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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2019, een bewogen jaar met de nodige ups en downs. 
Het is een jaar, waar we de begaande paden willen verbeteren en ook de blik op de toekomst gericht, 
met de ultieme vraag......gaan wij nog steeds door met dit werk? 
 
De ervaringen van  het operatie Plastische Chirurgie team zetten ons aan het denken. Bij het 
transport van medisch materiaal naar Indonesië ondervinden zij zo veel  obstakels, die genomen 
moeten worden, dat wij ons wel eens achter de oren krabben, …...moeten wij op deze manier nog 
wel doorgaan? 
Dergelijke situaties dagen ons uit om,  in overleg met Ambon, te zoeken naar betere oplossingen. 
Na de nodige inspanningen, met name door het stadsbestuur van Ambon, zijn overeenkomsten 
bereikt met de Ministeries van Buitenlandse- en Binnenlandse Zaken en Gezondheid. Voor de 
activiteiten van de Stedenband  Vlissingen – Ambon worden duidelijke spelregels afgesproken, 
waardoor de projecten kunnen plaatsvinden ten gunste van de bevolking. 
De delegatie uit Ambon, onder leiding van de burgemeester, heeft hier in Vlissingen besprekingen 
gevoerd met gemeente Vlissingen en SSVA. Als resultaat is de nieuwe MoU (Memorandum of 
Understanding) getekend, die de samenwerking bekrachtigt. 
 
De stedenband Vlissingen Ambon, die al bijna 25 jaar bestaat, is voor de centrale regering in Jakarta 
het voorbeeld van Internationale Samenwerking op lokaal niveau. 
De manier om mensen bij elkaar te brengen, elkaar bij te staan om vervolgens op eigen benen verder 
te kunnen gaan.  
 
Een droevige gebeurtenis, een dieptepunt in onze samenwerking is het overlijden van mevrouw Illfah 
Syarif, de echtgenote van de locoburgemeester van Ambon tijdens de aankomst in Amsterdam. De 
delegatie was op weg voor een bezoek aan Vlissingen. 
 
Op 26 september wordt Ambon getroffen door aardebeving met een kracht van 6.8 op de schaal van 
Richter. Duizenden mensen vluchten hun huizen uit, leven in tenten, hebben  hup en voedsel nodig. 
SSVA en Vlissingen hebben een Noodfonds in het leven geroepen en eerste hulp georganiseerd in 
Ambon, In de getroffen gebieden  worden de mensen geholpen door onze artsen en andere 
teamleden. 
 
Het jaar 2019 gaat de geschiedenis in als een druk jaar. Veel werk verzet, maar naast de dieptepunten 
hebben wij ook hoogtepunten beleefd, zoals de avond “SSVA ontmoet een Kleurrijk Vlissingen” in het 
stadhuis, de ondertekening van het MoU in Vlissingen en tot slot de uitreiking van het “Zeeuws 
Compliment 2019” aan SSVA door het Provinciebestuur van Zeeland.   
 
 
 
 
Vermeldenswaardig is ook dat voor het project Hygiëne , wij een professioneel bedrijf bereid 
gevonden hebben deskundige ondersteuning te geven en ook nog het project te financieren. 
Schoonmaakbedrijf Stoffels Bleijenberg uit Vlissingen neemt de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid op zich. 
Wij streven ernaar instituten, bedrijven en andere deskundigen te benaderen het  
ontwikkelingswerk met ons samen te doen ter bevordering van de zelfstandigheid van de mensen in 
de Molukken. 
In dit kader, is na de ondertekening van de MoU in afgelopen december, de vraag aan  de gemeente 



Vlissingen en SSVA gesteld : kunnen jullie ons helpen met de begeleiding van peuterspeelzalen en het 
opleiden van de medewerkers daarvan? 
Wij gaan hierover nadenken.......het werk gaat gewoon verder. 
 
Rest mij nog de vele donateurs en sponsoren te bedanken voor de donaties, die wij hard nodig 
hebben voor de realisering van de noodzakelijke projecten. 
Wij kunnen niet zonder uw hulp. 
 
Het bestuur dankt ook alle medewerkers en instanties, die ons bijstaan bij dit belangrijke werk, want 
wij weten best wel wat wij willen, het einddoel kan wel bekend zijn, maar het is de reis, waar het 
uiteindelijk om gaat. 
 
Bob Latuheru (voorzitter) 
 
 
De ondertekening van de Mou in de Ambonzaal van het Vlissingse stadhuis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         

  



2.Basisgegevens 
Contactgegevens 
Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon (SSVA) 

Secretariaat : Njonkie Pattinama, 06 41 21 17 68, ssvasecr@zeelandnet.nl 

Kvk-nummer    

SSVA staat ingeschreven bij de Kvk Middelburg onder dossiernummer 22048947.  

