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Het gemeentehuis in Ambon heeft nu een vergaderzaal, genaamd “Vlissingen”. Dit heeft burgemeester Richard 

Louhenapessy beloofd toen hij in de Ambonzaal in het Vlissingse stadhuis vergaderde met SSVA en Gemeente Vlissingen. 
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Voorwoord 

Terugblikkend kunnen we niet om de wereldwijde pandemie heen. Het corona virus zette abrupt een 

rem op het grootste deel van onze activiteiten, zowel hier in Nederland als in Ambon. Zo konden de 

geplande activiteiten in Ambon van Werkgroep Hygiëne in oktober niet plaatsvinden en zullen 

doorgeschoven worden naar 2021.  

Gelukkig kon een aantal activiteiten wel doorgang vinden. In februari van 2020 ging het team 

urologie naar Ambon om te opereren. En ook Werkgroep Childcare kon haar activiteiten doen in 

Ambon in dezelfde periode. En de SSVA-lezing van prof.dr. Fridus Steijlen kon – met inachtneming 

van de coronamaatregelen -  eveneens plaatsvinden. De lezing bleek de laatste publieke activiteit te 

zijn van SSVA. 

In het kader van de corona-bestrijding heeft SSVA een Zoom-conference in Ambon gefinancierd met 

experts op het gebied van covid 19, waarbij de betrokkenen in Ambon op de hoogte konden blijven 

van de strijd tegen de pandemie. 

De lockdown heeft ook gevolgen voor de activiteiten van de werkgroep fondsenwerving van SSVA.  

Maar in de maand december heeft een drietal studenten van de Hogeschool Avans in Breda in het 

kader van hun afstudeerproject een online doneer-actie georganiseerd in samenwerking met de 

werkgroep. De doneer-actie was bedoeld voor de aanschaf van AED’s . En in de laatste week van het 

jaar meldde een sponsor zich bij SSVA : hij gaat het urolgie project twee jaar financieel 

ondersteunen. 

In het begin van 2020 heeft SSVA ook de noodhulp ten gevolge van de aardbeving in 2019 afgerond. 

De opgehaalde financiën werden besteed aan zowel de directe noodhulp in de vorm van de eerste 

levensbehoeften als de herstelwerkzaamheden van het oogziekenhuis ten gevolge van de 

aardbeving. 

Op het moment van schrijven staat Nederland aan de vooravond van de vaccinaties tegen het virus 

en ook in Ambon zullen in de maand januari de bijna 3800 zorgmedewerkers voorrang krijgen bij de 

vaccinaties. Laten we hopen op een beter 2021. 

Nico Lopulissa 

 

 

 

 

Steun de projecten van SSVA in Ambon 

Doneer op rekeningnr. NL17 Rabo 0385395590 
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Van de voorzitter 

Voor u ligt het jaarverslag 2020, een bijzonder jaar in alle opzichten, veroorzaakt door de  

corona pandemie. Vlak voor het eind van het jaar hebben wij elkaar nog de allerbeste  

wensen toegezwaaid, met voorspoed en een gezond 2021. 

Op het moment dat ik dit schrijf, heb ik net naar de persconferentie van premier Rutte en 

minister de Jonge geluisterd.. De lockdown wordt aangescherpt,  de avondklok wordt 

ingesteld en nog andere maatregelen aangekondigd om de besmettingen de kop in te drukken. 

Waar zijn wij in beland en hoe moeten wij verder.....? 

Niet alleen in Nederland hebben we daar last van, maar overal, dus ook in Ambon. 

 

Vanzelfsprekend zijn lang niet alle activiteiten doorgegaan, zoals u straks kan lezen. Toch 

hebben wij in deze stille tijd het vuur brandende kunnen houden, voor onze medewerkers in 

Nederland als ook met onze vrienden in Ambon. Met regelmaat hebben wij contact met 

Ambon, met name over de ontwikkeling van de pandemie en de zorg vanuit de gemeentelijke 

gezondheidsdienst, waar wij mee samenwerken. De gevolgen zijn heftiger en groter dan bij 

ons, zeker ook op economisch gebied. 

 

En als wij een poging doen om vooruit te kijken na dit verschrikkelijk jaar 2020, dan moeten 

wij constateren, dat wij in ons werk met Ambon niet gemakkelijk tot concrete afspraken 

kunnen komen. 

Via de digitale snelweg kunnen wij veel met elkaar overleggen, maar elkaar opzoeken en daar 

het werk doen is op dit moment nog in het ongewisse. De cursussen, trainingen en operaties 

zijn op dit moment nog moeilijk te plannen. Het is een ware uitdaging om het werk  voor dit 

jaar uit te zetten, gericht op onze missie en op basis van onze kerndoelen. 

