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September 2009 



Bestuur 
Voorzitter  Mevr. M. Maelissa 

Penningmeester Dhr. B. Meinen 

   Dhr. J. Matulessy 

Secretaris  Vacature 

Lid   Mevr. E. Usmany 

   Dhr. S. de Lima 
 
Beheerders  Dhr. E. Lesimanuaja 

   Dhr. J. Boham 
 
Redactie Surat Kabar 
Email:  

stichtingsalawaku.suratkabar@gmail.com 

Mevr. M. Maelissa 

Mevr. A. Blom 

Mevr. N. Lesimanuaja 
 
 
Opbouwwerker 
Mevr. A. Blom 

Email: a.blom@welzijnswerk-hoogeveen.nl 
Tel.: 0528-235424 
 
Spreekuur Buurtbeheer  in het Oor: 

iedere dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur  
 
 

Cultuurcommissie 
Menare-tifa-hoogeveen@live.nl 

Dhr. E. Manuhutu 

Dhr. D. Licumahua 

 

Stuurgroep viergeneratieplan: 
Speerpunten: “identiteit” en “onderwijs” 

Deelnemers:  

bestuur Salawaku, Molukse kerken, jonge-

renwerkgroep, initiatiefgroep ouderen 

Ondersteuning en coördinatie: SWW. 

Gebouw Stichting Salawaku 
Zuidwoldigerweg 7 

7908 AC HOOGEVEEN 

Tel.: 0528-234749 

Fax.: 0528-234829 

E-mail: salawaku@freeler.nl 

Colofon 

Bestuursadviseurs 

Dhr. J. Tetelepta 

Dhr. J. Loupatty 

Dhr. M. Lopulisa 
 
 
Jongerenwerkgroep 
Dhr. N. Munster 

Dhr. M. Wattimena 

Dhr. D. Loupatty 

Dhr. D. Laturake 

Mevr. A. Roemalehwang 

Mevr. T. Smeding 
website: www.jongerenwerkgroepsalawaku.nl 
email: info@jongerenwerkgroepsalawaku.nl 
 
 

Werkgroep Ouderen 
Mevr. D. Syaranamual 

Mevr. E. Liklikwatil 

Mevr. M. Maelissa 
 
 
Initiatiefgroep Smederij 
Dhr. A. Munster 

Dhr. J. Koster 

Dhr. S. Tuhuteru 

Dhr. S. de Lima 

Gebiedsregisseur Dhr. M. Peelen 
 
 
Vliegerclub Radja Udara 
Dhr. S. Uneputty 
 
 
Visclub Kawalinya Hoogeveen 
Info: redactie@kawalinya.nl 
 
 
 



Openingstijden 

 

Maandag   09.00—12.00  13.00—17.00 

Dinsdag  09.00—12.00  13.00—17.00 

Woensdag  09.00—12.00  13.00—17.00 

Donderdag  09.00—12.00  13.00—17.00 

Vrijdag  09.00—12.00  

 

 

Activiteiten 

 

Maandag  19.30—23.00  Bridge club 

 

Dinsdag  10.00—10.45  M.B.V.O. 

   18.30—24.00  Schaakclub 

 

Woensdag  09.30—10.15  M.B.V.O. 

   10.30—11.15  M.B.V.O. 

   13.00—15.00  Streetdance 

   18.00—22.00  Taekwondo 

 

Donderdag 

(laatste donderdag van de maand) 

   09.30—11.00   M.S. praatgroep 

   17.30—18.30  Streetdance 

 

Vrijdag 

   18.00—20.00  Cultuurcommissie 

       Menaré + Tifagroep 

 

Zaterdag  11.00—13.00  Streetdance 

Salawaku Info 

 



Talent voor het opscheppen? 
 

Misschien gelooft u me niet, maar ik heb in mijn hele werkzame leven niet zoveel 

talent zien knallen en “openspringen” als het afgelopen half jaar binnen  

de Molukse gemeenschap van Hoogeveen! 

Alleen al binnen het door stichting Salawaku aangezwengelde onderwijsproject. 

 Het lijkt wel of we sinds we praten over het “beter benutten van de talenten van onze kin-

deren”, een formulering die zo mooi past in het gemeentelijk beleid,  

alleen maar talenten om ons heen zien. 

Talenten van alle leeftijden! 

Zo bleken de dames die door mijn collega Henny Munster gevraagd  

waren na afloop van de Informatieavond over het onderzoek van de gemeente,  

zonder uitzondering getalenteerde spreeksters in het openbaar.  

