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Wethouder A. Vader van de Gemeente Vlissingen schenkt SSVA een AED. 

 



 

  

1.Voorwoord  
Voor u ligt het Beleidsplan SSVA 2020-2023. Wij hopen dat dit plan u een goede indruk geeft van 

onze doelstellingen en projecten in de komende periode. Dit beleidsplan bouwt voor een deel voort 

op het Beleidsplan 2014. 

Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon is een Zeeuwse non-profit organisatie die werkt onder de 

paraplu van de Stedenband Vlissingen-Ambon. 

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

basisvoorzieningen fundamenteel is” staat in onze visie-omschrijving.  

Onze activiteiten en projecten zijn gekaderd in deze visie en het ‘werkterrein’  is de stad Ambon, de 

hoofdstad van provincie Maluku. Onze counterpart is het gemeentebestuur van de stad Ambon. 

Rechtstreeks maar ook via onze officiële vertegenwoordiger onderhouden we intensieve contacten 

met Ambon. 

Het bovenstaande kunnen wij natuurlijk niet alleen en wij hopen daarom  dat we met uw hulp onze 

plannen kunnen verwezenlijken. 

N. Lopulissa 

Plastische chirurgie project in Ambon. 

 



 

  

 

 2.Basisgegevens 

Contactgegevens 

Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon (SSVA) 

Secretariaat : Njonkie Pattinama, 06  55 73 75 71, 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 (lid)   nlopulissa@gmail.com 

Rob Boddaert (lid)   inrobodd@zeelandnet.nl 

Judith de Fretes (lid)   jwdfretes@zeelandnet.nl 

In de loop van 2020 zal er een bestuurswisseling plaatsvinden : bestuursleden zullen van functie 

veranderen en nieuwe zullen na gesprekken hun intrede doen. 

De bestuursleden doen het werk onbezoldigd, alleen de gemaakte onkosten zijn voor rekening van 

de stichting. 

 

 

 

 

 

 



 

  

vrijwilligers 

Zowel het bestuur van SSVA als alle leden van de verschillende projectgroepen zijn vrijwilligers. 

Bovendien kan de stichting ook rekenen op een grote groep sympathisanten die tijdens 

evenementen belangeloos hand- en spandiensten verrichten 

 

 

 

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 oud-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 

 

 

Burgemeester B. van den Tillaar en wethouder  A. Vader en SSVA voorzitter B. Latuheru op bezoek in Ambon.  



 

  

3.Visie – Missie  
 

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.  

 

Urologieproject in Ambon. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

4.Kernwaarden 
Vanuit onze visie en missie hebben we kernwaarden (gemeenschappelijke vertrekpunten) 

geformuleerd voor onze stichting en bij alles wat wij doen verliezen wij onze kernwaarden niet uit 

het oog: 

 Compassie met de lokale bevolking. 

 Onze relaties zijn gebaseerd op gelijkwaardigheid, wederzijds respect en solidariteit. 

 SSVA medewerkers zijn op de hoogte van culturele factoren die van invloed (kunnen) zijn op 

het werk en betrekken die kennis bij hun handelen. 

 De medewerkers van SSVA stellen zich collegiaal naar elkaar op. 

 

 

 

 

Het oogziekenhuis in Ambon heeft met de oogartsen van SLAH 400 patiënten geopereerd in maart 2019. 

 

 

 



 

  

 5.Ambities 

5.1. De medische projecten 

Op de Molukse eilanden hebben heel veel mensen niet of nauwelijks toegang tot de 

gezondheidszorg. Als je op het eiland Ambon woont heb je geluk. De hoofdstad Ambon telt een 

aantal ziekenhuizen en de gemeente Ambon beheert 22 kleine gezondheidscentra (puskesmas) en 

een oogziekenhuis. Er zijn hele grote verschillen tussen zorgfaciliteiten in de stad en verafgelegen 

gebieden. En als je bedenkt dat de Molukken op nummer drie staat van de armoedelijst in 

Indonesië, dan kun je gerust  concluderen dat de toegang tot de gezondheidszorg een uiterst groot 

aandachtspunt vormt. SSVA biedt ondersteuning op specifieke gebieden van de gezondheidszorg in 

de gemeente Ambon. De medische teams van SSVA opereren de patiënten gratis. De patiënten 

behoren tot de armsten in de gemeente Ambon. Capaciteitsontwikkeling speelt bij de projecten 

een grote rol. 