ANBI 

SSVA is door de Inspecteur van de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI); dit houdt onder meer in dat donateurs hun giften aan SSVA mogen aftrekken bij de aangifte 

van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

Bankgegevens   IBAN:  NL17 Rabo 0385395590 

RSIN  nummer: 810.159.442 

Website www.vlissingen-ambon.nl 

Facebook   stichting samenwerking vlissingen ambon 

Bestuur 

Bob Latuheru (voorzitter)  bob.latuheru@gmail.com 

Njonkie Pattinama (secretaris)  ssvasecr@zeelandnet.nl 

Agus Latuheru (penningmeester) amlatuheru@zeelandnet.nl 

Nico Lopulissa (2e secretaris)  nlopulissa@gmail.com 

Rob Boddaert    inrobodd@zeelandnet.nl 

Jolanda Sinay    jolandasinay@gmail.com 

Dirk-Jan Andriessen   djwandriessen@gmail.com 

Judith de Fretes   jwrdefretes@zeelandnet.nl 

 

Dirk-Jan Andriessen en Jolanda Sinay zullen het komende jaar geen deel meer uit maken van het 

bestuur; Bob Latuheru legt zijn functie als voorzitter neer, maar blijft deel uit maken van het bestuur. 

Het bestuur is bezig om nieuwe mensen te werven voor de vacante functies. 
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Vrijwilligers 

 

De SSVA bestaat louter uit vrijwilligers. Zowel het bestuur als de leden van de diverse projectgroepen 
zetten zich met hart en ziel belangeloos in om de projecten uit te voeren. Bovendien kan de stichting 
bij activiteiten rekenen op andere vrijwilligers die hand- en spandiensten verrichten. 

SSVA ontmoet Kleurrijk Vlissingen in het atrium van het stadhuis van Vlissingen, november 2019. 

  



Comité van aanbeveling 

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

Drs. W.J.A.Dijkstra, oud- burgemeester van Sittard-Geleen en oud- waarnemend burgemeester van 
Vlissingen 

Mevr. L.C. Poppe – de Looff, oud-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, oud-Gedeputeerde Provincie Zeeland, voormalig directeur RPCZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urologieproject in Ambon. 



3.Visie – Missie SSVA 
 

Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon (SSVA) is een Zeeuwse vrijwilligersorganisatie die zich 

inzet voor het welzijn van kansarmen in de Molukse hoofdstad Ambon ( Indonesië) en omgeving. 

SSVA doet dit in het kader van de stedenband Vlissingen-Ambon. SSVA werkt aan de vergroting van 

draagvlak voor haar werk in Ambon door onder meer samenwerkingsverbanden aan te gaan in het 

Zeeuwse en daarbuiten. 

visie 

SSVA streeft naar een menswaardige samenleving op de Molukken, waarbij de toegang tot de 

basisvoorzieningen fundamenteel is. Met name de toegang tot basisgezondheidszorg van goede 

kwaliteit voor iedereen is een fundamenteel onderdeel van sociale bescherming, iedereen heeft 

recht op een goede gezondheid. Een goede gezondheid wordt te allen tijde bepaald door sociale, 

economische en politieke factoren. Een goede, stabiele economische ontwikkeling en goed onderwijs 

zijn voorwaarden voor een menswaardige samenleving. 

missie  

De SSVA biedt o.a. ondersteuning op specifieke gebieden van de gezondheidszorg. De medische 
projecten urologie en plastische chirurgie worden in samenwerking met de lokale autoriteiten en 
ziekenhuizen gepland en uitgevoerd. Naast de gratis operatieve ingrepen worden door de 
Nederlandse artsen colleges gegeven op de universiteit en door de verpleegkundigen trainingen 
gegeven aan het ziekenhuispersoneel.  Verder wordt het oogziekenhuis Ambon-Vlissingen 
ondersteund op het terrein van capaciteitsontwikkeling. 

Omdat kwalitatief goed onderwijs essentieel is voor ontwikkeling, brengt de SSVA 
onderwijsinstellingen in Ambon en Vlissingen met elkaar in contact. 

Om de economische ontwikkeling een impuls te geven worden In samenwerking met andere 
organisaties handelsmissies georganiseerd, zodat ook bedrijven van hier en daar met elkaar in 
contact kunnen komen.  

 

  

    

 

 

 

 

Oogziekenhuis ‘Ambon-

Vlissingen’. 



4 .De activiteiten in 2019 

Terugkijkend op onze activiteiten in 2019 kunnen we zonder meer stellen dat we goede dingen 

hebben gedaan, maar er waren ook dieptepunten. Een dieptepunt was het overlijden van Illfah 

Syarif, de echtgenote van de locoburgemeester van Ambon Syarif Hadler. In de maand juni was er 

een meeting gepland met een delegatie onder leiding van de burgemeester van Ambon Richard 

Louhenapessy. De delegatie , uitgenodigd door SSVA, bestond uit 12 personen. Echter, bij het 

verlaten van het vliegtuig kreeg Illfah Syarif een longembolie en is hier helaas aan overleden, 

ondanks de goede zorg van het VU ziekenhuis in Amsterdam. De delegatie keerde twee dagen later 

terug naar  Ambon. De geplande bijeenkomst met gemeente Vlissingen en SSVA ging niet door. Wel 

werd snel voor vertrek een nieuwe MoU (overeenkomst) getekend in Hotel Jakarta in Amsterdam. 

