2 april, 2019
Beste Molukse Gemeenschap Lunteren/Ede e.o.
Het is een lange tijd geleden dat er een update heeft plaatsgevonden over de status van het behoud
van het gebouw INA-AMA.
Hoe staan we nu er voor: wij zijn in onderhandeling met gemeente Ede en een hypotheekverstrekker de
Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij (KNHM). De hoogte van de hypotheeklening varieert van
€100.000 tot € 150.000.
Zoals eerder is aangegeven bedraagt de koopsom van het gebouw € 317.000.
De ruimte van € 317.000 minus het hypotheekbedrag zal verder in de onderhandeling met de gemeente
Ede uitgewerkt dienen te worden. De gemeente heeft aangegeven dat zij hiervoor ver wil gaan om tot
een oplossing te komen.
Er zijn eisen verbonden waaraan de stichting zal moeten voldoen, om tot een hypotheekverstrekking in
aanmerking te komen:
1. Een concreet plan voor de toekomstige exploitatie van het gemeenschapshuis.
2. Een bestuur dat stabiel genoeg is om de toekomstige exploitatie mogelijk te maken
3. Eén of meerdere aanwijzingen dat Stichting Ana Upu over een breed draagvlak beschikt in Lunteren
Wij vragen aan de Molukse Gemeenschap om ons daarbij te helpen:
1. Met het huidige bestuur zijn wij mee bezig om te voldoen aan een goede toekomstige exploitatie van
het gemeenschapshuis.
2. Wij hebben een nieuw bestuur nodig die onder begeleiding van het huidige bestuur ingewerkt
gaat worden. De hypotheekverstrekker ziet graag en is van mening dat er een bestuur geformeerd
wordt uit de 3e en 4e generatie.
Ook wij zien graag bestuurders van verschillende generaties die ervoor willen gaan om het gebouw
INA-AMA te behouden.
Het helpt, ondersteunt en laat zien dat er een grote draagvlak is bij zowel ouderen en jongeren.

3. Op dit moment zijn wij nog steeds bezig met ledenwerving.
Er hebben qua aantal, ongeveer 40 personen hiervoor aangemeld. Voor degene die zich aangemeld
hebben, maar nog niet hun bijdrage hebben overgemaakt, we zien graag dat zij alsnog hun bijdrage
op rekening IBAN NL 62 INGB 0005 041 11 t.n.v. Stichting Ana Upu overmaken.
Volgens de hypotheekverstrekker KNHM is dit niet genoeg. Er zal een bredere fondswerving plaats
moeten vinden, onder andere door crowdfunding.
Wij zijn zover dat we jullie hulp echt nodig hebben om ons bij te staan. Het is nu, om de kans te pakken
voor verzelfstandiging.
Ben jij de persoon die ervoor wilt gaan?
Voel jij voor om in het bestuur te zitten de komende 4 jaar?
Ben je bekend om een crowfunding op te zetten en wil je ons daarmee helpen?
Laat het ons weten.
Als er vragen zijn dan we horen het graag, per email: info@ana-upu.nl
Namens het bestuur zijn de contactpersonen:
Fien Huliselan
Simon Pattinasarany
mobiel: 06-57017750

