Het Moluks Platform Organisaties Lunteren/Ede e.o.
Stichting Ana-Upu

Introductie
INA-AMA is een welzijnsvoorziening midden in de Molukse wijk en bestaat dit jaar 25 jaar. Het gebouw is
eigendom van de gemeente Ede. De stichting Ana Apu is verantwoordelijk voor de activiteiten in het pand.
Het krijgt daarvoor jaarlijks een algemene subsidie van de gemeente. Begin 2015 kreeg stichting
Ana-Upu van de gemeente te horen dat op algemene subsidies voor zelforganisaties in de gemeente,
waaronder Stichting Ana-Upu, wordt bezuinigd en mogelijk op termijn in zijn geheel wordt beëindigd.
Voor de activiteiten geldt dat per activiteit subsidie moet worden aangevraagd. De activiteit moet dan wel
bijdrage aan beleid van de gemeente en het algemeen belang.
De gemeente Ede is in gesprek met Stichting Ana-Upu en het Moluks Platform over de toekomst van het
gebouw INA-AMA. De gemeente Ede stelt twee opties voor:
A) Het beheer, het onderhoud en de exploitatie van het gebouw wordt een zelfstandige
verantwoordelijkheid van Stichting Ana-Upu. Die mag het gebouw dan geheel voor eigen activiteiten
gebruiken. Ana-Upu moet dan de vaste lasten (huur, gas, water en licht) zelf zien op te brengen.
B) Samenwerking met de andere welzijnsvoorzieningen de Schakel en het Westhoffhuis. Er wordt dan
bijvoorbeeld één bestuur gevormd die gezamenlijk verantwoordelijk is voor de activiteiten én een
sluitende exploitatie van alle panden.
Wanneer deze opties niet haalbaar zijn kan de gemeente Ede besluiten het gebouw te sluiten.
Het gebouw INA-AMA bestaat dit jaar 25 jaar. De eerste generatie Molukse ouderen (bewoners) hebben de
stichting opgezet en hebben na een houten een stenen gebouw gerealiseerd. Ze willen dit als erfgoed voor
de volgende generaties achtergelaten. Het gebouw INA-AMA heeft altijd centraal gestaan voor de
organisatie van ontmoetingsactiviteiten voor de Molukse en Nederlandse gemeenschap in Lunteren, Ede en
omgeving. De sociale voorzieningen van de Molukse wijk in Lunteren geldt als voorbeeld voor andere
Molukse wijken. Het kerkgebouw GIM, INA-AMA en het seniorencomplex Ajah Bunda zijn bijzondere
voorzieningen. Door de ligging vormen zij één geheel.
Ter voorbereiding van het gesprek met de gemeente over de toekomst van INA-AMA wil het bestuur van
de bewoners in de wijk weten hoe zij over de voorziening INA-AMA denken. Of de bewoners er gebruik van
maken? Hoe er meer financiële opbrengsten uit activiteiten kan worden verkregen en of de bewoners
daarbij een actieve rol kunnen spelen.
Daarvoor hebben we als bestuur twee externe deskundigen gevraagd een vragenlijst (enquête) op te
stellen en te verspreiden in de wijk. Dit is de vragenlijst. We hopen dat u die wil invullen. We hopen op
veel reacties.
Want het is van belang dat iedereen van de Molukse gemeenschap de enquête invult. De uitslag van de
enquête wordt gebruikt om onze uitgangspunten voor onze opstelling in de onderhandelingen met de
gemeente te bepalen.
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Vragenlijst: Verzelfstandiging gebouw INA-AMA
A. INA-AMA: het gebouw en de activiteiten
1. Kent u de welzijnsaccommodatie INA-AMA?
0 Nee
0 Ja
2. Weet u welke activiteiten daar plaatsvinden?
0 Nee
0 Ja, nml. ……
3. Neemt u deel aan activiteiten in INA-AMA?
0 Nee
0 Ja, nml. …………………………..
4. Hoe lang neemt u al deel aan deze activiteiten?
0 Minder dan 1 jaar
0 Tussen 1 en 5 jaar
0 Langer dan 5 jaar
5. Hoe vaak neemt u deel aan deze activiteiten?
0 1x per jaar
0 Een paar keer per jaar
0 1 x per maand
0 1 x per week
6. Betaalt u voor deze activiteiten?
0 Nee
0 Ja
6a. Zo nee, bent u bereid er wel voor te betalen?
0 Nee, want
0 ja.
6b. Zo ja, hoeveel bent u bereid ervoor te betalen
0 1-25 euro per jaar
0 26-100 euro per jaar
0 101-200 euro per jaar
7. Bent u bereid als dat nodig is daar (meer) voor te betalen?
0 Nee, want …….
0 Ja
8. Welke activiteiten ontbreken in INA-AMA die u belangrijk vindt voor u zelf (of gezin)?
………………………
9. Moeten deze activiteiten plaatsvinden in INA-AMA of kunnen deze ook plaatsvinden in de Schakel of het
Westhoffhuis of elders
0 Ja
0 Kan ook in ………
10. Welke activiteiten ontbreken in INA-AMA die belangrijk zijn voor de hele Molukse gemeenschap?
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………………………………….
