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Inleiding 

Bij het terugblikken van het jaar 2015 kunnen we vaststellen dat Stichting Samenwerking 

Vlissingen-Ambon (SSVA) heel hard gewerkt heeft om haar geplande activiteiten uit te 

voeren. Met dit jaarverslag willen wij als organisatie alle betrokkenen en sympathisanten 

rapporteren over ons werk, willen wij terugkijken op onze activiteiten en uiteindelijk vooruit 

kijken : hoe gaan we er voor zorgen dat we in 2016 samen met de mensen in  Ambon onze 

gezamenlijke projecten uitvoeren? Wat is er nodig om de mensen ‘daar’ in achtergestelde 

positie op weg te helpen? 

Als SSVA kijken we met gepaste tevredenheid terug op het jaar 2015 en zien de uitdagingen 

van het jaar 2016 tegemoet. Het jaar waarin SSVA 15 jaar bestaat (en de stedenband 

Vlissingen-Ambon 20 jaar!). 

Nico Lopulissa, januari 2016. 
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Van de voorzitter……… 

Het jaar 2015 is voor SSVA van groot belang geweest, omdat wij ons vooral gericht hebben op de 

kwaliteit van de samenwerking tussen de verschillende geledingen. Iets wat op het eerste gezicht 

misschien niet voor de hand ligt, maar na 15 jaar werken aan projecten is het nodig gebleken ook 

aandacht te schenken aan de zwakke punten in de samenwerking. Voor de buitenwacht is dit niet 

zichtbaar en ook niet interessant. Men is meer belangstellend naar de projecten en de resultaten 

ervan…..en terecht. 

De Memorandum of Understanding (MoU) , het formele document voor de samenwerking tussen de 

steden Vlissingen en Ambon is al anderhalf jaar verlopen.  

De samenwerking met Ambon op uitvoeringsniveau behoeft een ‘stichting’, een soort SSVA maar dan 

in Ambon. 

De oogkliniek “A-V” (Ambon-Vlissingen) is volop in bedrijf, maar zal onze steun en supervisie nodig 

hebben. Hoe regel je dit proces in samenwerking met Ambon en onze partner in Nederland de 

Stichting Leer Anderen Helpen (SLAH). 

De MoU is voor de gemeente Ambon broodnodig, omdat alle samenwerkingsactiviteiten die 

toestemming vereisen van de centrale overheid, gebaseerd moeten  zijn op een geldige MoU. Dit 

heeft zijn afronding gekregen in de maand november van het afgelopen jaar in Ambon. Toen werd 

namelijk de MoU ondertekend door loco-burgemeester van Vlissingen Albert Vader en  

burgemeester Richard Louhenapessy  van de stad Ambon. Hierdoor kunnen we weer 4 jaar vooruit 

kijken en samenwerken. 

Verder hebben de activiteiten in Nederland een grote plaats ingenomen. Werken aan 

naamsbekendheid, draagvlakverbreding en genereren van gelden is voorwaarde om succesvol te 

kunnen opereren als Stichting. 

SSVA is nu ook lid van de IND Diaspora, een wereldwijde organisatie van professionals die afkomstig 

zijn van Indonesië en wonen en werken in het buitenland. Deze mensen willen een bijdrage leveren 

aan de ontwikkeling van Indonesië. SSVA wordt hier met name genoemd als de meest concreet 

werkende organisatie waar de resultaten duidelijk zichtbaar zijn. 

De lopende projecten worden naar wens uitgevoerd en wij zijn hard bezig nieuwe projecten samen 

op te zetten op de gebieden ‘child care’ en ‘hygiëne in gezondheidscentra’. Nieuw is ook dat wij op 

deze gebieden gaan samenwerken met Zeeuwse bedrijven. 

Bij het schrijven van dit jaarverslag is net het bericht binnengekomen dat onze container is 

vrijgegeven. Dit betekent dat het, na twee jaar, nu echt richting Ambon gaat. De container met de 

grootste afmeting zit vol met medische materialen en goederen bestemd voor de oogkliniek en de 

ziekenhuizen in Ambon. 

Voor u ligt het jaarverslag 2015. 