 

Dit jaar hebben wij ook te maken met het jubileum van de Stedenband Vlissingen Ambon, die  

bestaat 25 jaar. In oktober 1996 tekenden burgemeester Jaap van der Doef samen met 

burgemeester Johanis Sudiyono in Ambon de Memorandum of Understanding als 

internationale document voor  samenwerking tussen de beide gemeenten. 

 

Ook SSVA beleeft dit jaar haar 20-jarig bestaan. In het jaar 2000 woedde een hevige 

burgeroorlog in Ambon en op de Molukken. Ambon stond in brand en alle aandacht ging naar 

de slachtoffers, gewonden en vluchtelingen. Vanuit Vlissingen hebben wij het plan opgevat 

een stichting in het leven te roepen om tot snellere hulp te kunnen overgaan. In september 

2001 hebben wij bij notaris de stichtingsakte ondertekend. 

 

Wij zijn eigenlijk trots op beide momenten en willen daar ook aandacht aan schenken, maar 

wanneer kunnen we dat doen, wat kunnen we doen en hoe.......want, 

 
Alles is Anders 

Alles gaat door, alles stroomt, 

Waar naar toe, op weg waarheen 

Naar het Nieuwe Normaal 

Hoe ziet dat eruit 

Alles zal anders zijn 

Baan zelf een weg 

Zet je ene voet voor de andere 

Heb vertrouwen  

In wat je zelf denkt en doet 

En geniet vooral van de bloemen 

Die overal langs je weg staan 

Bob Latuheru   
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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)     

Njonkie Pattinama (secretaris)   

Agus Latuheru (penningmeester)  

Nico Lopulissa (2e secretaris)   

Rob Boddaert     

Judith de Fretes      

  

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

 

Vrijwilligers 

Naast het bestuur bestaat SSVA uit een grote groep vrijwilligers. De projectgroepen worden 

samengesteld uit professionals en coördinatoren. Verder zijn er sympathisanten die het werk doen 

tijdens evenementen en op het gebied van hand- en spandiensten. 
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Comité van Aanbeveling 

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

Drs. W.J.A.Dijkstra, Oud- burgemeester van Sittard-Geleen en onder meer 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 

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. Gezondheid wordt ten allen tijde bepaald door sociale, economische 

en politieke factoren. Economische ontwikkeling en goed onderwijs zijn voorwaarden voor een 

menswaardige samenleving. 

missie 

SSVA biedt ondersteuning op specifieke gebieden van de gezondheidszorg in samenwerking met de 

lokale autoriteiten, lokale ziekenhuizen, lokale medici en verpleegkundigen. De ondersteuning omvat 

ook het stimuleren van samenwerkingsvormen tussen de betrokkenen 'hier ' en 'daar' om de 

gezondheidszorg op een hoger niveau te brengen. Dit gebeurt middels het sturen van operatieteams 

op het gebied van urologie en plastische chirurgie die daar gratis opereren, het verder ondersteunen 

van het Oogziekenhuis "Ambon-Vlissingen" en de colleges cardiologie en de workshops AED. Een 

belangrijk onderdeel is de capaciteitsontwikkeling. Dit gebeurt ook middels het geven van medische 

colleges, het organiseren van symposia , cursussen, opleidingen en wederzijdse werkbezoeken om de 

kennis te vergroten.  Om de economische ontwikkeling een impuls te geven worden er in 

samenwerking met andere organisaties  handelsmissies georganiseerd om bedrijven met elkaar in 

contact te brengen . Kwalitatief goed onderwijs is een essentiële factor voor ontwikkeling. SSVA 

brengt daartoe onderwijsinstituten in Ambon en Vlissingen bij elkaar. 
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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 

 

Werkgroep Childcare in overleg met Gemeente Ambon. 
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De activiteiten in 2020 

Terugkijkend kunnen we niet anders concluderen dan dat in het afgelopen jaar de wereldwijde 

pandemie grote gevolgen heeft ( gehad ) voor de activiteiten van SSVA hier in Nederland en in 

Ambon. Het coronavirus had ons zo in de greep dat we vanwege de zeer beperkende maatregelen 

van de overheid onze geplande werkzaamheden niet of nauwelijks konden uitvoeren. Vanaf maart 

lag het werk van SSVA zo goed als stil.  

Hieronder leest u wat we in 2020 hebben gedaan. 

 

 

Urologie team in Ambon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frits Wille en Agus Latuheru en dr. Wendy Pelupessy bij een persconferentie. 

