JAARBOEK 2018
MALUKU HOOGEVEEN

VOORWOORD

Bij deze willen wij u het jaarboek presenteren van Maluku Hoogeveen over het jaar 2018.
In dit jaarboek willen wij u meenemen door het jaar 2018 bij de activiteiten die Maluku
Hoogeveen georganiseerd heeft of bij betrokken is geweest.
Bij de verschillende bezoeken die wij bij de ouderen hebben gebracht, blijft ons een
uitspraak hangen, waar wij onze kracht uit putten. Dit willen wij ook graag met u delen.
Het leven gaat om het geven en nemen = “Terimah Kasih”
Terimah

= ontvangen en gebruiken in je leven, je werk, etc.

Kasih

= het weer (door)geven wat je ontvangen en gebruikt hebt, zodat de
volgende er ook wat aan heeft

Dit jaar heeft de Molukse gemeenschap dieptepunten gekend waarbij veel mensen van ons
zijn heengegaan. Hiervoor hebben wij een hoofdstuk gemaakt “in herinnering”.
Maluku Hoogeveen wil u hiermee hartelijk bedanken voor uw steun inzet/bijdrage in welke
vorm dan ook.

Bestuur Maluku Hoogeveen

JANUARI 2018
20 januari 2018
Deelname Verbindingsfestival gemeente Hoogeveen
Zaterdag 20 januari opende burgemeester Karel Loohuis het Verbindingsfestival op het
bordes van het Raadhuis. Hij onthulde samen met basisschoolkinderen een bord en werd
hiermee het Raadhuisplein omgedoopt tot Verbindingsplein.
Het festival is op initiatief van Inwonersgroep Bestuurlijke Vernieuwing, om te laten zien dat
er veel meer mogelijk is dan de meeste mensen denken. Ruim 1500 inwoners gingen met
elkaar de verbinding aan tijdens het Verbindingsfestival met het motto 'We gaan een brug
bouwen'.
Een letterlijke brug die het stadscentrum verbindt met het Raadhuis. Samen met de
inwoners, ondernemers en organisaties gaan wij Hoogeveen nóg mooier maken, dichter bij
elkaar te brengen en inwoners meer ruimte bieden om hun initiatieven mogelijk te maken.
Er waren kinderactiviteiten, de scouting en de jeugdbrandweer waren aanwezig en er kon
geproefd worden van de heerlijke lekkernijen bij de verschillende culturele standjes. De
reacties waren louter positief! Na afloop konden bezoekers hun mening over het festival
delen, waar de organisatie zich de komende dagen over gaat buigen.

FEBRUARI 2018
3 februari 2018
Empowerment The Brothers Timisela
Sinds het begin van hun buurtproject 'Sterk' (2010-2011), aansluitend het filmproject
Maluku Cinema (2012-2015) en daaropvolgend de theatertours, hebben The Brothers
Timisela (Henry en Joshua Timisela) altijd veel support mogen ontvangen. Tijdens hun
'empowerment-sessie' in aanloop naar de Masterclass "Op Eigen Kracht", geven zij graag
een terugkoppeling en om hun ervaringen te delen. In de hoop dat het tot inzichten mag
leiden en elkaar hiermee te inspireren. Op 3 februari deden zij Hoogeveen aan en hebben
de aanwezigen aandachtig geluisterd naar hun inspirerende verhaal!
De gebroeders vertellen op eigen wijze hoe bijvoorbeeld de Molukse cultuur invloed heeft
gehad (en nog steeds) op datgene wat zij deden en doen, over het hebben van
zelfvertrouwen om je doel te kunnen bereiken, over opgeven, maar tegelijkertijd niet teveel
in de achteruitspiegel te blijven kijken. "De eerste generatie moeten we blijven eren, door in
onze toekomst te investeren"

In deze maand heeft Maluku Hoogeveen ook haar medewerking verleend bij de start van de
Maleise les die door Kaum Ama Ama is georganiseerd. De praktische basiscursus Maleis
werd verzorgd door docent en auteur oom/bung drs. Otjep Rahantoknam. Later die maand
gingen alle organisaties met de wethouder in gesprek om na te gaan wat er leeft, wat er
speelt en wat goed of niet goed gaat, werd er van gedachten gewisseld over de
ontwikkelingen in de wijk op het gebied van wonen, welzijn, bedrijvigheid.