Een ander dieptepunt was de aardbeving op 26 september en de catastrofale gevolgen voor de 

bevolking. En de naschokken die daarop volgden. Het dodental liep op tot 41, honderden huizen en 

gebouwen werden vernield en de infrastructuur ondervond veel schade. De bevolking was in shock. 

Onze counterpart, de gemeente Ambon, moest alle zeilen bijzetten om de hulpverlening in goede 

banen te leiden. In nauw overleg met de burgemeester en de artsen van Ambon werd besloten de 

projecten Urologie en Childcare, die voor oktober gepland stonden, niet door te laten gaan. Men had 

in de ziekenhuizen en de gezondheidscentra andere prioriteiten. Daarentegen wilde men het project 

Hygiëne per se dit jaar opstarten 

In Ambon en in Nederland werden acties op touw gezet voor noodhulp en SSVA en zusterstad 
Vlissingen konden niet achterblijven. SSVA en de gemeente Vlissingen hebben aan het eind van 2019 
een bedrag van circa 10.000 euro ingezameld. 

 

Gelukkig kon SSVA wel het grootste gedeelte van de geplande activiteiten uitvoeren, zoals hieronder 

beschreven. 

1. Plastische Chirurgie 

  



  

De operaties vonden plaats in het dr. Haulussy ziekenhuis in Ambon in de periode 25 februari tot en 

met 8 maart. De coördinatoren gingen een week eerder om voorbereidend werk te doen voor het 

medische team. Het doel was en is het aanbieden van gratis medische hulp aan de armlastige 

bevolking op de Molukken die zelf niet in staat is om de kosten hiervoor op te brengen. De 

doelgroep voor het project plastische chirurgie bestaat vooral uit patiënten met lipspleten, 

open gehemelte,  en patiënten met bewegingsbeperkingen en contracturen ten gevolge van 

brandwonden. 

 

 

Het team bestond uit de volgende leden 

1.  Dr. Jacques van der Meulen,                 plastisch chirurg 

2.  Dr. Toni Klok,                                            anesthesioloog 

3.  Dr. Shariselle Pool,                                  plastisch chirurg in opleiding 

4.  Dr. Nicholas Slater,                                  plastisch chirurg in opleiding 

5.  Rob Boddaert,                                          algemeen coördinator SSVA 

6.  Tim Notenboom,                                      medisch coördinator project plastische chirurgie 

7.  Gerdien Janse-Bimmel,                           OK-assistent chirurgie 

8.  Marije Verdonk,                                       OK-assistent chirurgie 

9.  Sandra IJsebaart,                                     OK-assistent anesthesie 

10.Jose Ammerlaan,                                     OK-assistent anestesie 

11.Chloe Wittenberg,                                   physician assistant 

12.Sanne Cijsouw,                                         OK-assistent chirurgie in opleiding 

13.Wim Notenboom,                                    verpleegkundige algemeen en nazorg 

14.Mariette Notenboom-Kawarnidi,         algemene hulp 

 

 

Na wat organisatorische hobbels te hebben overwonnen zijn er in totaal 56 patiënten gescreend. Van 

deze patiënten zijn er 46 geopereerd; 3 patiënten, brandwonden contracturen, kregen wegens 

onvoldoende resultaat een her-operatie. 

Een trieste gebeurtenis was het overlijden van een operatiepatiëntje. Dit was een jongetje met een 

syndroom, en eigenlijk geen gunstige voorwaarden voor operatieve ingreep. Toch hebben de 

medisch specialisten zorgvuldig overleg gepleegd of zij wel tot operatie moesten overgaan. 

Uiteindelijk namen zij toch het besluit te opereren in de hoop zijn algehele conditie hierdoor naar 



een hoger niveau te krijgen en vooral zijn voedingstoestand te verbeteren. Helaas heeft dit niet meer 

mogen baten. Hoewel de operatie technisch goed was verlopen, heeft het kind daags na de operatie 

toch een slikpneumonie ontwikkeld, en is binnen enkele uren daarna toch ingeslapen. De 

verslagenheid hierover in het team was groot. Op waardige wijze is met de familie van het patiëntje 

omgegaan en uitleg gegeven over de gang van zaken.  

Drie mensen van het team (Tim, Wim en Mariette) hebben vanaf 11 tot en met 29 maart op zeer 

kundige wijze de nazorg op zich genomen. Na hun vertrek heeft een lokale verpleegkundige de 

nazorg overgenomen. 

Gedurende het verblijf hebben de coördinatoren gesprekken gevoerd met het gemeentebestuur 

over het vervolg en de toekomst van de medische missies naar Ambon. De bezorgdheid hierover 

hebben ze gemeld aan het bestuur van SSVA. Na telefonische interventie van de SSVA voorzitter en 

de directe bemoeienis van de Ambonse burgemeester is de lucht behoorlijk geklaard. Dit werd ook 

bevestigd bij gesprekken met de Ambonse delegatie van het gemeentebestuur aan Vlissingen in 

december jongstleden.  