 

Van 3 tot en met 14 februari is het Urologie team in het RSU ziekenhuis in Ambon aan het werk 

geweest. Twee coördinatoren (Agus Latuheru en Frits Wille) zijn eerder gegaan om alle formaliteiten 

te checken en de puntjes op de i te zetten voor het medische team. 

Het team kon probleemloos aan het werk, mede door de vele inspanningen van de burgemeester 

van Ambon, Richard Louhenapessy en het hoofd van de gezondheidsdienst Wendy Pelupessy. Beiden 

hebben bij de centrale regering en bij de KKI aangedrongen om de SSVA toestemming te geven. De 

KKi is de instantie die buitenlandse doktoren toestemming moet verlenen om in Indonesië te 

opereren en daar is die instantie , zacht uitgedrukt, heel streng in. Na die toestemming kon het 

gemeentebestuur van Ambon ook met de werving van patiënten de straat op. Via lokale radio, tv, 

kranten, spandoeken, kerken en moskeeën werd de komst van het Urologie Team aangekondigd. 
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Uiteindelijk hebben zich 304 patiënten aangemeld. Grote en kleine ingrepen meegerekend heeft het 

team bijna 200 patiënten behandeld, waarvan er 90 zijn geopereerd. Zowel het team als het 

gemeentebestuur van Ambon waren erg tevreden. In de afsluitende persconferentie met het team 

en dr. Wendy Pelupessy waren circa 20 journalisten aanwezig. Bij de evaluatie in Ambon kwam ook 

ter sprake dat het nieuwe ziekenhuis RSUP dr. Leimena niet afkerig staat van samenwerking met 

SSVA. Het nieuwe dr. Leimena ziekenhuis staat in Rumah Tiga. 

 

 

 

 

 

 

De samenstelling van het Urologie team 

1. Agus Latuheru  coördinator 

2. Frits Wille  medisch technicus 

3. Olav van Aubel  uroloog 

4. Miel Nanlohy  uroloog 

5. Bram Goor  anesthesioloog 

6. Henny Sahertian assistente OK 

7. Jantien Calbo  assistente OK 

8. Jolanda Schout  verpleegkundige 

9. Denise Kolijn  assistente anesthesioloog 

10. Julia de Queljoe algemeen assistente 
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Urologie project 2020 in beeld 
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Oogziekenhuis “Ambon -Vlissingen”  

In januari en februari 2020 zijn er vanuit de SLAH (Stichting Leer Anderen Helpen) twee uitzendingen 
naar het Oogziekenhuis op Ambon geweest, door respectievelijk dr. Ivan Gan en dr. Wilda Batubara. 

De eerste uitzending stond volledig in het teken van het leren werken met een phaco-machine. 
In de voorbereiding heeft dr. Danny Siegers in september 2019 op het ESCRS congres in Parijs al een 
phaco-cursus gedaan. Daarnaast heeft dr. Ivan eind 2019 een hele middag op het trainingscentrum 
van het Nederlandse hoofdkantoor van Bausch & Lomb doorgebracht om zich over alle details van 
het apparaat te laten informeren. Vanuit Jakarta was een vertegenwoordiger van de firma 
overgekomen, die de hele week zal blijven ter ondersteuning. In januari zijn er 42 operaties met de 
phaco-techniek gedaan, waarbij dr. Danny uiteindelijk enkele geheel zelfstandig heeft uitgevoerd. 
Alle patiënten werden na de operatie op de poli bekeken en er deden zich geen problemen voor. Er 
was volop aangename verassing onder de medewerkers vanwege het snelle visuele herstel van de 
staarpatiënten. In februari heeft dr. Wilda met verschillende methodes samen met dr. Danny 209 
operaties verricht. Na 10 dagen hard werken werd de uitzending afgesloten met een diner van het 
team met aanhang.(bron: www.slah.nl) 

SSVA heeft in 2020 het oogziekenhuis financieel ondersteund bij herstelwerkzaamheden ten gevolge 
van de aardebeving in 2019. De schade was enorm voor de bevolking en de infrastructuur. Ook het 
oogziekenhuis werd getroffen. Een aantal ruimtes kon niet meer worden gebruikt. In het kader van 
de capaciteitsontwikkeling steunde SSVA ook de jaarlijkse vierdaagse refreshing van drie 
verpleegkundigen en een dokter in Jakarta; dit om de kennis met betrekking tot de oogheelkunde 
verder te ontwikkelen.  

Bij de financiële ondersteuning van alle activiteiten m.b.t. het oogziekenhuis speelt het Mevrouw 
Hooykaas-La Lau Fonds al jaren structureel een prominente rol. 

 Dr. Wilda te midden van het ziekenhuispersoneel .  