MAART 2018
10 maart 2018
NL Doet
Gezamenlijk, van jong tot en met oud, hebben we
het hele plein en de omliggende grasvelden en
paden aangeveegd, de betegeling rondom de
vlaggenmast en het monument schoongemaakt,
rommel en tuinafval opgeruimd, onkruid gewied,
de bloembakken weer voorzien van nieuwe
planten, vogelhuisjes geplaatst, een basketbalring
opgehangen, genoten van een koffie, thee met
wat lekkers en de dag afgesloten met broodjes
knakworst en patatjes.
Het was geweldig om te zien dat deze groep
vrijwilligers de Molukse wijk en erfgoed, waar o.a. nog ouderen van de eerste generatie
wonen, een warm hart toedraagt en zich voor deze dag hebben ingezet. Al dan niet op de
dag zelf, dan wel in de voorbereiding. Getuige de respect- en eervolle manier waarop de
(schoonmaak)werkzaamheden werden uitgevoerd, ook bij en rondom het monument en de
vlaggenmast, waar jaarlijks op 25 april ceremonieel de Molukse vlag wordt gehesen en
bloemen worden gelegd, bevestigt het gevoel van respect voor onze (groot)ouders en voor
datgene waar we voor staan en zijn.
NLdoet 2018 in de Molukse wijk is geïnitieerd door Maluku Hoogeveen en mede mogelijk
gemaakt door SWW, Kaum Ama Ama, beheerscommissie Maranathakerk, smederijgroep
Venesluis, Noorderbrug (Ama Ina) en uiteraard de vrijwilligers en bewoners!
In maart heeft Maluku Hoogeveen ook met betrekking tot Pasen een knutselmiddag
georganiseerd en bij de ouderen is het bestuur op bezoek geweest en hebben de ouderen
een Paasattentie ontvangen.

APRIL 2018
In de maand april hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden. Op 21 april heeft Maluku
Hoogeveen deelgenomen aan Heel Hoogeveen Bakt in de Tamboerpassage. Wij waren van de partij
met de loempia’s, pasteitjes, sponscake, spiku zigzagcake en wingkobabat (kokoskoek). Ruim voor
sluitingstijd waren wij uitverkocht.
Op 24 April is de plaquette bij het monument bevestigd. Het gezamenlijke wijkbewonersinitiatief om
in de nabije toekomst een informatiebord naast het monument te plaatsen is nog in ontwikkeling.

25 april 2018
Hari Proklamasi en Kinderactiviteit
Dit jaar vierde de Molukse gemeenschap dat 68 jaar geleden de Republiek der Zuidmolukken
(Republik Maluku Selatan) werd geproclameerd. Een belangrijk onderdeel en moment van
samenkomst van de Molukse gemeenschap is de jaarlijkse viering ervan. Met het hijsen van de RMSvlag bij zonsopkomst, gepaard met de militair ceremonie, werd het officiële startsein gegeven voor
de activiteiten die op het programma stonden. Op 24 april jl. legden de jongerengroep bloemen met
bij het monument in de Molukse wijk en aansluitend vond er een kerkdienst, met als thema "recht
en gerechtigheid" (Psalm 33 : 5) plaats, als eerbetoon aan de eerste generatie.
’s Middags stonden er diverse creatieve kinderactiviteiten op het programma, waar zo'n 40 kinderen
aan hebben deelgenomen. Aan het begin van de avond werd de Molukse vlag wederom ceremonieel
gestreken en gingen de avondactiviteiten verder in het stichtingsgebouw Salawaku.

MEI 2018
5 mei 2018
Deelname Multiculturele Markt Meppel
Wederom op initiatief van organisatie "Wereld van Vrouwen", werd op 5 mei 2018, i.s.m. Herberg 't
Plein in Meppel, weer een multiculturele markt gehouden. Vele culturen uit de Drentse regio waren
vertegenwoordigd en elk met hun eigen heerlijkheden. Bij de stand van Maluku Hoogeveen werden
de loempia's, pasteitjes, koek/cakes, etc. waren deze hapjes aan het einde van het evenement
uitverkocht!