In de komende drie jaar zal SSVA de volgende projecten continueren c.q. starten. 

 

1. Oogheelkunde (oftalmologie) 

In 2013 werd door de gezamenlijke inspanningen van gemeente Ambon, gemeente 

Vlissingen, SSVA  en Stichting Leer Anderen Helpen (SLAH)in Ambon een oogkliniek gebouwd. 

Oogkliniek Mata “Ambon-Vlissingen”. In de jaren daarvoor stuurde SSVA jaarlijks oogartsen 

naar Ambon om oogoperaties (cataract) te verrichten. Door het personeel en met name de 

lokale oogarts te scholen is dit gelukkig niet meer nodig. Door deze gezamenlijke inspanning 

(lokale capaciteitsontwikkeling) van SSVA en SLAH is de kliniek in de afgelopen jaren 

uitgebreid met een OK- complex met een aparte anesthesie /voorbereidingsruimte en een 

aparte sterilisatie-ruimte. In 2018 kreeg de kliniek een upgrading : van kliniek naar 

oogziekenhuis. Het heet nu “Balai Kesehatan Mata Ambon-Vlissingen”. De komende periode 

zal het personeel en de oogarts verder ondersteund worden door SLAH en SSVA. 

2. Urologie 

Jaarlijks wordt er een Urologieteam door SSVA uitgezonden naar het dr. Haulussy ziekenhuis 

in Ambon. Twee weken lang opereert het team de patiënten gratis. Het team bestaat uit ca. 

10 mensen. De groep doet dit onbezoldigd, SSVA betaalt de reis- en verblijfkosten. In de 

eerste week van februari 2020 vertrekt het team richting Ambon. Per missie zullen ca. 80 

patiënten worden geopereerd. Het streven is om de medische teams de komende periode 

kleiner te maken : de lokale medewerkers zullen meer betrokken worden en gaandeweg het 

werk overnemen. De urologen geven colleges en workshops op de universiteit van Ambon. 

3. Plastische Chirurgie 

In  2020 vertrekt er geen team naar Ambon.  Vanwege het kleine aantal patiënten dat zich 

aanmeldt in de gemeente Ambon is nu afgesproken dat  het team om de twee jaar naar 

Ambon gaat. Er worden pogingen in het werk gesteld om ook patiënten buiten de 

gemeentegrenzen te werven, maar dit is een provinciale taak met financiële consequenties. 

Per missie zullen ca. 40 mensen worden geopereerd. De chirurgen geven op de universiteit 

colleges en workshops over deze vorm van chirurgie. 

4. Cardiologie / AED 

Sinds een aantal jaren gaat er met een van de twee operatieteams ook een (Molukse) 

cardioloog mee. Een cardioloog is een medisch specialist in de cardiologie, de tak van de 

geneeskunde die zich richt op de diagnostiek en behandeling van hart- en vaatziekten. De 



 

  

cardioloog geeft op de Pattimura Universiteit in Ambon colleges en workshops over zijn 

vakgebied.. In 2019 is hij gestart met de workshop ‘gebruik van de AED ’ in een aantal 

gezondheidscentra in Ambon. AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Het is een 

apparaat dat gebruikt wordt om mensen met een hartstilstand te reanimeren. De Gemeente 

Vlissingen heeft SSVA een AED geschonken voor dit project, maar het is de bedoeling om op 

alle 22 gezondheidscentra een AED te plaatsen.  

In de komende periode zullen er sponsoren gezocht worden voor de aanschaf van deze 

apparaten. Ook zal de cardioloog de trainingen in het gebruik van de AED blijven geven 

5. Childcare 

Gemeente Ambon heeft SSVA gevraagd om mee te denken en 

mee te werken om een systeem op te zetten om 

ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen in kaart te 

brengen, waarna een handelingsplan in gang gezet kan worden. 

In 2018 is de werkgroep Childcare na veel voorbereidend werk 

naar Ambon gegaan om het project op te starten. De ervaringen 

op diverse terreinen worden gebruikt om de volgende stappen 

te zetten. Het is een meerjarenproject waarbij op verschillende 

niveaus een wijziging in werk- en denkwijze bewerkstelligd moet 

worden 

In de eerste week van februari 2020 wordt een tweede bezoek 

gebracht aan Ambon. Eind 2023 zal er een werkbaar systeem 

functioneel zijn. 

