames) die van 

goede wil zijn om wat te betekenen voor de Molukse gemeenschap. 
 
Financiën 

De Projectgroep Financiën hoopt eind maart met het eindresultaat te komen om-

trent de financiën. Zodra dit met het bestuur is afgerond hopen wij binnenkort 

hiervan verslag te doen in een jaarvergadering. 
 
25 april 2008 

Het bestuur, de vrijwilligers in de werkgroepen en de gezamenlijke kerken zullen 

ook dit jaar een programma opstellen voor de gebruikelijke viering van 25 april.  

Naast het traditionele vlag hijsen zal ook dit jaar een krans gelegd worden door 

afgevaardigden van de 1e, 2e en 3e generatie ter nagedachtenis aan onze dierbaren 

van de 1e generatie die ons hier in Hoogeveen zijn ontvallen. Het programma zal u 

voor die tijd in de bus krijgen. 

Mededelingen van het bestuur Pasaragenda 2008 

22 t/m 24 maart Pasar Malam Bali IJsselhallen Zwolle 

28 t/m 30 maart Pasar malam Asia Americahal Apeldoorn 

04 t/m 06 april Pasar malam Arnhem Rijnhal Arnhem 

11 t/m 13 april Pasar malam Asia RAI - Amstelhal Amsterdam 

18 t/m 20 april Pasar malam Asia F.E.C. Leeuwarden 

25 t/m 27 april Pasar Malam Expo center Hengelo 

02 t/m 4 mei Pasar Malam Asia Pasar malam Asia Geleen 

10 t/m 12 mei Pasar malam Bersama Sportcity Den Helder De Helder 

21 mei - 1 juni Pasar Malam Besar Malieveld Den Haag 

21 t/m 22 juni Pasar Oost West Tennishallen Doetinchem 

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 
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24 maart 2008 : familiedag in het vernieuwde museum 

 

Op reis door de ‘Wereld van Maluku’ 

 

 

 

Het nieuwe Museum Maluku heeft vanaf het Paasweekend 

een interactief kinderspoor.  

De kinderen worden in het museum rondgeleid door een 

vriendelijke helmcasuaris. 

 Wilt u weten wat deze vogel de kinderen te vertellen heeft, 

kom dan op 24 maart as. naar de familiedag  

in het Museum Maluku.  

 

Vanaf 13.00 uur bent u van harte welkom met het hele gezin. 

Om 13.30 begint een programma met kinderrondleidingen, 

spelletjes en een tifaworkshop voor kinderen. 

 Willen de kinderen aan de tifaworkshop meedoen, dan is het 

aan te raden om zelf een tifa mee te nemen.  

Rond 17.00 uur eindigt de dag met een glaasje drinken 

 en een hapje. 

 

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar : 

info@museum-maluku.nl 

Bellen kan natuurlijk ook: 030-2367116 

 

 

 
 

Moluks Historisch Museum 
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. 
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