Persbericht
Stad Ambon brengt een Speciaal Cadeau aan de Zeeuwen
op 4 juli in het HZ Vlissingen!
‘Ambon Manis e’
(MOOI Ambon !)
In het kader van de Stedenband Vlissingen Ambon, die 22 jaar bestaat, brengt de stad Ambon een bezoek
aan Vlissingen op woensdag 4 juli georganiseerd door de Stichting Samenwering Vlissingen Ambon(SSVA)
onder de noemer ‘Ambon Manis e ‘ (‘MOOI Ambon’)
Deze projecten op Ambon worden vooral uitgevoerd door SSVA , in de sfeer van
ontwikkelingssamenwerking ten gunste van de bevolking van Ambon.
Onlangs is de Oogkliniek ‘Klinik Mata A-V(Ambon-Vlissingen) geopend.
Medische operaties worden daar jaarlijks uitgevoerd en onderwijsprojecten uitgezet.
Nu wil Ambon ook iets terug doen voor de Vlissingers (Zeeuwen) in Vlissingen.
Dit gebeurt door een cultureel programma:
op woensdag 4 juli
in het Atrium van de HZ University of Applied Sciences,te Vlissingen
aanvang 19.30
Het programma wordt helemaal verzorgd door artiesten uit Ambon, door vooraanstaande musici, zangers en
dansers. Zij brengen de traditionele Molukse dans in verschillende vormen en prachtige kostuums in een
aanstekelijke ritme.
De zangers zijn zeer bekend in Indonesië en Ambon staat daar bekend als de City of Music.
De opbrengst is bestemd voor de Medische Operaties, uitgevoerd door SSVA teams in Ambon.
Het mes snijdt aan 2 kanten!
Ambon wil wat doen voor Vlissingen op 4 juli a.s. waarvan de opbrengst van de avond naar de financiering
van de operaties op Ambon gaat.
Het is een unicum dat zo'n culturele groep uit Ambon een optreden verzorgt. En dat het in het Atrium van de
HZ plaatsvindt is niet toevallig, want zij heeft een samenwerkingsverband met de Pattimura Universiteit uit
Ambon.
Wij hopen dat u dit bericht onder de aandacht wil brengen van de Zeeuwen
Voor meer informatie kunt u zich richten tot Bob Latuheru (vrz)
Gsm 0651111028/ bob.latuheru@gmail.com of Jolanda Sinaij , 06-15222223/jolandasinay@gmail.com
www.vlisingen-ambon.nl
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