Ze bleken ook  getalenteerde gastvrouwen die een leuke  “tupperware-onderwijs-avond” 

 konden verzorgen voor een groep genodigde ouders en grootouders.  

Ze konden een prachtige uitnodigingsbrief maken. 

 Eén van deze talenten heeft al enkele schitterende flyers vormgegeven.  

Een ander ziet u binnenkort met haar performance.  

U zult me geloven dat het een groot voorrecht is om met dergelijke  

dames te mogen samenwerken! 

Andere talenten zagen we tijdens de Startavond voor het onderwijsproject, 

 omgedoopt tot de “Opvoedhogeschool”.   

Zo was daar van een oudere generatie Bung Thijs die zich ontpopte tot elegante, 

charmante en humoristische presentator. 

Dichteres Jo Uneputty die haar prachtige gedichten en  

speciaal gemaakte verhaal voordroeg. Zo was daar van de jongste generatie Yentl,  

die doodgemoedereerd een vioolstuk speelde, en zich nergens door  van de wijs liet brengen. 

Na afloop wilde zij nog wel wat deuntjes spelen, zo makkelijk alsof ze voor haar juf speelde. 

Of anders onze dansmarieke’s: een gelegenheidsgroepje dat na even samen met Martin oe-

fenen een swingende en meeslepende streetdance-act neerzette.  

 

En als klapstuk een deel van de tifa-groep uit onze wijk die stiekem deze zomer een extra  

instrument  (de totobuang) erbij had gekregen waarmee Chaneyra een natuurtalent bleek dat 

met een elan speelde alsof ze dit al haar leven lang deed.  

De nog zo jonge tifagroep gaf een perfecte show die alle aanwezigen ontroerde. 

 

Ik hoop dat we allemaal het komend seizoen van nog veel meer talent mogen genieten! 

 

 

 

 

Annemarie Blom, uw opbouwwerker 
 

Voorwoord 



Kleurplaat 

 

 



Minimoppentrommel 

 

Zoontje van profvoetballer komt met zijn rapport thuis. 

Pap, ik heb goed nieuws. Mijn contract met groep vier 

is met nog een jaar verlengd. 
 



Lief en Leed 

 
Tot onze grote verdriet,  

hebben we afscheid  moeten nemen van: 

 

Usi/Tante Lien Tuhumena 
zij overleed op dinsdag 9 juni 2009 

 

Oom/Opa Leo Maulany 
hij overleed op vrijdag 24 juli 2009 

 

Salawaku wenst de nabestaanden heel veel sterkte bij het  

 verwerken van dit grote verlies 

 

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

Salawaku feliciteert: 
 

 

Elzjon & Nina Hiariej met hun huwelijk op 26 juli j.l. 

Bung Agoes & Usi Lonny Nahafahik 

 

 

Berber Tanalepy met de geboorte van  haar dochtertje Jazzlyn 

Lorraine Kailey & Jeffrey Jassies met de geboorte van hun zoontje Djarvinho 

Johnny Louhenapessy & Stephanie Scheerder met de geboorte van hun zoontje Djoah 

Mandy ter Steege & Randazzo Manuputty met de geboorte van  hun zoontje Jivano 

Evert Unitli & Mariëlla Farci met de geboorte van hun zoontje Mauro 
 

 

 



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

De redactie houdt zich aanbevolen 

Tempo Doeloe 
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Sudoku 

 

  

  

De oplossing 



Van de opbouwwerker 

Talenten benutten en onderwijs 

 

Met heel hard werken door velen, is het gelukt om nog voor de zomer de wensen en vragen 

van de ouders van Molukse kinderen op tafel te hebben. Zo konden we onze afspraak met de 

gemeente nakomen, de afspraak die we gemaakt hadden tijdens de bijeenkomst van eind 

maart dit jaar. Toen was het rapport over de onderwijsresultaten van de Molukse jeugd van 

Hoogeveen door de gemeente gepresenteerd. 

Ruim 25 ouders hebben in kleine huiskamergroepjes besproken wat ze meegekregen hebben 

in de opvoeding die ze zelf genoten hadden. En wat ze hun kinderen graag willen bieden. 