11. Moeten deze activiteiten plaatsvinden in INA-AMA of kunnen deze ook plaatsvinden in de Schakel? Of
het Westhoffhuis of elders?
0 Ja
0 Kan ook in ………
12. Huurt u wel eens ruimte in INA-AMA voor eigen c.q. familieactiviteiten?
0 Nee
0 Ja
13. Hoe ervaart u bij gebruik of huur van de ruimtes in INA-AMA het gebouw als geheel?
(zoals de sfeer, de keukenvoorzieningen, de prijs, etc.)
………………………………………..
B. De Schakel: het gebouw, de activiteiten en samenwerking
14. Kent u de algemene welzijnsaccommodatie de Schakel?
0 Nee
0 Ja
15. Neemt u deel aan activiteiten in de Schakel?
0 Nee
0 Ja, nml……………
16. Hoe lang neemt u al deel aan deze activiteiten?
0 Minder dan 1 jaar
0 Tussen 1 en 5 jaar
0 Langer dan 5 jaar
17. Hoe vaak neemt u deel aan deze activiteiten?
0 1x per jaar
0 Een paar keer per jaar
0 1 x per maand
0 1 x per week
18. Betaalt u voor deze activiteiten?
0 Nee
0 Ja en wel 0 1-10 euro, 0 11-50 euro, 0 51-100 euro, 0 101-200euro)
19. Huurt u wel eens ruimte in de Schakel voor eigen c.q. familieactiviteiten?
0 Nee
0 Ja
20. Wat zijn uw ervaringen over het gebouw De Schakel en haar activiteiten?
…………………………………..
22. Denkt u dat samenwerking met de Schakel belangrijk is voor het behoud van het gebouw van INA-AMA?
…………………………………
C. Andere welzijns- c.q. zorgvoorzieningen
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23. Neemt u wel eens deel aan activiteiten in een andere welzijns- /zorgvoorziening in Lunteren? Zo ja
welke?
0 Nee
0 Ja, nml…………………
D. Financiering
In INA-AMA kunt u voor een schappelijke prijs koffie, thee, versnaperingen krijgen en zelf klaargemaakt
eten uit de kleine keuken krijgen.
24. Bent u bereid voor deze consumpties net zoveel te betalen als in een commerciële voorziening wanneer
dit nodig is om meer geld voor INA-AMA te verkrijgen?
0 Nee, waarom niet ……
0 Ja
25. Welke activiteiten kunnen in INA-AMA worden georganiseerd die veel meer geld opleveren dan nu?
0 Nee
0 Weet niet
0 Ja, nml…….
26. Heeft u er bezwaar tegen wanneer dit soort activiteiten (die veel geld opleveren) dan in INA-AMA
worden georganiseerd.
0 Nee
0 Ja, want ……
E. Verzelfstandiging
27. Vindt u verzelfstandiging van het gebouw INA-AMA haalbaar?
0 Nee
0 Deels bij afsplitsing van de bar, kantine/keuken, beleid en beheer
0 Ja, mits
- bar en/of kantine/keuken verzelfstandigd wordt of verpacht wordt
- beleid en beheer aan een derde (commerciële) partij wordt overgedragen
- mits (een) zelfstandig ondernemer zich vestigt in INA-AMA
28. Denkt u dat door samenwerken met andere organisaties het gebouw INA-AMA behouden kan blijven?
0 Nee
0 Ja mits
- organisaties buiten de wijk gebruik kunnen maken van INA-AMA en daar voor betalen
- commerciële activiteiten in INA-AMA plaats kunnen vinden
Een mogelijkheid is dat de stichting het pand overneemt van de gemeente en het zelfstandig gaat beheren.
Voor vrijwillige inzet van mensen kan er flink op de kosten worden bespaard.
29. bent u bereid om een of enkele dagdelen vrijwilligerswerk in INA-AMA te verrichten, zoals:
0 Werkzaamheden aan het onderhoud van het gebouw
0 Werkzaamheden in het schoonhouden en onderhoud in het gebouw
0 Organiseren van activiteiten die geld opleveren
0 Organiseren van events
30. Bent bereid financieel bij te dragen door:
0 Een eenmalige bijdrage
0 Meer betalen voor activiteiten, zaalhuur
0 Meer betalen voor consumpties, maaltijden, e.d.
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0 Een abonnementensysteem, jaarlijks, in de vorm van contributie
31. Als INA-AMA zou verdwijnen wat gaat u er dan van merken?
………………………………………………….
32. Als INA-AMA gaat verdwijnen wat gaat de gemeenschap er dan van merken.
………………………………………
F. Tenslotte
Achtergrondgegevens
33. Wat is uw leeftijd? ……. Jaar
34. Wat is uw geslacht?
0 man
0 vrouw
Heeft u nog opmerkingen of aanvulling omtrent en toekomst Behoud Gebouw INA-AMA?
…………………..
We willen u hartelijk danken voor uw medewerking!
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