  



2. Childcare en Urologie 

Op 26 september vond er een grote aardbeving plaats op de Middenmolukse eilanden met 

desastreuze gevolgen voor de bevolking, gebouwen en de infrastructuur. De gemeente Ambon zette 

al haar mensen in om de hulpverlening in goede banen te leiden. De focus lag op de directe 

noodhulp. 

Het Haulussy ziekenhuis werd ook getroffen. De patiënten durfden na behandeling niet in het 

ziekenhuis te blijven en werden in tenten op de parkeerplaats verder verzorgd. Om onder meer deze 

reden kon de geplande urologie missie niet naar Ambon. 

Het had ook gevolgen voor de werkgroep Childcare die voor de tweede keer naar Ambon zou gaan. 

De geplande activiteiten met de puskesmassen (gezondheidscentra) konden geen doorgang vinden, 

omdat de hoofden van de gezondheidscentra – huisartsen – hun handen vol hadden aan de 

slachtoffers van de aardbeving en de naschokken. 

Desalniettemin gingen vanuit Nederland huisarts Minggus Nanlohy en cardioloog Giovanni Tahapary 
naar Ambon, evenals anesthesioloog Bram Goor en echtgenote en bestuurslid van SSVA Judith de 
Fretes.  Dokter Nanlohy verleende medische bijstand in het zwaar getroffen gebied aan de oostkust 
van Ambon; de andere twee artsen hebben trainingen gegeven voor het gebruik van AED’s. 

In februari 2020 zullen zowel het team Urologie en Childcare wel naar Ambon vertrekken. Dit is 

overeengekomen met de Ambon delegatie die hier medio december op bezoek was. 

3. Noodhulp 

Enkele dagen na de aardbeving vertrok de werkgroep Hygiëne naar Ambon en kon zij ook ingezet 

worden om met de donatie van SSVA en de Gemeente Vlissingen de eerste goederen voor directe 

noodhulp van SSVA en gemeente Vlissingen te kopen met een aantal artsen. Deze hulpgoederen 

werden officieel overhandigd aan het gemeentebestuur van Ambon door de aanwezige SSVA leden.  . 

Na de eerste levering van basisgoederen, zou nog een aantal volgen voor Sameth Haruku, Tengah-

tengah en Tulehu.  Er werd eerst nagegaan aan welke goederen grote behoefte was en aan de hand 

van die lijst werden inkopen gedaan. 

 

Oogarts Danny Siegers van het oogziekenhuis, Agus Latuheru (SSVA) en Bram Goor (anesthesioloog) kopen spullen voor 

noodhulp. 

 

 

  



Noodhulp SSVA en Gemeente Vlissingen in beeld 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

  



4. Project AED / Cardiologie 

Cardioloog Tahapary legt uit hoe een AED werkt. 

 

Cardioloog Giovanni Tahapary ging sinds een aantal jaren mee met de medische teams van SSVA en 

gaf colleges op de Pattimura Universiteit in Ambon over zijn specialisme. Nadat hij tijdens zijn werk 

op Ambon een patiënt niet had kunnen helpen door het ontbreken van een AED (Automatische 

Externe Defibrilator), maakte hij zich sterk voor de aanschaf en het leren gebruiken van AED’s in 

Ambon   Tijdens de activiteit ‘SSVA ontmoet een kleurrijk Vlissingen’ in november werd de eerste 

AED aan dokter Tahapary overhandigd, een schenking van de gemeente Vlissingen. In de komende 

periode wordt gezocht naar sponsoren om alle 22 puskesmassen (gezondheidscentra) in de 

gemeente Ambon van zo’n apparaat te voorzien. De bedoeling is dat de AED-workshops structureel 

worden gegeven. 

 

 

 

 

 

 



5. Project Hygiëne 

De Gemeente Ambon maakte zich zorgen over de staat van hygiëne in de 22 gezondheidscentra 

(puskesmas) in de stad. Deze problematiek werd voorgelegd aan SSVA .  Na een jarenlange 

voorbereiding tezamen met het schoonmaakbedrijf Stoffels Bleijenberg uit Vlissingen en Alpheios uit 

Zwolle was het 28 september van dit jaar eindelijk zover. De werkgroep Hygiëne ging met zes 

mensen naar Ambon. Echter, op 26 september werd het eiland Ambon en omliggende eilanden 

getroffen door een zware aardbeving met 41 dodelijke slachtoffers en enorme schade aan huizen, 

gebouwen en infrastructuur. Maar met toestemming van de direct betrokkenen is de werkgroep toch 

gegaan met de restrictie dat niet het gehele program afgewerkt kon worden. Immers, de focus van 

de gezondheidscentra en de dienstdoende artsen lag volledig op het verzorgen van de slachtoffers. 