Mocht u op- en aanmerkingen hebben, laat het ons weten. Wij zijn ook geholpen als u goede ideeën 

hebt of tips die leiden naar goede resultaten. 



Het hoeft geen betoog dat SSVA afhankelijk is van mensen met een goed hart voor de projecten in 

Ambon en de stichting financieel willen ondersteunen. Wij hopen dat wij, even als het afgelopen jaar, 

weer een beroep op u kunnen doen. Ik verwijs u hiervoor naar onze website vlissingen-ambon.nl  

met het kopje ‘doneren’. 

Samen doen wij dit werk met plezier en wij weten dat het slechts een kleine bijdrage is, maar het is 

wel een bijdrage tot een betere wereld………. 

Bob Latuheru 

 

                                                                                    

 

 

  



Het bestuur 

 

Bestuurssamenstelling 

Sinds 2015 bestaat het bestuur uit de volgende leden :  

Voorzitter  Bob Latuheru 

Secretaris  Njonkie Pattinama (1e) 

   Nico Lopulissa (2e) 

Penningmeester August Latuheru 

Leden   Rob Boddaert, Dirk-Jan Andriessen, Judith Goor-De Fretes, Jolanda Sinay 

 

Naast de bestuursleden worden de werkgroepen en overige activiteiten bemenst door een groot 

aantal medewerkers : Ben de Lima, Alex Soplantila, Petra Andriessen, Mary de Lima, Frits Wille, Lily 

Usmany, Julia Latuheru, Connie Alfons, Hanneke de Lange, Tim en Marita Nooteboom,  Riet 

Lekawael, Rik Steenaard, Cees Roth, e.a. Deze medewerkers zijn vaak aanwezig bij de Algemene 

Vergadering en het Breed Overleg. 

Bij de grote vergaderingen ( Algemene Vergadering en Breed Overleg)  is altijd Coen van 

Nieuwenhuize van de gemeente Vlissingen aanwezig, die de stedenband Vlissingen-Ambon in zijn 

portefeuille heeft. Bij de laatste vergadering (Breed Overleg) was ook wethouder en tevens loco-

burgemeester Albert Vader aanwezig, die in het najaar van 2015 een officieel bezoek bracht aan 

zusterstad Ambon. De grote vergaderingen worden altijd gehouden in de ‘Ambonzaal’ van het 

gemeentehuis in Vlissingen. 

In 2015 heeft het dagelijks bestuur een aantal keer vergaderd en heeft het  één keer een Algemene 

Vergadering gehouden en één keer een Breed Overleg, waarbij voor een aantal issues de mening 

gevraagd werd van de medewerkersgroep.  

Op 17 januari 2015 werd de jaarlijkse studiedag van SSVA gehouden in het gebouw van Stichting Mae 

Uku in de Molukse wijk in Oost-Souburg. Op deze studiedag werden de activiteiten van SSVA 

geëvalueerd en werden de plannen voor het nieuwe gepresenteerd en besproken. Ook de 

jaarrekening werd hier gepresenteerd door de penningmeester. 

Studiedag SSVA in Mae Uku. 

 

 

 

 



Comité van aanbeveling 

Dhr. J.C. van der Doef, Oud-burgemeester van Vlissingen 

Drs. W.J.A.Dijkstra, Voormalig burgemeester van Sittard-Geleen en ondermeer waarnemend 

burgemeester van Vlissingen 

Mevr. L.C. Poppe – de Looff, Burgemeester van Zundert en voormalig wethouder van Vlissingen 

Prof. J.K. Izeboud, Emeritus hoogleraar Bedrijfseconomie, voormalig bestuurder/toezichthouder bij 

o.m. Triodos, Stichting Doen, Hivos, Oxfam Novib, Care en SNV 

Drs. B.J. de Reu, Gedeputeerde Provincie Zeeland, voormalig directeur RPCZ 

 

          

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Terugblik 2015 

Met gepaste tevredenheid kunnen we terugkijken op onze activiteiten van 2015. Natuurlijk waren er 

verbeterpunten, maar die zullen worden meegenomen naar de activiteiten van 2016. De activiteiten 

hadden we als stichting niet kunnen uitvoeren zonder de medewerkers, sponsoren, de gemeente 

Vlissingen en de steeds groeiende sympathisanten voor het werk  van SSVA in Ambon. 