Op 19 mei 2018 vond Pasar Malam "Katong Maluku 2.0" plaats, georganiseerd door Marinjo MX, in
Zalencentrum Opera in Den Haag. In samenwerking met werkgroep "Van Ver Gekomen Assen" is
Maluku Hoogeveen met twee bussen naar de pasar geweest. Een dag dat vooral in het teken stond
van gezelligheid, weerzien en genieten.

JULI 2018
7 juli 2018
PESTA!
De zesde editie van Pesta! Maluku Hoogeveen was op die dag weer een feit!
De foyer van De Tamboer was zaterdagavond het decor van een gezellige feestzaal gevuld met
dansende, zingende en vooral lachende mensen! Organisatie Maluku Hoogeveen hield haar jaarlijkse
Pesta! ( = feest) en mocht wederom vele bezoekers van heinde en verre welkom heten. Voor wie
(nader) kennis wilde maken met een stukje Molukse cultuur was tijdens dit feestelijke gebeuren aan
het goede adres.
Uit respect voor de ouderen was het eerste deel van het programma voor hen gereserveerd. Na een
warm ontvangst en het nuttigen van een heerlijke Molukse maaltijd werden zij getrakteerd op een
optreden van menari-tifagroep Ina Kura Ama die twee traditionele dansen opvoerden onder
begeleiding van de tifa (trommel) en totobuang (gong). De band Suka Sama Suka (vertaald :
wederzijds plezier) zorgde voor nostalgische sfeer met traditionele liedjes uit grootmoeders tijd.
Special guests dit jaar waren Justine Pelmelay (Eurovisie songfestival) en Jimi Bellmartin, een
Molukse entertainer die sinds de jaren 70 actief is en een graag geziene gast op grote feesten en
evenementen.
De avond werd afgesloten met een spetterend optreden van de voor deze gelegenheid
samengestelde formatie Ladies of Soul Maluku, naar het concept van de nationale Ladies of Soul.
Zowel Maleistalige als Engelstalige meezingers kwamen voorbij en zorgden steeds voor een goed
gevulde dansvloer.
Uiteraard ontbraken deze avond de stands met heerlijke hapjes en maaltijden niet en wist menig
lekkerbek de weg naar hen te vinden. Verder waren er diverse merchandise verkrijgbaar en brachten
vele bezoekers ook een kijkje in de exporuimte die ingericht is met een aantal ontwerpen van enkele
Molukse kunstenaars en artistiekelingen. De expositie was van 7 juli t/m eind aug 2018 en had als
thema "Stof tot nadenken" waarin fraaie kledingstukken en accessoires waarin stoffen van
kain/sarong, tenun/ikat en kebaya zijn verwerkt.

IN HERINNERING

Achter elke traan van verdriet
schuilt de glimlach van herinneringen.

De gepubliceerde foto’s zijn vanuit ons eigen activiteiten archief.
Om die reden beschikken wij niet over foto’s van allen die ons ontvallen zijn.
Tante, Oma en Oyang Nane Huwaë - Sabandar

IN HERINNERING
Oom, Opa en Oyang Johan Maail

Bung, oom, opa Bobby Tohatta

Usi, tante Ineke Lesimanuaja-Berens

Tante, Oma en Oyang Malaihollo

Bung, oom Janes Tahamata

IN HERINNERING
Tante, Oma en Oyang Sarah Siti Ratuhaling

Tante, Oma en Oyang Jo Seleky-Admidiwirij

SEPTEMBER
22 september 2018
Nationale Burendag

Het Oranjefonds had wederom geld
beschikbaar gesteld voor onze Burendag,
het jaarlijks terugkerend feest dat je
samen viert met je buren en de buurt op
de 4e zaterdag in september.
Een dag van gezellige samenkomst en
iets goeds voor elkaar doen.
Op het ontmoetingspleintje in het hart
van de Molukse wijk in Hoogeveen werd
een onderling voetbaltoernooitje
gehouden o.l.v. FC Tunas en vermaakten
de kinderen zich op het springkussen.
I.v.m. de onstuimige
weersomstandigheden bleven de
partytenten in de doos en verhuisden we
de knutselactiviteiten, de bingo en de
gezamenlijke barbecue naar wozoco Ama
Ina. De bewoners hadden die middag het
terras verfraaid met plantenbakken en
deze voorzien van nieuwe plantjes.
(Ideeën voor Burendag 2019? Deel ze met ons! In voorbereiding en/of in uitvoering)
Op 30 september 2018 was Maluku aanwezig
op het Multicultureel festival in overdekt
winkelcentrum De Tamboerpassage. Het
thema dit jaar was de verbondenheid in
Hoogeveen te vieren. En die
verbondenheid....dat was goed te merken!
Diverse nationaliteiten waren
vertegenwoordigd in zang, dans, muziek en
eten.
Maluku Hoogeveen, tevens deel van de
organisatie, heeft net als vorig jaar
deelgenomen als standhouder en waren de
warme snacks en koek-cakes binnen mum van
tijd uitverkocht! Ook was er veel belangstelling
voor de Molukse (gebruiks) voorwerpen en
accessoires die waren uitgestald.
Vele verhalen van vroeger en herkenning
werden met ons gedeeld.