De groep bestond uit Sara Lobbezoo, Daniëlle Hüber en Yvonne Souissa van Stoffels Bleijenberg, Rita 

Brouwer, een expert op het gebied van ziekenhuishygiëne, van Alpheios en Rob Boddaert en Nico 

Lopulissa van SSVA. 

Het doel van het eerste werkbezoek was het verkennen van het werkterrein en het inventariseren 

van de wensen van zowel de werkvloer als van het management van de puskesmassen. We 

bezochten vijf van de centra en bij elk van die centra gaf de schoonmaakploeg een training en de 

SSVA mensen gaven een presentatie van de doelen van het project. Al vrij snel kwamen zowel wij als 

de betrokkenen in Ambon tot de conclusie dat het niet haalbaar is om alle 22 gezondheidscentra op 

deze manier te betrekken  Na het werkbezoek konden we het volgende vaststellen 

 Het project wordt een pilot project Hygiëne met twee puskesmassen  (Tawiri en Karang 

Panjang) en het oogziekenhuis Ambon-Vlissingen. Deze drie instellingen gaan we helemaal 

goed ‘op punt’ zetten. En na de pilotfase gaan ze als een soort van trainingscentrum 

fungeren voor de andere gezondheidscentra in de stad. 

 De ervaringen van de schoonmaakploeg, van Rita Brouwer en van de SSVA mensen evenals 

de aanbevelingen, worden gebundeld en na 

evaluatie wordt er een werkbaar plan gemaakt. Het 

plan omvat activiteiten op korte, middellange en 

lange termijn. De evaluatie gebeurt met de directeur 

van Stoffels Bleijenberg Jac. Weijers en de voorzitter 

van SSVA Bob Latuheru en Rita Brouwer van 

Alpheios. 

 Het driejarig project houdt in dat jaarlijks een 

team richting Ambon gaat. De omvang van de groep 

kan per jaar vastgesteld worden. 

  



6. Oogheelkunde 

Vier optometristen en Orthoptisten van Stichting Zienderogen zijn in samenwerking met SSVA van 1 

tot en met 16 februari 2019 naar Ambon geweest. Ondanks grote problemen met de douane, waarbij 

apparatuur niet werd toegelaten, was het een geslaagde missie. Resultaat : bijna 1500 patiënten 

werden gescreend en zo nodig van een brilrecept voorzien. Ook gaven de oogspecialisten uit 

Nederland een cursus orthopedie, meten met de skiascoop en een interactieve workshop over low 

vision aan de medewerkers van het oogziekenhuis ‘Ambon-Vlissingen’. Er zal echter geen vervolg 

komen van de activiteiten van stichting Zienderogen in het lokale oogziekenhuis vanwege een ernstig 

verstoorde relatie tussen de directeur van het oogziekenhuis en een optometrist van stichting 

Zienderogen. Bemiddelingspogingen van SSVA mochten niet baten. 

 Zoals bekend stuurt SSVA al jaren geen oogspecialisten meer naar Ambon. Na de opening van de 

oogkliniek in 2014 ligt de ondersteuning meer op het gebied van capaciteitsontwikkeling. SSVA werkt 

hiervoor nauw samen met de Stichting Leer Anderen Helpen (SLAH). Deze stichting stuurt jaarlijks 

een van haar oogartsen – Wilda Batubara_ naar Ambon om de meer complexe ingrepen te doen. Ook 

is sprake van ondersteuning bij het aansturen van de oogkliniek, het doorvoeren van een 

gedigitaliseerde administratie en andere zaken. In februari/maart 2019 hebben twee oogartsen van 

SLAH, Wilda Batubara en Monica Landez, honderden oogpatienten geopereerd in het oogziekenhuis 

‘Ambon-Vlissingen’.In september jl. is de oogarts Danny Siegers met 2 oogartsen van SLAH naar een 

congres over m.n. phaco-operaties in Parijs geweest. In februari 2020 zullen dr. Wilda Batubara en 

dr. Ivan Gan naar Ambon gaan om samen met het personeel het niveau binnen het oogziekenhuis te 

verhogen. De SLAH blijft de oogarts en zijn medewerkers ondersteunen op allerlei terreinen. Op de 

rol staat ook een training in Jakarta voor het technisch personeel van het oogziekenhuis. 

   

Vanwege de zeer nauwe relatie met SSVA heeft werkgroep Hygiëne het oogziekenhuis opgenomen in 

het pilottraject. Rita Brouwer van Alpheios heeft concrete aanbevelingen gedaan met betrekking tot 

de schoonmaak van operatie-apparatuur. 