6. Hygiëne 

De hygiëne in een groot deel van de gezondheidscentra ( puskesmas)  is een groot punt van 

zorg van gemeente Ambon. De vraag aan SSVA is om expertise vanuit Vlissingen in te zetten 

om deze problematiek een halt toe te roepen. Drie participanten vormen het hart van dit 

nieuwe project : SSVA, Schoonmaakbedrijf Stoffels Bleijenberg uit Vlissingen en gemeente 

Ambon. Na een gedegen voorbereiding in Vlissingen gingen twee medewerkers van SSVA, 

drie schoonmakers van Stoffels Bleijenberg en een expert op het gebied van 

ziekenhuishygiëne in september 2019 naar Ambon om het project op te starten. Dit onder 

moeilijke omstandigheden : twee dagen voor vertrek vond er een aardbeving plaats met 

desastreuze gevolgen. In de komende twee jaar zullen door trainingen, het opzetten van een 

organisatiestructuur en het gebruik van bepaalde schoonmaakmiddelen e.a. verbeteringen 

zichtbaar zijn. 

 

5.2. Andere projecten 

   Fondswerving 

Vorig jaar schreef ik al dat de werkgroep fondswerving het traditioneel moeilijk heeft. 

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 in september van dit jaar procentueel het laagste sinds 

1973.  Bijna 25 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 voor de sterk groeiende 

middenklasse in Ambon de belangrijkste drijfveren zijn om mee te doen. In de komende 

jaren moet de fondsenwerving ook  structureel plaatsvinden in Ambon. 

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 Scalda in Terneuzen SSVA geholpen met het maken van een nieuwe website. 

We moeten nu concluderen dat er technisch nog mankementen zijn en wellicht kan het 

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. 

Zoals voorgaande jaren zal SSVA ingaan op verzoeken voor lezingen en interviews voor dag- 

en weekbladen, magazines en interviews voor radio en tv.  

 

              Onderwijs (Unpatti – HZ, University of Applied Sciences) 

In 2019 zijn de Pattimura Universiteit (Unpatti) in Ambon en de HZ, University of Applied 

Sciences in Vlissingen een samenwerkingsovereenkomst (MoU) aangegaan voor 

samenwerking op diverse terreinen. De komende periode zal hieraan invulling worden 

gegeven en zal SSVA hieraan een bijdrage leveren. Een uitwisseling van studenten behoort 

tot de mogelijkheden. 

In het kader van capaciteitsontwikkeling zal SSVA onderwijsmogelijkheden stimuleren en 

ondersteunen om het niveau op onder meer medisch terrein verder op te krikken. 

 

Economische ontwikkeling 

Samen met een aantal organisaties in het Zeeuwse is er in het verleden een poging gedaan 

om het MKB in Zeeland en dat in Ambon met elkaar in contact te laten komen via een 

bijeenkomst in Middelburg. Voor ondernemers in Ambon bleek dit een te grote stap. Er zijn 

op dit terrein kansen en de komende tijd wordt dit weer opgepakt. 

  



 

  

 

               Interne Organisatie 

Bestuurlijk zal begin 2020 het een en ander veranderen en middels een speciale studiedag in 

februari 2020 wordt de organisatiestructuur tegen het licht gehouden met de beschrijving 

(invulling) van de diverse taken. 

De werkgroepen Communicatie/PR (sociale media) en Fondsenwerving zullen versterkt 

worden en nadrukkelijker in het vizier komen. 

               SSVA vertegenwoordiger in Ambon 

Vanaf 2020 heeft SSVA in Ambon een officiële vertegenwoordiger. Alle communicatie met  

Ambon zal grotendeels lopen via deze vertegenwoordiger. Hij begeleidt op alle fronten de 

projecten van SSVA in Ambon. Het resultaat is dat communicatie met onze counterpart nog 

beter en sneller verloopt. 

 

 Symposium Plastische Chirurgie in de Pattimura Universiteit van Ambon. 

  

 

 

 

 
 

 

 Hygiëne project in Tawiri.  



 

  

6.Sterkten en Zwakten 
Voor een goed (beter) functioneren van de organisatie is het goed om periodiek te kijken naar de 

sterke en minder sterke punten binnen die organisatie. Voor SSVA hebben we dit gedaan en het 

resultaat is een handelingsplan voor de komende drie jaar. 