Waar ze hierbij tegenaan lopen. Welke vragen dit oplevert. Tijdens de startavond op 31 augus-

tus is dit gepresenteerd. Ook het programma dat we voor deze vragen bedacht hebben. Dit 

programma hebben we “De Opvoedhogeschool” genoemd. Een hoogdravende naam, maar 

dat klopt ook wel. Want alle ouders hebben veel ervaring met op-

voeden, bij hen hoef je niet aan te komen met een lesje van de ba-

sisschool. Ervaren opvoeders zoals ouders kunnen elkaar veel le-

ren. Alleen al praten over waar je tegenaan loopt getuigt van lef 

en wijsheid, immers niemand van ons weet alles en door erover te 

praten kan je je ervaringen en inzichten delen en word je nog wij-

zer! Dit alles merkten we al bij de voorbereiding, tijdens de huis-

kamergesprekken. De Opvoedhogeschool gaat nog een stapje ver-

der. We halen er deskundigen bij die ook hun kennis en ervaring 

met ons allen willen delen. We beginnen met het thema “Onderwijs”. Hartstikke belangrijk is 

het natuurlijk dat onze kinderen op school goed aan hun trekken komen en dat we als ouders 

goed weten hoe het onderwijs “werkt” en in elkaar zit. Met deze kennis kan je als ouders en 

school goed samenwerken. Daarmee werk je samen om je kind alle kansen te geven zijn of 

haar talenten te ontwikkelen. En je kunt je kind aanmoedigen om ook zo goed mogelijk te 

presteren op die gebieden waar zijn talent wat minder ligt. Niemand kan als volwassene zon-

der rekenen, niemand kan zonder taal, dat hoeven we u echt niet te vertellen. Ik vond rekenen 

als kind vreselijk maar oh wat ben ik blij dat ik goed heb leren staartdelen en vermenigvuldi-

gen, wat heb ik het vaak nodig… Voor het eerste thema hebben we in onze eigen Hoogeveense 

gemeenschap supertalent kunnen inschakelen! Meester Max, Gilbert, Greet: drie toppers die 

ons mee zullen nemen door onderwijsland. U wilt hierbij zijn, U zult genieten en hierover nog 

lang napraten! De eerste avond was al op 28 september, de tweede op 26 oktober.  

Het hele programma en alle nieuwtjes, verslagen en informatie kunt u vinden op de speciale  

 

website www.opvoedhogeschool.nl  



Recept 

 

Hieronder een lekker recept van pangsit. 

Pangsit is eigenlijk een chinees recept, maar in de indische keuken zul je het ook vaak 

aantreffen. Bovendien is de pangsitvulling van dit recept indisch/chinees. 

 

Ingrediënten  

 

1 á 2 pakken pangsitvellen (verkrijgbaar bij de toko). 

Hebben ze geen pangsitvellen, neem dan loempiavellen en  

snijd elk vel in vier gelijke stukken. 

150 gram rundergehakt 

150 gram garnalen (fijngehakt) 

4 teentjes knoflook (fijngesnipperd) 

2 eetlepels prei (fijngesneden) 

2 eetlepels selderij (fijngesneden) 

peper en zout 

olie  

zonnebloemolie 

Water en bloem voor meelpapje (dient als plak-

middel)  

 

Bereiding: 

 

Rundergehakt samen met de fijngehakte garnalen in wat olie fruiten. 

Dan de gesnipperde knoflook en fijngesneden prei toevoegen en even mee laten bak-

ken. 

Vervolgens de selderij, peper en zout erbij doen, het geheel goed door elkaar mengen. 

Vuur uitdoen en laten afkoelen. (het overtollige vet afgieten) 

Leg op elk pangsitvelletje een opgehoopte dessertlepel vulling. 

Vouw de velletjes in een driehoek dicht en plak ze met het meelpapje vast. 

 Even aandrukken. 

De 2 punten van dit driehoekje – links en rechts- vouw je achterwaarts en plak je weer 

dicht met het meelpapje. 

In ruim olie bakken en serveren met een zoetzure gembersaus.  
 
 



Interview 

Introductie: 

Ik ben Stefanus Koster, ben geboren in 

Hoogeveen waar ik ook in de Molukse wijk 

ben opgegroeid. Woon in Amsterdam,  

ben 26 jaar en momenteel alleenstaand.  

Ik werk als Flight attendant (steward) bij KLM 

- Air France. 
Mijn ouders zijn Jacob Koster en Sarah de Lima. 

Door mijn achternaam kun je al weten dat mijn 

vader Nederlands is, mijn moeder is van Molukse 

afkomst en komt van het eiland Ambon kampong 

Waai, waar weer mijn opa afkomstig van is. 