  

 

 

dr.Ivan (links) en dr. Danny.  

http://www.slah.nl/
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Werkgroep Childcare in Ambon 

In oktober 2018 ging de uitvoering van het project Child Care van de Stichting Samenwerking 

Vlissingen Ambon van start, met lezingen, workshops en feedback aan medewerkers van 

zogenaamde Puskesmassen. In de gemeente Ambon zijn er 22 van dit soort gezondheidscentra. Het 

bezoek in februari 2020  was een herhaling van deze activiteiten voor de medewerkers daarvan. Het 

was de bedoeling om in oktober 2019 deze start te vervolgen, maar de aardbeving van 26 september 

van dat jaar en de vele slachtoffers ervan, doorkruisten dat plan.   

De dit keer uit 4 leden tellende werkgroep Child Care verbleef (samen met het collega-SSVA- Team 

Urologie) van 3 t/m 15 februari in de stad Ambon om de draad van het  project  “Tumbuh Kembang 

Anak” (de Ontwikkeling Van Het Kind)  weer op te pakken. De groep bestond uit Ben Sekewael, Judith 

de Fretes, Mary de Lima en Minggus Nanlohy. 

De werkgroep organiseerde samen met de counterpart in het Ambonse stadhuis 4 workshops over 

de motorische ontwikkeling, de taal-/spraakontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en 

over observatie- en gesprekstechnieken. Er was gedurende de workshops veel interactie onderling. 

Na de workshops werden drie gezondheidscentra bezocht in Waihaong, Hutumuri en Tawiri om de 

huidige werkwijze in het veld te zien. Op 13 februari stond een seminar gepland, eveneens in het 

stadhuis. Naast SSVA-sprekers, werden er ook inleidingen gehouden over de vele facetten van het 

opgroeiende kind door docenten van de Pattimura Universiteit van Ambon. Ook de drie 

puskesmassen  hielden een presentatie over hun werkwijze. In de evaluatie werd gesproken over de 

verdere invulling van de samenwerking.  De gemeentelijke gezondheidsdienst en de Pattimura 

Universiteit  brachten daarbij  het voornemen naar voren   om een soort Moeder- en Kindcentrum  te 

starten om de   ernstigste cases te kunnen behandelen. 

Vanwege de wereldwijde covid19-crisis  zijn de acties voor het project “Tumbuh Kembang Anak” 

zowel in Nederland als in Ambon stil komen te liggen, in afwachting van een toekomstige doorstart. 

 

 

Judith de Fretes houdt een inleiding over de  spraak-/taalontwikkeling bij jonge kinderen.  
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Mary de Lima behandelt de motorische kindontwikkeling. 
 

 
                  Deelnemers aan het seminar. 
Dr. Minggus Nanlohy besteedt aandacht aan een kindje in de 
 puskesmas Waihaong. 
 

 
De werkgroep Childcare in februari 2020 vlnr: 
Ben Sekewaël, Judith de Fretes, Mary de Lima, Minggus Nanlohy. 
 

 
 
 

Een puskesmas-medewerkster uit Tawiri bevraagt en 
adviseert een moeder met een jong kindje. 
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Indië-herdenking 
 
Op 5 september organiseerde  Gemeente Vlissingen voor de tweede keer een Indië-herdenking op de 
begraafplaats in Vlissingen. Bij de herdenking gaat het om het einde van de Tweede Wereldoorlog in 
Nederlands –Indië, waarbij Japan vanwege de twee atoombommen moest capituleren. Er werden 
kransen gelegd voor de slachtoffers van de Japanse gruweldaden. 
Vanwege de corona-maatregelen was het dit jaar een besloten bijeenkomst. SSVA, de Indische 
vereniging Koempoelan en de vereniging Oud Militairen Indiëgangers werden hiervoor uitgenodigd. 
 
SSVA-voorzitter Bob Latuheru hield bij deze herdenking een toespraak met een persoonlijk tintje. 
 