Hieronder een overzicht van onze activiteiten van het afgelopen jaar. 

1. Studiedag SSVA 

Onze jaarlijkse studiedag vond plaats op 17 januari 2015 in het Mae Uku gebouw , midden in 

de Molukse wijk in Oost-Souburg. Op de studiedag werden de activiteiten van 2014 

geëvalueerd middels het bespreken van het jaarverslag en de jaarrekening en werden de 

plannen besproken voor het nieuwe jaar. 

 

2. Fondswervingsactiviteiten 

Daar de subsidies binnen het terrein van ontwikkelingssamenwerking steeds verder worden 

afgebouwd, moest de werkgroep Fondswerving alle zeilen bijzetten om goede en 

aantrekkelijke sponsor-evenementen te organiseren.  Het doel was om gelden te genereren 

voor de projecten in Ambon. Gelukkig hoefde de werkgroep niet alles zelf te doen, want ook 

“derden”  zetten zich in om het werk van SSVA te ondersteunen middels sponsoractiviteiten. 

 

 Op 30 juli 2015 heeft de PKN (Protestantse Kerk Nederland) te Oostkapelle onder leiding 

van Gerdien Jansen haar jaarlijkse rommelmarkt georganiseerd. De opbrengst (ca. 2500 

euro) was bestemd voor het plastische chirurgie project van SSVA. 

 Werkgroep Fondswerving heeft op 15 augustus 2015 samen met restaurant ’t Hof 

Welgelegen en Wijnkoperij  Juste uit Middelburg de handen ineengeslagen en een 5 

gangen menu samengesteld, waarbij de opbrengst bestemd was voor het project 

plastische chirurgie van SSVA. Dit culinaire event krijgt hoogstwaarschijnlijk een vervolg 

in het nieuwe jaar. De opbrengst was ca. 1.850 euro 

 Een ander in het oog springende activiteit was de “cabrio-en oldtimertocht” 

georganiseerd vanuit SSVA in samenwerking met Kiwanis. Kiwanis is een wereldwijde 

vrijwilligersorganisatie, verenigd in lokale serviceclubs, die zich inzet voor de medemens 

en in het bijzonder voor kinderen. Op vele manieren proberen deze clubs met 

vrijwilligers bij te dragen aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen De tocht ging 

vanuit Zierikzee over Walcheren naar Landgoed Twistvliet in Vrouwenpolder. Een 

geslaagde activiteit die volgend jaar wellicht een vervolg krijgt. De opbrengst was 

bestemd voor de medische projecten van SSVA. De opbrengst was  2500 euro. 

 Op 14 november j.l. heeft een aantal vrijwilligers van de Molukse Stichting Mae Uku uit 

Oost-Souburg een sponsortocht georganiseerd langs de drie Molukse wijken op 

Walcheren : Souburg, Middelburg en Koudekerke. Zo kon men kiezen uit verschillende 

afstanden. Er deden 60 deelnemers mee aan de wandeltocht. De opbrengst van de 

SouMiKou sponsortocht was bestemd voor de medische projecten van SSVA en bedroeg 

circa 2.500 euro.  



 Ook in het afgelopen jaar was duidelijk te merken dat de belangstelling  (en de 

sympathie )voor het werk van SSVA  groeiende was. Een voorbeeld hiervoor was dat 

Stichting Everdina onze stichting een bedrag van 15.000 euro doneerde voor  met name 

de medische projecten. 

