Aan:
Molukse gemeenschap Lunteren, Ede en omstreken,
Lunteren, 4 juli 2018
Onderwerp: Molukse Monument Lunteren
Op zaterdag, 8 september 2018 wordt het Molukse Monument in Lunteren onthuld.
Het Molukse Monument wordt geplaatst in het centrum van Lunteren en symboliseert de verbinding
met water.
Samen met de Lunterse bewoners leven we in harmonie met elkaar en zijn we geïntegreerd in de
Lunterse samenleving.
Het monument :
- is ter ere aan de 1e generatie Molukse bewoners in Lunteren.
- staat voor verbinding tussen verschillende culturen en voor een vreedzame samenleving.
Op het Molukse Monument komt een plakkaat met de namen van de 1ste generatie/bewoners over de
periode 1964-1967. In die periode zijn namelijk de Molukse bewoners geleidelijk aan gekomen uit
Ederveen en Barneveld.
Daarom is het van belang dat de namen correct worden vermeld. In het gemeentelijk archief hebben wij
getracht om de namen te achterhalen uit die periode. Zij konden ons daar niet bij helpen.
In bijgaand overzicht vindt u de families die bij ons bekend zijn.
We willen jullie hierbij verzoeken om de voorletters van de vader (of moeder) te controleren en of de
familienaam goed geschreven is.
Wilt u onderstaande gegevens aanvullen en s.v.p. aan ons opgeven:
- Voorletters
- Achternaam
- Adres (toenmalige)
- Periode
Het verzoek is om uiterlijk 31 juli de gegevens naar ons op te sturen via het volgende email adres:
Moluksemonument08092018@gmail.com
Door de gegevens aan ons op te geven gaat u, conform de privacywet, akkoord voor verdere verwerking
van de gegevens.
.
Met vriendelijke groet,
Namens Werkgroep Molukse Monument Lunteren

Overzicht
Groen van Prinstererstraat:
Metekohy
Lawalata
Huliselan
Titaley
B.O. Pattinasarany
Manuputty (oom Anies)
Tetalepta
Manuputty (oom Demi)
Wattilete
E. Latul
Loppies
Lekatompessy
Huwaë
D.S. Pesulima
Bisschopweg:
Mahulete
Wattimena
Matulessy
Mahulette
Manuputty
Suitela
Matatula
Van Hogendorpstraat:
Tapilaha
Waisapy
Gerrits, Bung Frans (1965)
Akihary
Nahumury
Lisapaly
Pattiasina
Van der Duyn van Maasdamstraat:
Akihary, Bung Eli Akihary (1964)
Pattiasina (1966)
Nendissa
Moniharapon
Akihary, Bung Luuk (1965)
Paays
Papilaya
Pattiasina, Lies en Alex
Pattiasina
Latumahina
Gerrits
Gerrits
Berkhofweg:
Akihary