“Ik heb een stukje van de geschiedenis meegemaakt.......geboren in 1943. 
Ik was een jaar of 10, het was in het Ambonezenkamp Havendorp, niet ver hier vandaan. Zittend in 
een hoekje met een stripboekje voor ogen, luisterde ik met gespitste oren naar de verhalen van de 
mannen, die met regelmaat elkaar opzochten om hun verhalen en frustraties de vrije loop te laten. 
Verhalen uit de Jappentijd, waar zij veel geleden hebben, vernederd en gevangen gezet. Die klonken 
in mijn oren  ongeloofwaardig, niet begrijpend dat mensen in staat waren elkaar zulke 
verschrikkelijke dingen aan te doen. Mijn vader heeft 2 jaar gevangen gezeten in een Japans 
interneringskamp, waar onheilspellende dingen zich voordeden. Bij ons thuis vertelde hij weinig of 
niets over deze periode, zelfs bij een enkele vraag van mijn kant naar aanleiding van wat ik gehoord 
had, kreeg ik mondjesmaat, bijna nietszeggende antwoorden. Het blijft een donkere plek in mijn 
leven. Wat ik weet is, dat wij, als KNIL gezin, tijdens zijn gevangenschap in Ambon, niet in de 
bewoonde wereld konden blijven wonen. Een moeilijke tijd voor hem maar ook voor mijn moeder, 
die zich met drie kinderen  schuil moest houden. Wij verbleven in een “rumah lari” een vluchthuis, in 
de bossen van Kilang, het dorp waar wij vandaan komen. Verstoken van alle voorzieningen en we 
moesten leven van wat de natuur ons te bieden had …..een vreselijke tijd.” (een gedeelte van de 
toespraak van Bob Latuheru). 
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SSVA-lezing : Nederlands kolonialisme op de Molukken 

In aanloop naar de Indië-herdenking in Vlissingen organiseerde SSVA op 26 augustus een lezing met 

als titel : “De Molukken en Molukkers aan het begin en einde van het Nederlands kolonialisme”met 

als gastspreker prof. dr. Fridus Steijlen (Vrije Universiteit Amsterdam). Plaats van handeling was het 

clubhuis van voetbalvereniging SV Jong Ambon in Middelburg. Vanwege de corona-maatregelen 

mochten er maar 50 mensen aanwezig zijn. De zaal was dan ook vol, er stonden nog mensen op de 

wachtlijst. 

Op 15 augustus wordt het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië 

herdacht. De datum 15 augustus 1945 is echter ook een datum die verbonden is met de 

dekolonisatie van Indonesië. Voorafgegaan door 8 maart 1942 toen het KNIL capituleerde en Japan 

de macht overnam en gevolgd door de proclamatie van de Republiek Indonesië op 17 augustus 1945 

en de soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949. In de strijd die plaatsvond tussen 1945 en 

1949 tussen Nederland en Indonesië, namen Molukkers een prominente plaats in en vochten aan 

beide zijden. Molukkers en de Molukken namen ook aan het begin van het kolonialisme een centrale 

rol. Het waren immers de specerijen, die alleen op de Molukken groeiden, waarmee het kolonialisme  

begin zeventiende eeuw begon. Hoe verliep die kolonisatie, wat was de plek van de Molukken aan 

het begin en einde van het Nederlands kolonialisme, en is daar een relatie tussen? Deze vragen 

vormden de kern van zijn inleiding. 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr. Fridus Steijlen.  
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Werkgroep Hygiëne 

In oktober 2019 ging de werkgroep naar Ambon om het project op te starten. Met drie medewerkers 

van het Vlissingse schoonmaakbedrijf Stoffels Bleijenberg en Rita Brouwer van Alpheos uit Zwolle zijn 

daar samen met het personeel van 2 gezondheidscentra en het oogziekenhuis werkzaamheden 

verricht en de planning was om in oktober 2020  weer naar Ambon te gaan voor de vervolgplanning. 

Helaas, het coronavirus strooide roet in het eten. Zowel hier in Nederland als in Ambon werd het 

openbare leven stilgelegd. De werkgroep heeft echter niet stilgezeten. Rita Brouwer heeft aan de 

hand van de informatie uit Ambon een schoonmaakprofiel opgezet voor de drie instellingen. In het 

plan wordt uiteen gezet hoeveel tijd er voor een bepaalde ruimte nodig is om het schoon te maken, 

hoe en met welke schoonmaakmiddelen die in Ambon te koop zijn. Na de coronacrisis zal met 

Ambon overleg gepleegd worden over het vervolg van het project. Stoffels Bleijenberg heeft de 

financiële ondersteuning doorgeschoven naar 2021. Intussen heeft het virus ervoor gezorgd dat de 

hygiëne in alle geledingen van de samenleving de hoogste prioriteit heeft. 

 

 

 

Corona bestrijding 

 

SSVA financiert een 5-daagse webinar over coronabestrijding in Ambon.  
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Net als hier in Nederland nam het gemeentebestuur van Ambon drastische maatregelen om de 

besmetting van het coronavirus tegen te gaan : het sociale verkeer werd beperkt, geen religieuze 

bijeenkomsten, mondkapjesplicht, sluiting van scholen, sluiting van winkels, etc. 