 

3.         “Vlissingen ontmoet Ambon” 

 

In het kader van 700 jaar Vlissingen heeft SSVA in samenwerking met de gemeente 

Vlissingen en de Molukse stichting Mae Uku een avondvullend program samengesteld 

met als motto : “Vlissingen ontmoet Ambon”. De avond op 29 mei  j.l werd geopend door 

de Vlissingse burgemeester Demmers, de opkomst van de plaatselijke bevolking was 

enorm.  Het atrium in het stadhuis was stampvol. Er werden onder meer korte 

presentaties gehouden door de medische teams, er waren kraampjes met eten en 

producten uit de Molukken en de plaatselijke Molukse muziekgroepen zorgden voor de 

muzikale omlijsting. Ook een modeshow van Molukse kleding en de in Vlissingen 

opgegroeide gitarist Rudy de Queljoe waren onderdeel van het program. Van de 

ontmoetingsavond zijn er filmpjes gemaakt door ZeelandNet Video. 

 

 

4.        Contacten met Ambon in 2015 

 

Een wezenlijk onderdeel van het werk van SSVA is het onderhouden van contacten met 

Ambon. Het gaat dan om de contacten met het gemeentebestuur van Ambon, de leiding 

van de verschillende ziekenhuizen en de twee contactpersonen van SSVA in Ambon : 

Reza en Hillary Syranamual. Het afgelopen jaar hebben diverse bestuursleden van SSVA 

alleen of in het kielzog van een medisch project bezoeken gebracht aan Ambon om 

afspraken te maken en om de voortgang van projecten te bespreken of over nieuwe 

projecten te brainstormen. 

 

Om de contacten en de communicatie naar elkaar toe beter te stroomlijnen is bij diverse 

overlegmomenten in Ambon en in Vlissingen het idee geopperd om in Ambon een 

stichting in het leven te roepen. Een overleginstrument met een juridische basis die het 

mogelijk moet maken om gesprekken en financiële transacties soepeler te laten 

verlopen. Het ziet er naar uit dat dit in 2016 gerealiseerd gaat worden. Het proces van 

bemensing van de stichting is in volle gang en een notaris is aan het werk gezet. 

 

In de zomer van 2015 brachten voorzitter Bob Latuheru en bestuurslid Dirk-Jan 

Andriessen en zijn vrouw Petra Andriessen (SSVA medewerkster) een bezoek aan 

Indonesië. Eerst werd er een internationale bijeenkomst bezocht van Diaspora Indonesia 

in Jakarta. Op deze 3-daagse conferentie gaf SSVA een presentatie van haar activiteiten 

in Ambon en bezocht het drietal een aantal workshops. Diaspora Indonesia is een 

beweging van Indonesiërs die buiten Indonesië wonen en die ieder op hun eigen manier 

iets willen doen voor de ontwikkeling van hun land van herkomst. 

 



Na Jakarta ging het drietal naar Ambon om op verschillende niveaus in Ambon te praten 

over de projecten van SSVA en om plannen te maken voor eventueel nieuw op te starten 

projecten op het gebied van economische ontwikkeling. Naast deze gesprekken bracht 

het drietal een aantal bezoeken aan een aantal instellingen die geïnteresseerd waren in 

het werk van SSVA. De counterparts gaven de SSVA-leden een aantal nieuwe proposals 

mee. 

 

Een memorabele gebeurtenis tijdens dit bezoek was ongetwijfeld de onderscheiding die 

onze voorzitter Bob Latuheru kreeg uitgereikt in september van 2015. Bij de viering van 

de verjaardag van de stad Ambon werd hij benoemd tot ereburger van de stad Ambon. 

Een uniek gebaar van het gemeentebestuur van Ambon : niet eerder heeft iemand van 

‘buiten’  zo’n erepenning ontvangen. SSVA was blij verrast met deze blijk van waardering 

van “Ambon”  voor haar inspanningen. 

 

In november 2015 ging onze penningmeester August Latuheru mee met het 

operatieteam urologie en sprak in zijn functie als bestuurslid eveneens met onze 

counterparts aldaar. 

 

Vanuit gemeente Vlissingen is een stap gezet om de samenwerking met Ambon te 

intensiveren. Even na de zomervakantie van 2015 heeft het gemeentebestuur besloten 

om door te gaan met de stedenband Vlissingen-Ambon.  En zo gebeurde het dat na vijf 

jaar weer een Vlissingse bestuurder een officieel bezoek bracht aan de stad Ambon. 