 

Twee SLAH doktoren met het personeel van het oogziekenhuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7. SSVA lezing  

Moluks verzet in de Tweede Wereldoorlog 

De aanval van het Japanse leger op de Amerikaanse marinebasis in Hawaii op 7 december 1941 was 
het startschot van de Tweede Wereldoorlog in Azië. 
In het voorjaar van 1942 werd Nederlands-Indië bezet door Japan. Het Koninklijk Nederlands-Indisch 
Leger (KNIL) had gecapituleerd, maar er ontstond verzet van onder meer inheemse KNIL-militairen 
die uit krijgsgevangenschap werden ontslagen.  
De bijdrage van Molukkers aan het anti-Japanse verzet was groot, zeer groot.  
Ook het verzet tegen de Duitse bezetting telde enkele Molukkers die destijds in Nederland verbleven. 
Wie waren zij en wat dreef hen? Wat is er geschreven over Molukkers in de Tweede Wereldoorlog? 
Drs. Ron Habiboe gaf hierover een lezing op 6 juni in het gebouw van Stichting Mae Uku. 
 
Deze lezing was een aanloop naar de eerste Indische herdenking op 15 augustus  in Vlissingen.  
In het kader van de 75 jarige herdenking van de Slag om de Schelde en de Tweede Wereldoorlog 
organiseerde gemeente Vlissingen ook een Indiëherdenking. De gemeente wou per se de Molukse 
gemeenschap betrekken bij deze gebeurtenis en vroeg SSVA 
om haar medewerking. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



8. Contacten met de counterpart 

Het hele jaar door onderhoudt SSVA contacten met haar counterpart, d.i. het gemeentebestuur van 
de stad Ambon. Het contact verloopt grotendeels via de telefoon en email. Het best werkt toch het 
persoonlijk contact tijdens de wederzijdse werkbezoeken. 

 

Op uitnodiging van SSVA en de gemeente Vlissingen kwam in juni een delegatie van het 
gemeentebestuur van Ambon naar Nederland. Het gezelschap bestond o.a. uit de burgemeester van 
Ambon, Richard Louhenapessy, de loco-burgemeester Syarif, het hoofd van de gezondheidsdienst 
dokter Wendy Pelupessy, de oogarts van het oogziekenhuis ‘Ambon-Vlissingen’ dokter Danny Siegers 
en nog andere personen. SSVA en de gemeente Vlissingen wilden over de toekomst van de 
samenwerking met de gemeente Ambon spreken en hun bezorgdheid over de voortgang van de 
medische projecten uitspreken. De regelgeving met betrekking tot de benodigde papieren voor de 
medische missies verandert constant. Bovendien worden de medische teams elk jaar weer 
geconfronteerd met de onwillige houding van de douane in Jakarta bij het inchecken van het 
medisch materiaal .Verder stonden besprekingen met de verschillende projectgroepen op het 
programma 

De verwachtingen aan beide kanten waren hoog. Echter, bij het verlaten van het vliegtuig op 

Schiphol werd de echtgenote van loco-burgemeester Syarif getroffen door een longembolie en kwam 

ze te overlijden. De delegatie ging twee dagen na deze droevige gebeurtenis terug naar Ambon. 

De dag voor vertrek tekenden burgemeester Louhenapessy van Ambon en burgemeester Van den 
Tillaar van Vlissingen een hernieuwde MoU. Dit samenwerkingscontract had de Ambonse 
burgemeester nodig voor zijn gesprekken op de ministeries van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken 
om de voortgang van de SSVA-projecten, m.n. de medische, veilig te stellen. Hij is in zijn opzet goed 
geslaagd. n de media in Ambon en Jakarta werd dit breed uitgemeten : de stedenband Ambon-
Vlissingen is een voorbeeld voor de stedenbanden in Indonesië! 

 

Kerjasama "sister city" Ambon-Vlissingen didukung 

pemerintah pusat (7/8 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De centrale regering steunt de samenwerking tussen Ambon en Vlissingen. 



  

Ook is er altijd nauw contact met de beleidsmakers van de gemeente Ambon tijdens de uitvoering 
van de projecten. Dit was dan ook het geval tijdens het bezoek van de werkgroep Hygiëne in 
september/oktober. Er wordt overlegd over de lopende projecten, maar ook over wat er op de 
planning staat.De penningmeester van SSVA heeft overlegd hoe de noodhulp gerealiseerd kon 
worden 

 
 In december heeft het uitgestelde bezoek van het gemeentebestuur van Ambon alsnog 
plaatsgevonden. In de Ambonzaal van het Vlissingse stadhuis werden de gesprekken gevoerd. Naast 
de burgemeester van Ambon, het hoofd van de gezondheidszorg in Ambon en de directeur van het 
oogziekenhuis Ambon-Vlissingen, waren ook  drie parlementsleden van het Ambonse stadsbestuur 
aanwezig. Van de gemeente Vlissingen waren burgemeester Van den Tillaar en wethouder Vader 
aanwezig. Burgemeester Louhenapessy verklaarde dat niet alleen Ambon heel trots is op de 
stedenband, maar ook de centrale regering in Jakarta. De stedenband Ambon-Vlissingen is een 
voorbeeld voor de andere stedenbanden in Indonesië. Derhalve zullen problemen rond de medische 
missies tot het verleden behoren.  Na de plenaire zitting hebben de verschillende SSVA-werkgroepen 
afzonderlijk met dokter Pelupessy kunnen praten over de voortgang van de projecten. 