SSVA stuurt elk jaar een medisch team naar Ambon om de minstbedeelden gratis te opereren. In het 

magazijn van het ziekenhuis liggen beschermingsmiddelen voor de operaties. In verband met de 

corona crisis heeft SSVA in april die middelen geschonken aan het ziekenhuis. Die middelen werden 

in ontvangst genomen door dokter Iriani Sutiksno van RSU dr. Haulussy ziekenhuis. 

SSVA heeft op verzoek van Ambon een webseminar (webinar) gefinancierd. Het doel was om 

iedereen in de stad Ambon die op de een of andere manier met zorg bezig is te informeren over de 

bestrijding van virussen. Middels de Zoom-methode hebben ca. 500 mensen actief deelgenomen aan 

de 5-daagse video bijeenkomst. SSVA- voorzitter Bob Latuheru was betrokken bij de opening op 18 

augustus. Ook verschillende SSVA-medewerkers hebben de webinar bijgewoond.  

Librek Luarmasse overhandigt de beschermingsmiddelen namens SSVA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemers webinar virusbestrijding.  
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Cardiologie / AED 

In de gemeente Ambon zijn er 22 gezondheidscentra (puskesmas). Bij een hartaanval komen vaak 
levensbedreigende ritmestoornissen voor. Deze ritmestoornissen zijn goed te behandelen met 
uitwendige defibrillatoren, zogenaamde AED’s. Echter, in geen enkel gezondheidscentrum is een AED 
aanwezig. Op initiatief van cardioloog Giovanni Tahapary wil SSVA in deze leemte voorzien en 
probeert ze sponsoren te vinden voor dit project. Gemeente Vlissingen heeft al een AED geschonken 
in 2019 en Giovanni Tahapary heeft daarmee al workshops gegeven in Ambon. 
In de laatste maand van 2020 heeft een drietal studenten van Hogeschool Avans te Breda voor dit 
project een online doneeractie georganiseerd. 
 
 
                         

                     
Cardioloog Giovanni legt uit hoe een AED werkt bij een workshop in Ambon. 
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Waardering in de regio voor SSVA 

Het draagvlak en de waardering voor het werk van SSVA zijn groeiende in Zeeland. In januari van dit 

jaar kreeg de stichting een bijzondere prijs van de Provincie tijdens de nieuwjaarsreceptie in 

Middelbrug : Het Zeeuws Compliment. En begin juli kregen drie medewerkers van SSVA een 

Koninklijke Onderscheiding voor hun werkzaamheden voor SSVA. 

 

Het dagelijks bestuur van SSVA neemt het Zeeuws Compliment in ontvangst met wethouder Albert Vader, gedeputeerde                                                        

Dick van de Velde en de Vlissingse  burgemeester Bas van den Tillaar. 

  

Met hart en ziel voor de Molukken 

“We zijn trots op deze schouderklop”, zei Bob Latuheru, nadat gedeputeerde Dick van der Velde hem 
het Zeeuwse compliment had overhandigd voor de Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon. Die 
ondersteunt al ruim twintig jaar de Molukken, onder meer met medicatie en educatie, ook onlangs 
nog na de zware aardbeving in november. Van der Velde: ,,Wij zijn trots op Zeeuwen zoals jullie.” 
Latuheru vond het heel bijzonder. Hij bedankte de gemeente Vlissingen voor de steun en vertelde 
dat de Indonesische regering de stedenband als een internationaal voorbeeld ziet. ,,Dit compliment 
is een kers op de taart. Met uw goedvinden en ondersteuning gaan we gewoon door namens Zeeland 
in Indonesië. Het is vrijwilligerswerk dat we doen met hart en ziel.” (pzc 10/1/2020) 
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Op 3 juli kwam de Middelburgse burgemeester Harald Bergman bij de gedecoreerden thuis om de 
onderscheiding uit te reiken: Agus Latuheru : Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, Njonkie 
Pattinama en Julia de Queljoe werden benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

 

Afronding Noodhulp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De artsen Danny Siegers (links) en Mario Huka met noodhulp voor de aardbevingsslachtoffers.  
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Op 26 september 2019 vond er een grote aardbeving plaats op de Middenmolukse eilanden met 

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

haar mensen in om de hulpverlening in goede banen te leiden. 

Enkele dagen na de aardbeving in september 2019 vertrok werkgroep Hygiëne naar Ambon om haar 

project op te starten, overigens na overleg met gemeente Ambon. De groep maakte gebruik van haar 

aanwezigheid om de donatie van SSVA en Gemeente Vlissingen om te zetten in de eerste 

levensbehoeften voor de slachtoffers. Dokter Danny Siegers en dokter Mario Huka werden door 

Gemeente Ambon aangesteld om de coördinatie op zich te nemen. Na 

enkele dagen kwamen penningmeester Agus Latuheru met zijn vrouw in 

Ambon aan, zodat de financiële kant gestroomlijnd kon worden. 

