Aan de Molukse gemeenschap Lunteren/Ede en omstreken

Lunteren, mei 2019
Het bestuur van Stichting Ana Upu informeert u graag over de samenwerking met
het Nederlands Openluchtmuseum en nodigt u van harte uit deel te nemen aan het
Culturele Evenement Bersama Bersatu op zaterdag 8 juni a.s.
We zullen u via onze Nieuwsbrief Ana Upu zoveel mogelijk op de hoogte houden
over de voortgang van het financieel proces voor het behoud van onze gebouw Ina
Ama en de samenwerking met het Nederlands Openluchtmuseum.
Graag tot ziens op 8 juni…
Simon Pattinasarany
voorzitter Stichting Ana Upu

Samenwerking Stichting Ana Upu en Nederlands Openluchtmuseum
Sinds lange tijd ontvangt Stichting Ana Upu geen subsidie meer. Om het
voortbestaan van onze stichting en wijkgebouw Ina Ama te waarborgen, werkt de
stichting samen met organisaties en instellingen die haar overlevingskansen in
sterke mate vergroten.
Met dit argument is het bestuur van Stichting Ana Upu (SAU) met directie van het
Nederlands Openluchtmuseum in gesprek gegaan om te kijken hoe en op welke
manier je voor elkaar kunt betekenen op het gebied van cultuur en geschiedenis.
In een eerder bericht in deze Nieuwbrief bent u al op de hoogte gebracht over deze
unieke samenwerking tussen SAU en het NOM.
Begin juni vindt in het NOM in Arnhem de ondertekening van het
samenwerkingsovereenkomst voor de duur van drie jaar onder het motto ‘Samen
het verleden herdenken, het heden organiseren en de toekomst plannen’.

Meerdere gesprekken zullen worden gevoerd met betrekking tot inhoud en
uitvoering van gezamenlijke activiteiten. Een belangrijk onderdeel is het werven
van zowel Molukse als Nederlandse vrijwilligers die bezoekers onze Molukse
geschiedenis gaan vertellen bij het laatst overgebleven barak uit woonoord Lage
Mierde.
Meer informatie over de voortgang van deze samenwerking evenals het werven van
vrijwilligers worden in de volgende nieuwsbrieven geplaatst.

UITNODIGING
Cultureel evenement Bersama Bersatu
op zaterdag 8 juni a.s. in gebouw Ina Ama
van 13.00 – 20.00 uur
(gratis toegang)
Het thema van de NOM voor 2019 staat in het teken van ‘Gruwelijk lekker’ eten.
Aansluitend op dit thema bedacht SAU hoe lekker ons uitgebreide rijstmaaltijd wel
niet is, denk aan nasi kuning met o.a. sambal goreng basah, sambal goreng
kentang en nog veel meer heerlijke (gruwelijk) lekkere gerechten.
Daarom is op zaterdag 8 juni een Culturele Manifestatie Bersama Bersatu met als
belangrijkste onderdeel een benefietmaaltijd. De opbrengst van deze rijstmaaltijd is
bestemd voor de nootmuskaatboeren op de Molukken, de Molukse kerken in
Lunteren en de stichting zelf.
Het programma begint om 13.00 uur met een korte kerkdienst in kerkgebouw
Bethanië, en aansluitend volgt een gevarieerd programma tot 20.00 uur met
muziek, zang, dans, boekpresentatie, verkoop van djadjan2 en de Benefietmaaltijd.
Bekende Molukse artiesten en performers werken belangeloos mee aan het
culturele programma zoals:










Percussionist Nippy Noya (vroeger lid van de Molukse band Massada);
Jessica Manuputty, zangeres;
Alifiru krijger Pika Nendissa, optreden traditionele krijgersdans;
Tifagroep en dansgroep van Stichting Ana Upu
Nederlands blaasorkest Stacatto, die Molukse liedjes ten gehore brengt;
Duo MataHary met acteur René Akihary en zijn dochter Eleonora;
Schrijver Jan Tomasowa en vertolkster Dolly Hitipeuw, die een verhalende
presentatie geven over drie Molukse romans en de essay ‘Molukse
overpeinzingen’;
Stichting Titané over hulp aan de nootmuskaatboeren op de Molukken.

Benefietmaaltijd voor steun aan de nootmuskaatboeren op de Molukken
Vanaf 16.00 uur is een uitgebreid ‘gruwelijk lekkere Molukse rijstmaaltijd’ te
verkrijgen en zoals eerder vermeld is de opbrengst voor financiële steun en hulp
voor de nootmuskaatboeren op de Molukken, de Molukse kerken in Lunteren en
Stichting Ana Upu.
Aanmelding en betaling via bankoverschrijving voor de Benefietmaaltijd
is niet meer mogelijk, maar wel te verkrijgen voor € 17,50 pp excl. drank
op zaterdag 8 juni op het Cultureel Evenement Bersama Bersatu.

TOT ZIENS OP ONZE CULTURELE EVENEMENT
BERSAMA BERSATU
8 JUNI VAN 13.00 – 20.00 UUR
IN GEBOUW INA AMA LUNTEREN