 

In het komende jaar zal hoogstwaarschijnlijk een officiële vertegenwoordiger van SSVA in Ambon 
benoemd worden. Deze contactpersoon moet het werk van SSVA in Ambon op diverse terreinen 
gemakkelijker maken. 

 

De Ambon delegatie in de Ambonzaal in het stadhuis van Vlissingen. 

 

 

 



9. SSVA ontmoet een kleurrijk Vlissingen 

  

Net als vier jaar organiseerde SSVA op 8 november 
weer een grote meeting voor de Vlissingers in het 
atrium van het stadhuis van Vlissingen : “SSVA 
ontmoet een kleurrijk Vlissingen”. Op deze 
goedbezochte bijeenkomst was er ook veel aandacht 
voor noodhulp aan de slachtoffers van de aardbeving 
in de Molukse archipel. 

Tijdens deze meeting hebben de verschillende SSVA-
projecten een korte presentatie gegeven. 

Burgemeester Bas van Tillaar die de ambassadeur van 
Indonesië ontving, kwam met de verheugende 
mededeling dat de gemeenteraad unaniem had 
besloten om 5000 euro beschikbaar te stellen aan 
SSVA voor projecten en  noodhulp. Eerder had de 
gemeente al 3000 euro gedoneerd voor noodhulp. 
Want “Vlissingen heeft tenslotte een speciale band 
met Ambon”. 

Later op de avond overhandigde wethouder en loco burgemeester Albert Vader namens de 
gemeente Vlissingen een defibrillator (AED) aan cardioloog Giovanni Tahapary.  Een paar weken 
eerder had de cardioloog reeds cursussen gegeven in Ambon over de werking en het gebruik van dit 
apparaat en zal volgend jaar terugkeren om hiermee verder te gaan. De bedoeling is om sponsoren 
te zoeken voor de aanschaf van AED’s, zodat elke puskesmas in de gemeente Ambon de beschikking 
heeft over dit apparaat. 

Naast aandacht voor de projecten van SSVA en de noodhulp was er veel aandacht voor de culturele 
en culinaire geneugten van de inwoners van Vlissingen met een migranten achtergrond. Diverse 
(flamenco) dansgroepen, een buikdanseres, een tifagroep en de Molukse band Joop and Friends 
zorgden voor veel plezier en vermaak. 

 

 

 

 

 

 

  



10. Fondswerving 

Fondswerving voor goede doelen heeft het de laatste jaren vrij lastig. Teruglopende 

subsidies, concurrentie om de donatie-euro’s, onze werkgroep heeft hier in het Zeeuwse 

mee te maken. Zo is het budget voor ontwikkelingssamenwerking dat op Prinsjesdag 

werd gepresenteerd procentueel het laagste sinds 1973.  Bijna 30 sponsoren - 

particulieren, bedrijven, goede doelen organisaties, kerken, instellingen – hebben SSVA 

het afgelopen jaar ondersteund. De goede doelen markt staat onder druk. Daarom gaat 

de werkgroep de komende drie jaar actief kijken naar effectieve en vooral verschillende 

manieren  om nog meer sponsoren en donateurs aan ons te binden. De rol van sociale 

media wordt hierin meegenomen. De kennis hiervoor in de groep is aanwezig en zal 

optimaal benut worden. 

Lokale fondswerving 

Dit jaar is voorzichtig begonnen met het werven van fondsen in de stad Ambon. Dit moet gezien 

worden als aanvulling op de bestaande geldstromen hier in Nederland. Fondsenwerving in Ambon 

laat zien dat de lokale bevolking wel degelijk betrokken is bij de problemen in hun eigen regio en dat 

ze bereid is ook een financiële bijdrage te leveren. Het gevoel van eigenaarschap (ownership) en 

betrokkenheid moeten de belangrijkste drijfveren zijn voor de sterk groeiende middenklasse in de 

stad Ambon om mee te doen. In de komende jaren moet de fondsenwerving ook  structureel 

plaatsvinden in Ambon. 

 

 

  



11. PR / Communicatie 

Een goede pr / communicatie is van levensbelang voor de stichting. De achterban moet op de hoogte 

zijn van het werk van de stichting en de groep fondswerving kan niet zonder een geoliede pr- en 

communicatiegroep.  

In 2019 heeft de Scalda in Terneuzen SSVA geholpen met het maken van een nieuwe website. We 

moeten nu concluderen dat er technisch nog mankementen zijn en het moet gebruiksvriendelijker 

gemaakt worden. Het gebruik van Facebook wordt steeds beter, maar de inzet van sociale media 

moet optimaal benut worden. Hiertoe moet een groep jonge mensen benaderd worden die 

vaardiger zijn in het gebruik hiervan. 

