‘EENDRACHT IN VERSCHEIDENHEID’
CULTURELE MANIFESTATIE EN BENEFIETDINER
OP ZATERDAG 08 JUNI 2019
IN EN ROND STICHTING ANA UPU TE LUNTEREN
Lunteren, 25 april 2019
Saudari dan Saudara jang terhormat,
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Op zaterdag 08 juni 2019 organiseert Stichting Ana Upu samen met de Molukse kerken in Lunteren
en de landelijke Molukse hulporganisatie/ngo Stichting TitanE een Culturele Manifestatie en
Benefietdiner - onder het motto: ‘Eendracht in verscheidenheid’.
Het evenement start om 13:00 uur met een kerkdienst, en duurt tot 20:00 uur. Plaats van handeling
is het sociaal-cultureel wijkcentrum Aan Upu, Van der Duyn van Maasdamstraat 16, 6741 WP
Lunteren.
Via deze weg willen wij u van harte uitnodigen aan dit evenement deel te nemen.

Achtergrond
Bijna 45 jaar geleden richtten idealistische Molukse wijkbewoners in Lunteren het sociaal-cultureel
centrum Stichting Ina Ama op, de voorloper van de huidige Stichting Ana Upu. In de loop der jaren is
Stichting Ana Upu uitgegroeid tot een belangrijk Moluks-Nederlands wijkcentrum. Aan de activiteiten
van het centrum doen zowel Molukkers als Nederlanders uit Lunteren en Ede mee.
Met ruim 550.000 bezoekers in 2018 is het Nederlands Openluchtmuseum, buiten Amsterdam, het
grootste museum in Nederland.
Onder het motto ‘Eendracht in verscheidenheid’ zijn Stichting Ana Upu en het Nederlands
Openluchtmuseum een samenwerkingsverband aangegaan voor de komende drie jaren. In deze
periode wil Ana Upu samen met het Openluchtmuseum werken aan een vreedzame en welvarende
samenleving in Nederland. Ana Upu is ervan overtuigd dat werken aan vrede, welvaart, welzijn en
duurzaamheid een proces is dat wordt gevoed door de diversiteit in culturen, talen en tradities van
de verschillende bevolkingsgroepen van Nederland. De samenwerking met het museum biedt Ana
Upu niet alleen de mogelijkheid om zich te profileren als regionaal Molukse-Nederlands sociaalcultureel wijkcentrum, maar ook om op een belangrijk podium de meer de dan 420 jaar gedeelde
Moluks-Nederlandse geschiedenis bekend te maken.
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Kick-off op 08 juni in Lunteren: programma met culturele voorproefjes
In de komende maanden bereiden Ana Upu en het Openluchtmuseum zich voor op het plannen en
uitvoeren van hun gezamenlijke activiteiten voor de komende drie jaren. In dit kader organiseren
Stichting Ana Upu en het Nederlands Openluchtmuseum in juni en juli van dit jaar culturele
evenementen in Lunteren, Ede en Arnhem.
Op zaterdag 08 juni trapt Stichting Ana Upu in samenwerking met de Molukse kerken en de Molukse
hulporganisatie/ngo Stichting TitanE af met de organisatie van een Culturele Manifestatie en een
Benefietdiner in en rond het wijkcentrum, Van der Duyn van Maasdamstraat 16, 6741 WP Lunteren.
Het programma valt uiteen in de volgende onderdelen:
Het event begint om 13:00 uur met een kerkdienst, van 13:30 uur tot 18:00 uur gevolgd door een
Culturele Manifestatie optredens van een keur aan Molukse artiesten. Een Benefietdiner tussen
18:00 uur en 20:00 uur sluit het evenement af.
Aan de Culturele Manifestatie werken bekende Molukse artiesten mee zoals Nippy Noya, Jessica
Manuputty, Pika Nendissa en vele andere lokale culturele performers zoals de tifagroep, menari
danseressen, zanggroep en het Nederlandse blaasorkest Stacatto. De oudere orkestleden spelen
voor deze gelegenheid Molukse volksliedjes. TitanE en het stichtingsbestuur zullen de gasten
oproepen om de pala(nootmuskaat) boeren op de Molukken, de Molukse kerken en de stichting in
Lunteren te steunen.
Als opmaat zal Stichting TitanE symbolisch een nootmuskaatboom planten, waarbij bezoekers de
gelegenheid krijgen tegen een symbolisch bedrag van € 1,00 een nootmuskaat in de (lege) boom
terug te hangen en terug te geven aan de nootmuskaatboeren.
Begeleid door een Molukse krijger, percussionist Nippy Noya en tifadrummers geven René Akihary en
schrijver Jan Tomasowa voorproefjes van respectievelijk hun toneelstuk ‘Sampai bertemu lagi’ en de
presentatie van de Trilogie en het essay Molukse overpeinzingen.