 

Heb je, toen je nog klein was, altijd al gedacht/gehoopt/gezegd dat je 'later' bij de KLM zou 

gaan werken? 

Tijdens het fietsen naar Schiphol in een vakantie bij mijn neefjes in Amsterdam (toen ik een 

jaar of 10 was) heb ik dat inderdaad wel eens gezegd. Ik zou en moest toen bij KLM werken! 

Wilde zo dicht mogelijk bij die grote Boeing 747 komen. Maar dat was niet een echte droom. 

Mijn droom was en is stiekem nog wel een beetje mijn eigen Chateau-hotel in de Bourgogne 

(Frankrijk) 

 

Welke opleiding heb je hiervoor gevolgd? 

Ik heb niet speciaal een opleiding gevolgd om steward te worden bij KLM. Tijdens mijn HBO 

studie Hotelmanagement  in Amsterdam, werkte ik bij KLM als Service agent (incheck/gate 

werkzaamheden) op de grond in de vertrekhallen. Door de mooie verhalen van mijn vliegen-

de collega's werd ik nieuwsgierig en ben ik gaan solliciteren bij de KLM- vliegdienst. Na een 

zware selectie ben ik aangenomen, maar dit wilde nog niet zeggen dat ik er al was. Zo heb ik 

een opleiding binnen KLM met verschillende examens met een totale duur van 6 weken moe-

ten doorlopen om überhaupt als steward aan de slag te kunnen gaan. 

 

Voel je je 'speciaal' in je werk? 

Of ik mij speciaal voel……Het werk op zich wat de mensen/ passagiers van ons zien, ziet er 

heel erg simpel uit. Het belangrijkste waar wij voor staan is de vliegveiligheid. Aan boord ben 

ik er niet alleen voor de service, maar ben ook meteen brandweerman, dokter en degene die 

verantwoordelijk is bij een evacuatie op land en water. Dus je kunt wel eigenlijk wel stellen 

dat ik mij speciaal voel en ben blij dat ik in dienst ben van KLM. KLM is en blijft toch wel de 

trots van Nederland zoals men dat zegt. 

 

Zijn er meer mensen van Molukse afkomst die bij de KLM werken? Al dan niet/wel in dezelfde 

functie. 

Ja, er werken heel veel Molukse mensen bij KLM. Ik heb ze gezien in verschillende functies 

binnen de KLM. Het blijft leuk om een orang Ambon tegen te komen ook in KLM-uniform en 

helemaal als je ermee samen mag werken. 
 

  

 

 

 



Interview 

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

Heb niet specifiek een doel of boodschap, hou van reizen en dat kan ik met dit beroep en hou er-

van om service te verlenen, mensen aan hun wensen te voldoen en in hun behoeften te kunnen 

voorzien aan boord bij KLM. Service verlenen zit nu eenmaal in me. 

 

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

Het was voor mij al heel wat om door de zware selectie KLM door te komen dat is al een hoogte-

punt op zich. Dieptepunten nog niet zo zeer….hoop deze ook niet mee te maken. 

 

Hoe zie je de toekomst voor jou bij de KLM? 

Ik zie mijzelf nog heel lang bij KLM werken. In ieder geval tot aan mijn pensioen. Binnen KLM 

kan ik nog veel kanten op, ik zie wel wat er op mijn pad komt. Momenteel werk ik nog met heel 

veel plezier in mijn huidige functie. 

 

Hoe ervaar je de berichtgevingen rondom het vliegverkeer (bedreigingen, aanslagen, etc)? 

Toevallig hoor je de laatste tijden dat er veel vliegtuigen neerstorten. Natuurlijk trek je je daar iets 

van aan. Ik denk altijd maar zo : “het ligt niet in onze handen”. Wanneer je noodlot komt, dan komt 

ie. Zo verbleef ik vorig jaar met oud en nieuw in Israël voor het werk, terwijl er op een half uur 

afstand oorlogsgebied was. Dat was wel een beetje beangstigend. Maar ook daar zet je je over 

heen.  

 

Heb je naast je baan bij KLM ook nog tijd voor hobby’s? 

Naast KLM heb ik heel veel vrije tijd en tijd voor andere dingen, ik geniet in mijn vrije tijd van 

mijn familie en vrienden. In Amsterdam heb ik genoeg te doen op een vrije dag, het leven in een 

grote stad verveelt niet. 

