Lunteren, 25 mei 2018
Beste bewoners van de Molukse gemeenschap Lunteren en Ede,
Graag willen wij het verhaal inleiden dat onze eerste generaties een erfgoed hebben achter gelaten
waar wij trots op mogen zijn. Zij hebben ons grootgebracht met het bewustzijn dat wij Molukkers
zijn en onze roots niet mogen vergeten. Je denkt daar soms niet aan, maar naarmate je ouder wordt
besef je des te meer wat het betekent waar je vandaan komt.
Een voorbeeld daarvan is het tv-programma Spoorloos waar de mensen naar hun roots zoeken. Een
puzzel die laat zien waar je vandaan komt en wat het in je leven betekent. Hoe je deels bent
geworden.
Wij leven hier als Molukse gemeenschap in Lunteren/Ede e.o.
Voor een ieder van ons herkennen wij onze wijk Lunteren en zien dat als basis. Wij hebben onze
kerken en gebouw INA-AMA. En er zijn zelfs Molukkers die terug in de Molukse wijk komen wonen,
vanwege de herkenning van thuis zijn.
Het Molukse gemeenschap in Lunteren/Ede is daarom een bijzondere gemeenschap. Waar veel
instanties een voorbeeld uit halen. Wij als Molukse gemeenschap stralen een warmte uit naar de
mensen. Dat zie je ook als wij met verschillende instanties praten.
Mensen die ons een gift geven. Mensen die onze gebouwen bezoeken. (Kerk, Ajah Bunda, Molukse
wijk en Gebouw INA-AMA).
Toch staan wij nog open voor de activiteiten in ons gemeenschap. Niet alleen voor de stichting
ANA-UPU maar ook voor de kerken.
Misschien beseffen wij of zien wij het zelf niet, maar wij zijn er wel voor elkaar!
Dat blijkt ook uit de enquête; dat wij graag het gebouw INA-AMA en de stichting ANA-UPU willen
behouden. Indien wij het mogelijk maken om onze stichting ANA-UPU te verzelfstandigen, hebben
wij iets unieks gedaan met zijn allen waar wij trots op mogen zijn. Los van de overheid en op je eigen
benen staan.
Laten wij er daarom bewust van zijn dat wij dit niet verloren laten gaan …. wat de eerste generatie
voor ons als erfgoed heeft achter gelaten.
In dat kader wordt op 8 september een Molukse monument geplaatst ter ere aan de 1ste bewoners
en 1ste generatie Molukker die zich hier tussen 1964 en 1967 gevestigd zijn in Lunteren.

Wat houdt de verzelfstandiging in en wat betekent het voor ons als Molukse gemeenschap Lunteren
/Ede e.o.
* Dat wij onze culturele activiteiten kunnen behouden onder anderen;
Pesta Kain Merah Kabaja Merah, Kerst Inn en Herdenking 25 april Proclamatie van de RMS.
In geval van overlijden binnen de molukse gemeenschap Lunteren/Ede, de stichting gebruikt
kan worden door de familie in rouw (malam penghiburan en na de begrafenis)
* Dat wij commerciële activiteiten kunnen organiseren en dat de stichting faciliteert:
Te denken valt aan personen die een activiteit willen organiseren, bijvoorbeeld:
* Kinderactiviteiten
* Naaicursussen
* Kooklessen
* Catering
* Rommelmarkt
Als organisator/initiatiefnemer dien je zelf de activiteit op te zetten, de bijdragen die je van de
deelnemers vraagt hou je voor jezelf, de stichting vraagt wel een bijdrage in de huur en een
percentage van de opbrengst/omzet.
Mogelijkheden voor jezelf om activiteiten op te zetten en ondernemend te zijn.
Wij, als bestuur van stichting ANA-UPU doen in samenwerking met het Molukse Platform en
onderzoeksbureau Labyrint er nu ook alles aan om het gebouw INA-AMA en stichting ANA-UPU te
behouden.
Om de kosten te dekken sluiten we contracten/overeenkomsten af voor 5-jaar. Dat geeft ons de
garantie van een vast inkomen en om de stichting verder te ontwikkelen.
Na een bestuurstermijn van 4 jaar heeft het bestuur aangekondigd hun functies te beëindigen
ingaande de overeenkomst met de koop van het gebouw INA-AMA.
Vanzelfsprekend zullen we de lopende taken afhandelen.
Met veel plezier hebben wij het gedaan en zijn een ervaring rijker.
Het is nu tijd voor andere bestuurders, die vanuit een verfrissende, nieuwe invalshoek en impuls
vorm kunnen geven aan een nieuwe organisatie. Nadrukkelijk vragen we of er gegadigden zijn die de
functies op zich willen nemen zodat er een goede overgang en overdracht plaats kan vinden.
Wij hopen dat er binnen de gemeenschap personen die zich geroepen voelen om een functie te
bekleden,minimaal een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Hoe de nieuwe organisatie eruit zal gaan zien willen wij graag met het nieuwe bestuur samen vorm
aangeven.

In het kort willen we jullie informeren wat het afgelopen jaar 2017 is gebeurd:
- Extra inkomsten door het afsluiten van een huurcontract met Kinderopvang “BijdeHandjes”,
tevens is de huiskamer aangepast conform de voorwaarden van de kinderopvang.
- Tijdelijk is de dagopvang voor ouderen van Huiskamer Tenang Senang gehuisvest in het
kerkgebouw van de GIM.
- Met het Zorginstelling “Rumah Kita” uit Wageningen wordt een huurcontract afgesloten voor
dagbesteding voor ouderen.
- Van het Oranjefonds hebben wij geld ontvangen voor de Huiskamer Tenang Senang.
Naar de verzelfstandiging zal het volgende nog moeten en gaan gebeuren:
- De subsidie van gemeente Ede is vanaf 01-01-2018 stopgezet.
- We zijn nog in onderhandeling met Gemeente EDE en hopen deze medio 2018 af te ronden
met een getekend koopovereenkomst.
- Een getekend huurcontract met Zorginstelling “Rumah Kita”uit Wageningen.
- Aan het ontwerp en het realiseren van de uitbreiding van het gebouw INA-AMA wordt gewerkt.
Wij zijn eigenlijk al heel dichtbij voor het behoud van het gebouw INA-AMA en de verzelfstandiging
van stichting ANA-UPU.
Wij gaan ervan uit dat wij als Molukse gemeenschap Lunteren en Ede hier alleen maar beter van
kunnen worden en waar kunnen maken om de Molukse culturele activiteiten te behouden in het
gebouw INA-AMA.
Indien er vragen zijn u kunt ons e-mailen info@ana-upu.nl .
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur stichting ANA-UPU
Simon Pattinasarany, voorzitter

