“ LAENG BANTU LAENG “……
Aardbeving
Op 26 september jl. heeft een zware aardbeving met een kracht van 6.8 op de schaal van
richter ‘Maluku’ het land van herkomst van onze ouderen getroffen. Met het gevolg dat de
eilanden Ambon, Ceram en Haruku en de daarbij gelegen (tientallen) kustdorpen te kampen
hebben met grote materiele schade. In sommige dorpen staat geen huis meer overeind,
wegen en bruggen zijn zwaar beschadigd, overheidsgebouwen waaronder een ziekenhuis
zijn zo zwaar beschadigd dat de patiënten in tenten moeten worden verpleegd en
opgevangen. Tot ontsteltenis zijn er, naast gewonden, ook 40 dodelijke slachtoffers onder
de bevolking te betreuren.
Status van nu
Tot op de dag van vandaag zijn er nog steeds naschokken (meer dan 1750 ) met een
gemiddelde kracht van 3-5 welke grote paniek veroorzaakt onder de bevolking.
En tot overmaat van ramp zijn ook andere eilanden waaronder Nusa Laut en Halmahera /
Ternate (Noord Molukken) getroffen. Bang voor een tsunami zijn tienduizenden mensen
naar hoger gelegen gebieden gevlucht waar zij onder erbarmelijke omstandigheden
verblijven in inderhaast opgezette tentzeilen. Het gaat hierbij om ouderen, kinderen, baby’s
en zieken die verstoken zijn van sanitaire voorzieningen en overige noodzakelijke
levensbehoeften.
Hoe nu verder…
Deze ramp heeft zo’n grote omvang dat het nog maanden, jaren zal duren voor de materiele
schade hersteld zal zijn. Er zal veel geld nodig zijn om onze familieleden te kunnen helpen.
Ja, het gaat om onze directe familie, niet iedereen is zich daarvan bewust, maar toen in
1951-1954 de Molukkers met diverse schepen naar Nederland kwamen zijn er hele
gezinnen uit elkaar gereten omdat er maximaal 4 kinderen mee mochten, verder gingen
alleen de KNIL militairen en hun gezinnen naar Nederland dus ouders, broers en zussen van
de militairen en hun partners bleven achter. Wij hebben daar dus nog ooms, tantes, neven
en nichten.
Molukse Wijken
Ongetwijfeld zijn wij, Molukse bewoners van de ‘wijk Lunteren’ en Ede, op de hoogte van
initiatieven van mede Molukse wijkbewoners in den lande. Het lijkt ons overbodig om deze
wijken met naam en toenaam te benoemen. Laten wij het er maar ophouden dat hier het
spreekwoord geldt ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ !!!
Wijk Lunteren en Gemeente Raad Ede
Op initiatief van Petrus en Simon is het plan opgevat om de Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Ede waar de Molukse wijk Lunteren onder valt aan te schrijven met het
verzoek tot financiële ondersteuning ten behoeve van onze getroffen landgenoten/
familieleden op de Molukken.

Uitnodiging
Hierbij nodigen wij jullie uit op ;
Datum : 6 december 2019
Tijdstip : 20.00 (aanvang) 19.30 (ontvangst)
Locatie : Stichtingsgebouw Ina-Ama
Agenda : - plan van aanpak t.b.v. noodhulp Maluku
- informatie m.b.t. ‘overname stichtingsgebouw’
aanwezig te zijn om met elkaar van gedachten te wisselen, zodat wij de gemeenteraad Ede
ervan weten te overtuigen dat hulp aan onze families op de Molukken niet enkel op
humanitaire gronden noodzakelijk is maar dat de historische band van meer dan 350 jaar
van Nederland en de Molukse bevolking evenzo belangrijk is.
Derde , vierde generatie
Wij roepen in het bijzonder de derde en vierde generatie wijkbewoners en zij die in Ede e.o.
wonen op om aanwezig te zijn. Het ligt nl. in de bedoeling dat met name zij zitting gaan
nemen in de voor dit doel op te richten ‘werkgroep’.
Overname Stichtingsgebouw
Zoals meerdere malen door het stichtingsbestuur aangegeven is het van wezenlijk belang
dat draagvlak binnen de Molukse gemeenschap Lunteren/Ede onvoorwaardelijk nummer 1
behoort te zijn willen wij de Gemeente Ede ervan overtuigen dat de door hun voorgestelde
koopsom per definitie niet zomaar door ons als gemeenschap zal worden aanvaard.
Neem van mij (Petrus Pesulima) aan dat het nog een harde dobber zal worden om dit alles
tot tevredenheid tot een goed einde te brengen. Derhalve heeft het bestuur ons allen, die de
pijlers van ons Groene Hart ( De Wijk, Kerkgebouw, Stichtingsgebouw en 50+ woningen)
een warm hart toedraagt nodig om als het erop aankomt ‘aan masse’ ons stem te laten
horen. Persoonlijk zou ik mezelf voor de kop slaan als al hetgeen wat onze ouders jullie
opa’s en oma’s voor de wijk Lunteren en haar faciliteiten hebben betekent wordt
verkwanselt enkel en alleen omdat wij hierin gemakzuchtig en onverschillig mee om zijn
gegaan.
Dus kom op laten wij niet zwijgzaam toekijken maar ons stem laten horen al is het alleen
maar uit liefde, waardering en respect naar de eerste generatie die ons zo Dierbaar is.
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