Afgesproken werd om de financiële steun in etappes te doen en de 

coördinatiegroep in Ambon zou de leiding hierin nemen. Ook Bram Goor 

(anesthesioloog), Minggus Nanlohy (huisarts) en Giovanni Tahapary 

(cardioloog) kwamen naar Ambon om hun diensten aan te bieden. 

In de regio deed SSVA een oproep om de slachtoffers van de aardbeving 

te ondersteunen. SSVA, Gemeente Vlissingen, Gemeente Vught en 

particulieren brachten bijna 18.000 euro op. Het overgrote deel werd 

bestemd voor de eerste levensbehoeften. De coördinatiegroep in 

Ambon bestemde het geld voor de slachtoffers in de Gemeente Ambon, Tengah-Tengah en Haruku. 

Het deel van SSVA en een klein deel van Gemeente Vlissingen en Vught werden bestemd voor 

herstelwerkzaamheden aan het oogziekenhuis dat ook was getroffen door de aardbeving. Vanwege 

de corona-maatregelen zullen de reparatiewerkzaamheden binnen afzienbare tijd beginnen. 

Foto : Jasmijn Gan 

 

Voor het oogziekenhuis staat een tent die tijdelijk dient als opslag voor de spullen uit de beschadigde ruimtes. 
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Eerste levensbehoeften voor de aardbeving slachtoffers in Haruku Sameth.  
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Studiedag SSVA 

Op zaterdag 25 januari 2020 had SSVA haar jaarlijkse studiedag in Stichting Mae Uku in Oost-Souburg 

: 2019 werd geëvalueerd en de plannen voor 2020 werden gepresenteerd. Er werd ook afscheid 

genomen van Jolanda Sinay die 10 jaar bestuurslid was. Zij was onder meer de coördinator van de 

grote activiteiten van SSVA. 

 

Studiedag SSVA : de toekomst 

Op 7 maart 2020 hield SSVA een tweede studiedag in het gebouw van Stichting Mae Uku met als titel  

“De Toekomst’. Het doel was om de organisatiestructuur door te lichten in verband met de komende 

wisselingen op bestuursniveau en om te kijken hoe het merk (“branding”) SSVA nog beter kan scoren 

in de publiciteit. Het laatste is van essentieel belang voor met name sponsoren en het verbreden van 

het draagvlak voor de activiteiten van SSVA. De studiedag werd geleid door Rik Steenaard. Hij heeft 

de resultaten van de brainstormsessie en de resultaten van de discussiepunten op papier gezet en 

intussen heeft het bestuur het hele proces richting de toekomst in gang gezet en zijn er reeds nieuwe 

mensen aangetrokken. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Studiedag : voorzitter Bob Latuheru doet een stapje terug. 
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Nieuw Beleidsplan SSVA 

In het afgelopen jaar is het Beleidsplan van SSVA opnieuw geschreven : Beleidsplan 2020-2023. Het 

oude beleidsplan dateert van 2016. In het nieuwe plan worden ambities op diverse terreinen 

uiteengezet voor de komende drie jaren. Nieuw is het onderdeel ‘kernwaarden’, d.i. het aantal 

gemeenschappelijke vertrekpunten die essentieel zijn voor het werk van SSVA hier in Nederland en in 

Ambon. In de loop van 2023 zullen de ambities in het beleidsplan tegen het licht worden gehouden 

en indien nodig tussentijds worden aangepast. Het beleidsplan kunt u lezen op onze website. 

 

 

studiedag over de toekomst van SSVA onder leiding van Rik Steenaard. 
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Werkgroep PR 

Draagvlak voor de projecten van SSVA moet georganiseerd worden. Wil je mensen in de regio en 

daarbuiten enthousiast maken voor de projecten, dan moet je naar buiten treden. Met andere 

woorden : pr is feitelijk een communicatiemiddel tussen in dit geval de SSVA en haar (potentiële) 

achterban. Het bouwen en onderhouden van de relaties doet SSVA middels 

- De website die dit jaar een update heeft gekregen 

- Facebook , waar berichten en foto’s worden geplaatst 

- Persberichten in lokale en nationale media 

- Artikelen plaatsen in kranten en tijdschriften 

- Radio-interviews 

- Lezingen over het werk van SSVA 

- Info-stands bij evenementen 

- Flyeren van SSVA folders 

Het bouwen en onderhouden van de relaties doet SSVA zowel in Nederland als in Ambon. Bij elk 

bezoek aan Ambon wordt SSVA uitvoerig geïnterviewd in lokale kranten, radio- en tv programma’s en 

digitale nieuwszenders. Het afgelopen jaar waren met name het urologie team en de werkgroep 

Childcare en de doneeractie van de drie studenten voor AED’s goed en positief in beeld geweest. 

