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Aan de bewoners van de Molukse wijk Lunteren/Ede en omstreken,
Zoals bij de meesten inmiddels bekend, gaat de gemeente Ede bezuinigen op de subsidies voor
zelforganisaties zoals stichting Ana-Upu. Zonder subsidie wordt het voor stichting Ana-Upu moeilijk
om de situatie zoals we die nu kennen, voort te zetten. De stichting is inmiddels met de gemeente in
gesprek om de toekomst van de stichting en het gebouw te bespreken.
Op dit moment is de financiële situatie van stichting Ana-Upu gezond. Het gebouw Ina-Ama bestaat
dit jaar 25 jaar en heeft altijd centraal gestaan voor onze Molukse en algemene activiteiten. Door de
ligging kunnen de seniorenwoningen “Ajah Bunda”, de Molukse kerk GIM “Bethanië” en
stichtingsgebouw “Ina-Ama” als één geheel gezien worden en vormen zij het hart van de Molukse
wijk.
Het behoud van het stichtingsgebouw is dus van belang!
Maar wat vooral belangrijk is: wat vinden wij als Molukse gemeenschap Lunteren/Ede hiervan ?
In samenwerking met het Advies Veldhuysen en Sohilait is een enquête ontwikkeld. Deze enquête is
opgezet om de meningen binnen de Molukse gemeenschap Lunteren/Ede ten aanzien van het
behoud van gebouw Ina-Ama te inventariseren.
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw mening, wordt u als lid van de Molukse
gemeenschap Lunteren/Ede gevraagd deze enquête in te vullen. De enquête zal in de maand april
worden verspreid.
In Lunteren wordt huis aan huis verspreidt en opgehaald. Voor de Molukse gemeenschap buiten
Lunteren verzoeken wij u de enquête te downloaden via de website van de stichting
www.ana-upu.nl en ingevuld terug te sturen via email: enqueteinaama@gmail.com
Het doel is om alle resultaten eind april binnen te hebben en te verwerken.
De resultaten van de enquête worden bekendgemaakt in de algemene wijkvergadering. Daarna
zullen we op basis van de uitslag een standpunt bepalen die we gaan innemen in de gesprekken met
de gemeente.
We hopen dat u beseft hoe belangrijk deze enquête is en dat we kunnen rekenen op uw
medewerking.
Voor vragen kunt u op dinsdag en donderdag vanaf 09.00-16.00 uur contact opnemen met
Harry Loppies tel.nr. 0318-481023
Met vriendelijke groet,
Het Platform Molukse Organisaties Lunteren/Ede e.o.