 

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

Een boodschap aan de lezers van Surat Kabar.......KLM vliegt elk dag naar Jakarta en komt op een 

perfecte tijd aan om uw doorverbinding naar Ambon te kunnen realiseren.....hahahahaaii!!  

Dus boek bij KLM en ik hoop u te kunnen verwelkomen aan boord!!!  

 

“Welcome on board” 
 

 
 

 

Hormat Stefan 



CCS Menaré Tifagroep 

 

 

CCS - Menare Tifagroep Salawaku Hoogeveen 

voelde zich vereerd dat ze op  

Zaterdag 25 april 2009 jl de mensen mochten 

begeleiden naar het monument en naar de stich-

ting.  

Mede dankzij de toestemming en steun die we 

hebben gekregen van Fam. J. Parera uit Nijver-

dal konden we deze tifastructuur "tifa antar" 

ook in Hoogeveen introduceren.  

 

 

 

Ook de avond was voor de kinderen een 

spannend optreden, vooral omdat het een 

thuiswedstrijd was met veel publiek. De 

vele positieve reacties die de kinderen 

hebben gekregen was overweldigend. 

Voor de kinderen betekent dit dat we op 

de goede weg zijn, het vergt veel voorbe-

reiding om alles zo te krijgen, dus veel in-

formatie opvragen heen en weer rijden om 

tifaslagen door te nemen, telefoontjes ple-

gen en vooral voor de kinderen oefenen, 

oefenen en nog eens oefenen.  

 

MAAR HET RESULTAAT MOCHT ER ZIJN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 

We willen de kinderen bedanken voor hun inzet en durf: PETJE AF!!!!!!!!!!!!!!  

En het gaat goed met de Menare-tifagroep!!!!!!!!  

De groep groeit nog steeds en al met al zitten we bijna op 30 kinderen!!!!!!!!!!!!!!!  

Ook de aanvraag van optredens wordt steeds groter, zelfs van buiten Hoogeveen ,  

al met al SUPERRRRRRRRRRR  

Het laatste optreden wat de tifagroep heeft gedaan was op de openingsavond van het 

 4-generatieplan in Stichting Salawaku, met deze avond heeft de tifagroep voor het eerst de 

"tifa-totobuang" geïntroduceerd.  

Het was een spetterende afsluiting van de avond.  

A.S. Zaterdag 26 september 2009 treedt de Menare-tifagroep Salawaku op bij het cultureel 

wijkfestival in de Wielewaal en er zijn plannen om Zaterdag 31 oktober 2009 mee te gaan 

werken bij de bijbelkaravaan van het Nederlands Bijbel Genootschap.  

 

Met vriendelijke groet,  

CCS-Menare Tifagroep Salawaku Hoogeveen  



Dag allemaal, 

Het is zover….. 

We hebben een groep bij elkaar om te gaan starten met een beginners cursus schaken. 

Ik wil de cursus als volgt kort omschrijven: 

Doel :  plezier in het schaakspel, eventueel als groep doorstromen naar clubschaak. 

Middel :  stappenmethode en veel spelen van (korte) partijtjes en oefenstellingen. 

Locatie :  Salawaku, bij carpoolplaats tegenover motel 

Wanneer :  donderdagavond om de 2 weken of anders in overleg (woensdagavond?) 

Kosten :  zo laag mogelijk! (Aanschaf oefenboek, huur zaaltje en koffie/thee) 

Docenten :  Frans van Amerongen en Bert Janmaat 

 

Het ligt in mijn bedoeling donderdag 8 oktober de eerste keer bij elkaar te komen. 

Aanvang 19.30 tot 21.30 uur. 

We beginnen met een kennismakingsrondje. 

We zullen vervolgens jullie huidige schaakniveau in kaart brengen en bij de 2e bijeenkomst  

een plan van aanpak presenteren. 

Waarschijnlijk gaan we in 2 of 3 groepen werken van ongeveer gelijk niveau. 

Aan het eind van het seizoen kan elk van jullie instromen in het clubschaak. 

Het is een groot voordeel om dit als groep in zijn geheel te kunnen doen. 

Het is gebleken, uit onze ervaringen met het jeugdschaak, dat de onderlinge steun  

erg helpt bij de acclimatisatie in het clubschaak. 

Mocht de donderavond niet schikken het verzoek voor 8 oktober een wel passende avond 

(serie data) door te geven. 

 

Genoeg voor nu. 

 

Tot 8 oktober en met vriendelijke groet, 

Bert Janmaat 

Schaakclub 



Advertentie Taekwondo 