 

Urologieteam in een lokale internet krant. 
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Werkgroep fondswerving 

Het hoeft geen betoog dat met name de werkgroep fondswerving veel nadelen ondervond van de 

corona-maatregelen. De geplande activiteiten konden geen doorgang vinden, waaronder een 

motorrit met een grote sponsoropbrengst en de traditionele “Makan voor Maluku”. Maar het was 

niet helemaal een verloren jaar. 

In de eerste week van januari overhandigde Rotary Club Middelburg een donatie van 5.250 euro. De 

Rotary organiseerde een maand eerder haar eerste Santa Run. De opbrengst van 10.500 euro werd 

verdeeld over de Voedselbank Walcheren en SSVA. 

 

 

 

In november organiseerden drie studenten van Hogeschool Avans in Breda een on-line doneeractie 

voor SSVA. Jiaxin Liu, Peizhen Liu en Amy Nieuwenstein organiseerden dit in het kader van hun 

afstudeeropdracht. In overleg met werkgroep fondswerving werd de opbrengst bestemd voor de 

aanschaf van AED’s voor de gezondheidscentra (puskesmas) in de stad Ambon. Na een openbare 

video-bijeenkomst, waarbij zowel SSVA-medewerkers als de drie studenten aan het woord kwamen 

werd de actie na drie weken afgesloten. De opbrengst voor de reanimatie-apparaten bedroeg bijna 

3.200 euro. 

 In oktober van 2020 heeft een sympathiserende stichting in het 

midden van het land ons weer een bedrag gedoneerd ten 

behoeve van onze projecten. De stichting wenst anoniem te 

blijven.  Het jaar was bijna ten einde toen het bericht kwam dat 

een sponsor zich meldde bij SSVA : hij was erg onder de indruk 

van het urologie project en wil dat twee jaar lang structureel 

ondersteunen. Het gaat om het bedrijf “Remmerden”. En 

schoonmaakbedrijf Stoffels Bleijenberg heeft na overleg met de 

coördinator van Werkgroep Hygiëne de financiële ondersteuning 

doorgeschoven naar 2021. 
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Sponsors bedankt 

Namens het bestuur willen we vanaf deze plaats onze sponsors, donateurs en sympathisanten 

bedanken. Er zijn ook organisaties en individuen die anoniem SSVA ondersteunen.  

Door uw ondersteuning is SSVA in staat om haar activiteiten in Ambon uit te voeren en we hopen dat 

wij ook in de toekomst op uw steun en sympathie mogen rekenen. 

jiaxin Liu, Peizhen Liu, Amy Nieuwenstein 

    

 

 

 
 

 

Stichting Mevrouw Hooykaas- La Lau Fonds 

    

Stichting Mae Uku 

                                                                                  Kota Ambon 
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SSVA programma 2021 

 

De geplande activiteiten zijn vanzelfsprekend onder voorbehoud. De vaccinaties in Nederland zijn 

begonnen en in de maand januari begint men ook in Ambon met de vaccinaties ter bestrijding van 

het coronavirus. Te allen tijde zal de veiligheid van een ieder voorop staan. Het program is 

gerelateerd aan het Beleidsplan 2020-2023. 

 

 

 Studiedag 2021 

 Organisatie : wijziging bestuurssamenstelling, werven nieuwe medewerkers 

 Opstarten nieuw project : PAUD (pendidikan anak usia dini / peuteropvang) 

 Werkgroep Childcare naar Ambon, oktober 2021 

 Samenstelling team Urologie voor de volgende missie 

 Werkgroep Hygiëne naar Ambon, oktober 2021 

 PR-activiteiten 

 Indië-herdenking  

 SSVA-lezing 

 Fondswervingsactiviteiten 

 Formaliseren SSVA vertegenwoordiger in Ambon 

 Jaarverslag / jaarrekening 2021 

 Voorbereiding studiedag SSVA 2022 

 

Steun de projecten van SSVA in Ambon 

Doneer op rekeningnr. NL17 Rabo 0385395590 

 

 

Dr. Wendy Pelupessy, hoofd van de gezondheidsdienst Ambon : 7 ziekenhuizen en 22 gezondheidscentra (puskesmas) 

zullen in januari fungeren als vaccinatieplaatsen .Het zorgpersoneel (3.762) zal als eerste gevaccineerd worden. 

De jaarrekening 2020 maakt deel uit van het jaarverslag 2020 en is te lezen op onze website. 


