Aan de Molukse gemeenschap Lunteren / Ede en omstreken.
Het Nederlands Openluchtmuseum (NOM) te Arnhem heeft besloten gedurende 3 jaar (2019-2021) samen te
werken met stichting Ana Upu (stg AU). Hieruit vloeit voort dat Stichting Ana Upu de komende periode een aantal
evenementen gaat organiseren.
De evenementen vinden plaats op:
- Zaterdag 8 juni 2019 met een Benefiet diner in Lunteren
- Woensdag 12 juni in Cultura te Ede met een optreden van Duo MataHary van de theatervoorstelling
“Sampai berjumpa lagi” en met Jan Tomasowa met de presentatie van zijn boek.
- Zaterdag 6 juli en zondag 7 juli een “Gruwelijk lekker” evenement in het Nederlands Openluchtmuseum te
Arnhem met als locatie de “ Molukse Barak” op het terrein van het museum.
Voor de organisatie hebben wij uw hulp als vrijwilligers in een Steungroep nodig voor de evenementen op:
- Zaterdag 8 juni 2019 rondom stichting gebouw INA-AMA te Lunteren.
- Zaterdag 6 juli en zondag 7 juli een “Gruwelijk lekker” evenement in het Nederlands Openluchtmuseum te
Arnhem locatie Molukse barak.
Het is een samenwerking waarbij de volgende bekende personen en groepen van onze Molukse gemeenschap
hun medewerking verlenen:
- Jessica Manuputty
- Pika Nendisa
-Duo MataHary met: Rene Akihary, Eleonora Akihary en Richard Akihary
- Rika Salakory en Soulfood Brothers
- Tifa- en Menare groep
Ons team werkt vanuit Stichting ANA-UPU en bestaat uit;
- Gita Wattilete - Jan Tomasowa- Charlie Munster
Doel:
De opbrengst van het Benefiet diner komt ten goede aan de;
- Molukse kerken in Lunteren,
- Wijkcentrum Ana Upu in Lunteren
- Pala-boeren op de Molukken
Wij hebben daarom een Steungroep van vrijwilligers nodig die ons wil helpen bij:
- EHBO
- Logistieke diensten
- Serveerders voor het serveren van het Benefiet Diner
- Ontvangst en registeren van de gasten
- Klaarzetten van spullen voor het optreden van de groepen
- Ceremonie meester(essen)
- etc.……..
Voor vragen / aanmeldingen kunt u zich richten aan Gita Wattilete
emailadres: gitawattilete@hotmail.com/ telefoon: 06-15949747
Wij danken u voor uw aandacht en hopen dat hier uit mag voort vloeien dat u zich aanmeld om ons te helpen om
de evenementen te doen slagen.
Met vriendelijke groet,
Gita Wattilete- Jan Tomasowa- Charlie Munster.