Wethouder en tevens loco-burgemeester Albert Vader ging met het operatieteam 

urologie en tekende daar een Memory of Understanding (MoU) om de samenwerking 

een officieel tintje te geven , waarbij veel pers (radio en tv, kranten) aanwezig was. 

 

5.        Operatieteam Urologie 

       In november 2015 heeft het operatieteam Urologie operaties uitgevoerd in het RSU         

ziekenhuis in Ambon.  Meer dan 70 patiënten heeft het team geholpen. 

Het team bestond uit de volgende personen :  

1. Agus Latuheru   coördinator 

2. Frits Wille    medisch apparatuur technicus 

3. Olav van Aubel   uroloog 

4. Miel Nanlohy   uroloog 

5. Bram Goor    anesthesist 

6. Hennie Sahertian   chirurgische assistent o.k. 

7. Jolanda Schout   urologie verpleegkundige 

8. Marinde Boone   assistent anesthesist 

9. Suzan Calbo   chirurgische assisten o.k. 

10. Judithe Goor-de Fretes  algemene assistent / tolk 

11. Julia Latuheru-de Queljeoe  algemene assistent / tolk 

 

6. Oogkliniek A-V  (Ambon-Vlissingen) 

De oogkliniek, een on-going project, had ook het afgelopen jaar onze aandacht. Om van de 

kliniek een goed functionerende en rendabele onderneming te laten worden, werden er ook 



oogoperaties door “derden”  (uit Java) uitgevoerd. Een goede ontwikkeling die we blijven 

monitoren. Er werden door SSVA bestuursleden ook gesproken over de (verdere) 

capaciteitsopbouw van de kliniek. 

 

Fotocollage Urologie-project 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Public Relations in 2015 

Het is noodzakelijk om een goede pr te hebben om onze boodschap over te brengen en om het 

draagvlak voor onze activiteiten te vergroten. Ook in het afgelopen jaar hebben we zo veel mogelijk 

de mogelijkheden benut, zowel in Nederland als in Ambon. Een sterke pr die impact heeft, de 

activiteiten op een rijte. 

1. Nederland 

Ook in 2015 hebben we gebruik gemaakt van social media om berichten richting onze achterban te 

verspreiden. : website vlissingen-ambon.nl , facebook en twitter. Met name het gebruik van 

Facebook bleek een voltreffer, bij berichten betreffende de medische projecten hadden we 

honderden ‘likes’   en ontstond er vaak interactie met de lezers. De reacties kwamen zowel uit 

Nederland als Ambon. 

Bij verschillende activiteiten werden persberichten gestuurd naar de PZC en de huis-aan-huis bladen 

en werden er posters gemaakt voor extra aandacht. Bij de activiteit “Vlissingen ontmoet Ambon” 

werden er zelfs filmpjes gemaakt door ZeelandNet Video voor Facebook en Youtube. 

Een ander fenomeen was het digitale ‘dagboek’  bij een aantal activiteiten. Zo beschreef een van de 

leden van het operatieteam Urologie haar dagelijkse ervaringen op ‘waarbenjij.nu’ wat voor iedereen 

toegankelijk was. Bestuurslid Dirk-Jan Andriessen maakte een eigen facebook pagina om zijn 

ervaringen te delen : SSVA trip 2015. Ook wethouder en loco-burgemeester Albert Vader hield een 

dagboek bij en zette het op de website van de gemeente Vlissingen bij zijn bezoek aan Ambon. 

De werkgroep Info-stand heeft bij een aantal  activiteiten in de regio het werk van SSVA onder de 

aandacht van het grote publiek gebracht middels folders, foto’s van de projecten en producten uit 

Ambon. 

In het najaar is de digitale nieuwsbrief “Jembatan” (= brug) no. 2 verstuurd naar alle medewerkers en 

sympathisanten van SSVA. Via Facebook konden geïnteresseerden zich melden voor Jembatan. 

2. Ambon 

Bij elk medisch project in Ambon werd gebruikt gemaakt van spandoeken op strategische plaatsen in 

de stad Ambon om potentiële patiënten op te roepen om zich te laten behandelen. Een 

operatieteam dat  naar Ambon komt mag zich verheugen op veel aandacht van de kranten, radio en 

televisie, zeker als de burgemeester ook nog een bezoek brengt aan het team. De naamsbekendheid 

van SSVA in Ambon en in heel de provincie Maluku is groeiende. Ook omdat mensen in Nederland 

hun familie in de Molukse archipel op de hoogte brengen van de operatieteams. 