De nieuwsbrief ‘Jembatan’ (= brug) is in 2019 vanwege drukke werkzaamheden niet verschenen. Dit 

moet anders. Deze digitale nieuwsbrief biedt mogelijkheden om naast de sociale media de achterban 

(persoonlijk) te berichten over de activiteiten en de projecten. Vanaf 2020 moet de nieuwsbrief dan 

ook structureel één keer per jaar verschijnen. 

In 2019 heeft SSVA het volgende gedaan met betrekking tot de info-stand: 

*8 juni – de Middelburgse Stadsfeesten, wegens slechte weersomstandigheden niet doorgegaan. De 

hapjes wisten we die dag wel aan de man te brengen. Alles was uitverkocht. 

*26 juni - De Zomermarkt in Ter Reede is niet meer gedaan. Weliswaar was de opbrengst van de 

loterij tijdens de markt voor Sri Lanka en SSVA. 

*8 nov – SSVA ontmoet een kleurrijk Vlissingen in het atrium van het gemeentehuis.  

 Planning 2020 

-Middelburgse Stadsfeesten 1 dag (juni) 

-Zomermarkt Ter Reede (juni) 

-Jaarlijkse vrijwilligersmarkt in de Lasloods (sept) 

-Markt van Hoop in Goes (nov) 

 Zoals in voorgaande jaren zal SSVA indien mogelijk ingaan op verzoeken voor lezingen en interviews 

voor dag- en weekbladen, magazines en interviews voor radio en tv en voor de medewerking voor 

een infostand. 

 

 

 

 

 

 

 



5 . 2019 in foto’s 

 

 

 



 



6. Sponsoren bedankt 
 Voor een kleine Zeeuwse non-profit stichting is de financiële ondersteuning die wij van u mogen 

ontvangen van heel groot belang. Wij kunnen hierdoor onze doelen voor een groot deel 

verwezenlijken. 

Daarom willen wij u namens het bestuur, de medewerkers, de werkgroepen en onze counterpart 

gemeente Ambon danken voor de ondersteuning, hulp en betrokkenheid in 2019. 

Ook voor de komende periode liggen mooie uitdagingen klaar die wij, hopelijk met uw steun,  hopen 

te kunnen realiseren. 

Deze bedrijven en organisaties hebben SSVA in 2019 ondersteund : 

PKN Oostkapelle 

Stichting WVO Zorg 

Stichting Goede Doelen 

Stichting Moerman Promotie Vlissingen 

Inner Wheel Zeeuws Vlaanderen 

Stichting Hooykaas- La Lau 

Schoonmaakbedrijf Stoffels Bleijenberg 

Stichting Wereldwinkel Oost-Souburg 

Gemeente Vlissingen 

Zaalvoetbalvereniging Groene Ster 

Stichting Imelda Nolet 

Diaconie Gereformfeerde Gemeente Vlissingen      

Stichting Kota (Roermond) 

Rotary Middelburg 

Stichting Mae Uku 

Werkgroep SouMiKou (Oost-Souburg) 

Indonesische Ambassade (Den Haag) 

Garuda Indonesia 

 

Naast deze bedrijven en organisaties heeft een aantal particulieren ook dit jaar een gift gedoneerd 

aan SSVA. 

 



 

7. Activiteiten 2020 
 Interne Studiedag (25 januari) 

 Vergaderschema voor DB, AB, bijeenkomst met medewerkers 

 Implementatie SSVA Beleidsplan 2020 - 2023 

 Formaliseren officiële vertegenwoordiger in Ambon (februari) 

 Studiedag Bestuurlijke Verandering: doorontwikkeling SSVA ( 29 februari) 

 Oogziekenhuis Ambon – Vlissingen : capaciteitsontwikkeling 

- Dr. Ivan Gan (Oogziekenhuis Rotterdam) naar Ambon voor de training van dr. Denny 

Siegers betreffende het gebruik van een phaco 

- Dr. Wilda Batubara (SLAH) naar Ambon 

- Training technici van het oogziekenhuis in Jakarta 

 Operatie Urologieteam naar Ambon : 3 – 14 februari 

- Coördinator A. Latuheru en technicus F. Wille gaan een week eerder 

 Website vernieuwen / offerte aanvragen 

 Werkgroep Childcare naar Ambon : 3 – 14 februari 

 SSVA – lezing over Ambon / Molukken 

 Uitgave Nieuwsbrief Jembatan (mei ) 

 Info bijeenkomst in Mae UKu over SSVA projecten (maart) 

 Informatie stand SSVA bij activiteiten 

 Samenstelling team Plastische Chirurgie 2021 

 Samenstelling team Urologie 2021 

 Werkgroep Hygiëne naar Ambon (oktober) 

 Activiteiten in het kader van fondswerving SSVA 

 Bezoek delegatie gemeente Ambon aan Vlissingen 

 Jaarverslag en jaarrekening 2020 

 Voorbereiding Studiedag januari 2021 

 

Eerste noodhulp SSVA en Gemeente Vlissingen voor de slachtoffers van de aardbeving van 26 september 2019. 

 

 

 

 

 

 