Deelnemen aan het Benefietdiner
De kick-off van de samenwerking tussen Ana Upu en het Openluchtmuseum op 08 juni wordt
afgesloten met een Benefietdiner. Dit benefietdiner vangt om 18:00 uur aan, en staat in het teken
van de specerij pala (nootmuskaat). De opbrengst van het Benefietdiner is bestemd voor de steun
van de Molukse kerken en stichting Ana Upu in Lunteren alsook voor de pala(nootmuskaat)boeren
op de Molukken.
Wilt u genieten van een feestmaaltijd, bereid door onze ervaren koks Rica en de Soul Food Brothers?
Wilt u tijdens het diner geëntertaind worden door onze artiesten, acteurs en culturele performers?
En wilt u de nootmuskaatboeren op de Molukken alsook de Molukse kerken en het wijkcentrum Ana
Upu in Lunteren steunen?
Meld u dan vóór 29 mei aan voor het Benefietdiner op zaterdag 08 juni in Lunteren. Het
Benefietdiner kost € 30,00 per persoon.
De kosten van het diner kunt u vóór 29 mei overmaken naar:
IBAN NL62 INGB 0005 1041 11 van Stichting Ana Upu onder vermelding van ‘Benefietdiner 08 juni
2019’.
Gelieve bij uw overschrijving uw naam, adres, huisnummer, postcode, woonplaats, het aantal
mensen en uw e-mailadres te vermelden. Na ontvangst van de betaling ontvangt u per e-mail een
genummerd bewijs van uw inschrijving voor deelname aan het benefietdiner, het programma van de
Culturele Manifestatie en de Nieuwsbrief.
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Follow-up driejarige samenwerking
Op woensdag 12 juni treden beide kunstenaars op in Theater Cultura-Ede. Aan de theaterbezoekers
brengen René Akihary en zijn toneelgezelschap het volledige toneelstuk ‘Sampai bertemu lagi’ voor
het voetlicht, terwijl Jan Tomasowa met zijn promotieteam op theatrale wijze vertelt over zijn trilogie
over 200 jaar geschiedenis van het Molukse geslacht Radja Da Costa Makakea Poeta.
Bijna een maand later - en wel op 06 en 07 juli - later presenteren het Nederlands Openluchtmuseum
en Stichting Ana Upu op het terrein van het museum in Arnhem een uitgebreid evenement aan de
bezoekers. Ook aan deze manifestatie geven succesrijke Molukse artiesten en culturele performers
acte de présence. In mei wordt het programma van dit evenement bekendgemaakt.
Als uitvloeisel van de samenwerking start het Nederlands Openluchtmuseum binnenkort - onder
auspiciën van Stichting Ana Upu - met de werving van Molukse en Nederlandse vrijwilligers. Op het
museumterrein werd in 2003 de Molukse barak geopend. De opzet is dat in de Molukse barak de
vrijwilligers als gastvrouw en gastheer samenwerken met de vaste medewerkers van het museum. In
dit kader heeft het Openluchtmuseum Jan Tomasowa gevraagd de vrijwilligers en het personeel te
trainen. Jan heeft ruime ervaring met het trainen van Molukse en Nederlandse vrijwilligers en
studenten. Zo trainde hij in 1978 als opbouwwerker van Stichting Ina Ama Molukse werklozen van
het werkproject SWOL in Lunteren. Meer dan 21 jaar is hij, samen met zijn vrouw Dolly Hitipeuw,
eigenaar-directeur van het opleidingsbureau ‘Job Trainingsconsultancy’ te Amsterdam.

Informatie
Hebt u vragen en/of behoefte aan nadere informatie over het driejarige samenwerkingsverband
tussen Stichting Ana Upu en het Nederlands Openluchtmuseum en/of over de Culturele Manifestatie
en het Benefietdiner op 08 juni 2019 in Lunteren?
Schroom niet contact op te nemen met:
• Jan Tomasowa, coördinator samenwerking Stichting Ana Upu en Nederlands Openlucht Museum.
Zijn telefoonnummer: 06-48005938 en e-mailadres: jobtrainingconsultancy@hotmail.com.
Zie ook de website van Stichting Ana Upu: www.ana-upu.nl.
Wij hopen u als gast te mogen verwelkomen bij de Culturele Manifestatie en het Benefietdiner op
zaterdag 08 juni aanstaande in en rond Stichting Ana Upu te Lunteren.
Wilt u deze mail alstublieft doorsturen naar bevriende netwerken, en de Culturele Manifestatie en
het Benefitdiner helpen promoten?
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking - én graag tot ziens op 08 juni in Lunteren!
Warme groet,

Simon Pattinasarany (voorzitter Stichting Ana Upu)
Jan Tomasowa (coördinator samenwerking Ana Upu/Openluchtmuseum)
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