OKTOBER
5 oktober 2018
Nationale Ouderendag
Vrijdag 5 oktober jl. was het de Nationale Ouderendag. Een dag waarop de organisatie
jaarlijks vele wensen van ouderen in vervulling laten gaan.
Maluku Hoogeveen stond ook dit jaar stil bij de ouderendag door korte huisbezoekjes bij de
Molukse ouderen af te leggen, voor een praatje, een knuffel, een roos en een cadeautje,
een klein gebaar met een groot effect.
De afbeeldingen betreffen foto's van de bewoners die we bij de huisbezoeken aantroffen
(niet iedereen afgebeeld) en bereid waren te poseren.
"Aandacht maakt alles een stukje mooier"

NOVEMBER
11 november 2018
Sint Maarten
Dit jaar waren veel kinderen langs de deuren geweest bij de bewoners in de Molukse wijk in
Hoogeveen. De organisatie vond het ook heel fijn dat er gehoor is gegeven om een lichtje te
branden zodat de kinderen wisten dat ze konden aanbellen.
Rond 17.30 uur verzamelden de eerste kinderen met hun ouders om aan hun 'snoeptoer' te
beginnen.
Gewapend met tas en veelal een zelfgemaakte lampion trokken de kinderen al zingend van
deur tot deur. En dat werd beloond met snoep, chocola, chips, fruit en Molukse koekjes.
Gelukkig hadden we de weergoden mee en hoefden de capuchons niet op.

Tevens heeft Maluku Hoogeveen op 23 november geholpen tijdens een benefietdiner
“water en elektriciteit voor Siahari op Ceram”. Het diner, o.l.v. werkgroep Pertukaran, werd
mede mogelijk gemaakt door het Alfa-college en de inzet van de kookploeg, de bediening,
Maluku Hoogeveen (aankleding + mini-expo) en overige vrijwilligers. Edo & Friends
verzorgde de muzikale omlijsting. Meer dan 120 personen hebben deelgenomen aan het
diner en heeft dit sowieso al € 3.500 opgeleverd!
Op 25 november heeft was na afloop van de Eeuwigheidsdienst bij NGPMB mrt ’53 een
kinderactiviteit georganiseerd. De kaarten konden een kaart maken om die vervolgens aan
iemand te geven die een lichtpunt nodig heeft. "Lichtpuntjes. Soms zijn ze groot. Soms zijn
ze klein. Je hoeft ze niet te zoeken. Je kunt ze ook zijn" ~ In Loving Memory Of Those Forever
In Our Hearts ~

DECEMBER
15 december 2018
Kerstattentie Molukse ouderen
Het weekend voor Kerst hebben wij wederom korte huisbezoekjes gebracht aan de ouderen
(niet allemaal afgebeeld) en kerstattenties uitgedeeld om hen een Zalig Kerstfeest en een
goed en gezond nieuwjaar te wensen. Wij zijn hen immer erkentelijk voor hun woorden van
dankbaarheid en bemoediging.
Ook staan we stil dat we het afgelopen jaar afscheid moesten nemen van een aantal
dierbaren die van ons zijn heengegaan, waar onder ook die tot de eerste generatie
behoorden. Deze steeds kleiner wordende groep doet ons beseffen dat de tweede generatie
straks (meer) tot onze ouderen gaan behoren. Ook naar hen spreken wij onze respect en
waardering uit.

Wij wensen u en uw dierbaren
Fijne Feestdagen
&
Gezond, Gelukkig en Liefdevol 2019

Voor vragen en reacties kunt u contact opnemen via malukuhgv@gmail.com.