 

 

 

  



Samenwerkende Organisaties in 2015 

Het afgelopen jaar heeft de SSVA met de volgende organisaties samengewerkt : 

 Gemeente Vlissingen 

 Stichting Mae Uku 

 Gemeente Ambon 

 RSU Ziekenhuis in Ambon 

 Universiteit Pattimura (Ambon) 

 Stichting Leer Anderen Helpen (SLAH) 

 Indonesische Ambassade (Den Haag) 

 Nederlandse Ambassade (Jakarta) 

 

Sponsoren in 2015 

Zoals eerder vermeld kan SSVA haar werk niet doen zonder sponsoren. Het afgelopen jaar kon zij 

rekenen op de volgende sponsoren: 

 Stichting Mae Uku  * Kapittel Het Zuiderkruis 

 Gemeente Vlissingen  * Huize Wilhelmina B.V. 

 Stichting Kiwanis  * Fam. I. van Trigt 

 PKN Oostkapelle  * Miel Manuhutu 

 Stichting Everdina  * Olav van Aubel 

 Stoffels Bleijenberg  * Moelnlycke Health 

 Wijnkoperij Juste 

 ’t Hof Welgelegen 

 Garuda Airlines 

 SSVA donateurs 

Langs deze weg dankt SSVA de organisaties voor de samenwerking en de sponsoren voor hun inzet 

en financiële ondersteuning. SSVA hoopt op voortzetting hiervan in het nieuwe jaar. 

 

 

 

 



Activiteiten in 2016 

SSVA is ambitieus als het gaat om het uitvoeren van geplande activiteiten. Zo is in het laatste Breed 

Overleg met de medewerkers groep van gedachten gewisseld over een aantal nieuwe projecten die 

de counterparts in Ambon ter overweging hebben meegegeven. Het is zaak om die voorstellen 

uitvoerig te bespreken en realistische doelen hiervoor op te stellen. Diverse medewerkers binnen en 

buiten SSVA gaan aan de slag om te kijken wat haalbaar is om dit jaar uit te voeren. 

Een overzicht van de activiteiten 

 SSVA zal de medische projecten urologie, oogheelkunde  en plastische chirurgie continueren; 

in januari 2016 zal een operatieteam plastische chirurgie naar Ambon gaan om gratis 

operaties uit te voeren 

 In samenwerking met schoonmaakbedrijf Stoffels-Bleijenberg uit Vlissingen wordt een stap 

gezet richting de hygiëne in de gezondheidscentra (puskesmas) ; na een verkennend 

onderzoek in 2015 gaat het bedrijf een vervolg stap zetten om in samenspraak met de 

betrokkenen een actieplan op te stellen 

 Actieplannen met realistische doelen op het gebied van economische ontwikkeling : eco-

toerisme, waste-management (biogas), cleaning service richting gezondheidszorg, 

verpakkingsindustrie 

 Activiteiten met betrekking tot de capaciteitsopbouw van de oogkliniek AV (Ambon-

Vlissingen) in Ambon 

 De oprichting van een stichting in Ambon die als intermediair kan fungeren 

 Child Care, een project kinderopvang waarbij de focus ligt op het vroegtijdig signaleren van 

ontwikkelingsachterstanden bij heel jonge kinderen 

 De social media zullen nog beter benut worden. 

 Werkgroep Fondswerving zal wederom activiteiten ontplooien om de broodnodige gelden te 

genereren. 

 Een grote activiteit in het atrium van het gemeentehuis van Vlissingen 

 Er zal minimaal één Algemene Vergadering belegd worden en één Breed Overleg. Dirk-Jan 

Andriessen (bestuurslid) heeft voor 2016 een planning opgesteld. 

 De container met materiaal voor de oogkliniek A-V zal onder supervisie van SSVA gelost 

worden. 

 

 

 

 

 

 

 

                   