 

STERK 

 Er is veelvuldig contact met de counterpart in Ambon 

 Lokale capaciteitsontwikkeling staat hoog in het vaandel 

 Betrokkenheid van Gemeente Vlissingen bij de activiteiten en projecten van SSVA 

 De samenwerking met gemeente Ambon, de Indonesische ambassade en SLAH  

 Informatieverstrekking richting de achterban is goed verzorgd, waardoor het draagvlak voor 

de projecten groot is 

ZWAK 

- De sociale media worden nog niet optimaal benut 

- De nieuwsbrief richting de achterban moet structureel minimaal 1 x per kalenderjaar 

verschijnen 

- De aanwezige know how op het terrein van fondsenwerving wordt niet optimaal gebruikt 

- Er is geen officiële vertegenwoordiger van SSVA in Ambon 

 

7.Strategische doelstellingen  
1. De doelen voor werkgroep PR / Communicatie voor de komende periode : 

a. Een optimaal gebruik van sociale media : Facebook, website 

b. De digitale Nieuwsbrief “Jembatan” verschijnt 1 x per jaar 

 

2. Werkgroep fondsenwerving gaat 

a. De know how die aanwezig is in de groep omzetten in diverse vormen van 

fondsenwerving 

b. Het donateursbestand drastisch verhogen naar minimaal 50 

c. Netwerken op het terrein van serviceclubs, besturen en ondernemingen 

d. Fondsen werven bij de lokale middenstand in Ambon 

 

3. Vanaf 2020 heeft SSVA een officiële vertegenwoordiger in de stad Ambon. De 

vertegenwoordiger fungeert als intermediair tussen SSVA en Ambon en begeleidt de 

projecten in Ambon inhoudelijk en organisatorisch. 

 

 



 

  

8.Projectvoortgang en Verantwoording 
 

In elke bestuursvergadering zullen alle projecten geagendeerd worden, waarbij voorbereidingen en 

tussentijdse doelen worden besproken. En indien nodig zullen ook gesprekken gevoerd worden met 

de projectgroepen. 

Gedurende een werkbezoek in Ambon zal het bestuur geïnformeerd worden via een tussentijds 

verslag en / of foto’s. 

Na elk werkbezoek aan Ambon in het kader van het project stelt de projectcoördinator een verslag 

op voor het bestuur van SSVA. In die evaluatie staan de plussen en de minnen van het betreffende 

project waarna het bestuur in samenspraak met de projectgroep en onze counterpart (de lokale 

overheid) het vervolg van het project zal bespreken. 

 

 

9.Bestuurlijke Zaken       
 Om nieuwe bestuursleden of werkgroepsleden te vinden zal er voornamelijk gebruik 

gemaakt worden van persoonlijke gesprekken. 

 Voor aanvang van het kalenderjaar wordt een vergaderrooster voor een heel jaar vastgesteld 

voor het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur. 

 Het jaarverslag en de jaarrekening worden in december opgemaakt en in de eerste studiedag 

gepresenteerd en op de website geplaatst. 

 Het jaarprogram wordt op de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar gepresenteerd. 

 Contacten met de counterpart over beleidszaken verlopen via het bestuur.                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Delegatie van het Ambonse gemeentebestuur op bezoek in Vlissingen. 

 



 

  

10.Samenwerkingen en lidmaatschappen 

SSVA werkt nauw samen met 

 Gemeente Vlissingen 

 Gemeente Ambon 

 De Indonesische Ambassade in Den Haag 

 Stichting Leer Anderen Helpen (SLAH)  in Utrecht 

 Stichting Mae Uku te Oost-Souburg 

 

SSVA is aangesloten bij de ANBI : Algemeen Nut Beogende Instelling 

Hierdoor tellen giften van donateurs  mee voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting. 

Wie periodiek (meerdere jaren achtereen) schenkt aan een ANBI kan deze schenkingen voor 

100% aftrekken. Hiervoor bestaat geen maximum. (NB. De Belastingdienst stelt wel een 

aantal eisen aan periodieke schenkingen: donateurs moeten om voor 100% aftrek in 

aanmerking te komen ten minste 5 jaar achtereen ongeveer eenzelfde bedrag overmaken 

aan dezelfde organisatie.  

 

Werkgroep Childcare in Ambon. 



 

  

 

Medio december 2019 schreef onze voorzitter Bob Latuheru op een kerstkaart : 
 

Het is goed om je einddoel te kennen, 

Maar het is de reis zelf waar het om gaat. 

 

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

te kunnen realiseren. 

 

 

 

Hygiëneproject in Kota Ambon. 

 

 

 

Steun de projecten van Stichting 

Samenwerking Vlissingen-Ambon 


