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Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon

Jaarverslag 2021

Felicitaties vanuit Ambon voor 25 jaar stedenband Vlissingen-Ambon en 20 jaar SSVA.

Nico Lopulissa, december 2021.
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Voorwoord
2021 was voor SSVA in veel opzichten een bijzonder jaar. Een jaar dat wederom gekenmerkt
werd door de coronapandemie en haar varianten die de samenleving hebben geraakt, hier
en in Ambon. Dit virus had en heeft een enorme impact op de gezondheid van mensen, op
de manier van leven, op het werken en het elkaar ontmoeten.
Dit jaar bestaat SSVA 20 jaar en de stedenband Vlissingen-Ambon 25 jaar. Het vierde lustrum
van SSVA werd gevierd middels een reünie in het stadhuis van Vlissingen van mensen die op
de een of andere manier betrokken waren bij het werk van SSVA. Bij die gelegenheid deed
onze voorzitter Bob Latuheru een stapje terug. Na 20 jaar deed hij afstand van het
voorzitterschap, maar hij blijft wel lid van het bestuur. Alles wat we nu heel normaal vinden
bij SSVA heeft Bob op de rails gezet, alle medische projecten heeft hij organisatorisch en
inhoudelijk vorm gegeven en een heel netwerk opgezet en veel goede doelen organisaties
en particulieren bereid gevonden om de projecten te ondersteunen. Sterker, hij is
toentertijd gestopt met zijn werk als pedagoog om SSVA goed in de steigers te zetten. Bob
zit in het DNA van onze stichting. Voor zijn inzet voor SSVA is hij ook geridderd. Het is een
eer om het stokje van hem over te nemen.
In 2021 bestaat de stedenband 25 jaar. Een feit dat begin volgend jaar pas gevierd gaat
worden. Vanwege coronaperikelen kon dit niet eerder plaatsvinden. Deze stedenband staat
in het gemeentebestuur van Vlissingen nooit ter discussie vanwege de inhoudelijke kant van
de relatie met Ambon. Ook in Ambon kan deze stedenband rekenen op grote sympathie. De
burgemeester van Ambon en de Indonesische ambassadeur in Nederland zien onze
stedenband zelfs als een voorbeeld voor andere stedenbanden. Ook hier had Bob een
voortrekkersfunctie. Bob werd als eerste buiten de stad Ambon benoemd als ereburger van
de stad Ambon. Dit gebeurde tijdens de 440e verjaardag van de stad Ambon in 2015.
Niet alleen Bob als boegbeeld deed een stapje terug, maar ook de burgemeester van
Ambon, Richard Louhenapessy zal na de twee wettelijk toegestane periodes ( 2 x 5 jaar)
afscheid nemen, evenals de gemeentesecretaris, de heer Tonny Latuheru die met pensioen
gaat. Met beide sleutelfiguren in het Ambonse gemeentebestuur heeft SSVA veel te maken
gehad en altijd in positieve zin. We wensen beide bestuurders dan ook alle goeds voor in de
toekomst.
Alle beperkingen van het coronavirus hebben grote impact op de projecten en activiteiten
van SSVA in Nederland en natuurlijk ook in Ambon. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
onze projecten in Ambon vertraging opliepen en dat een aantal acties hier in Nederland
geen doorgang kon vinden. SSVA was wel actief op een aantal activiteiten met in achtneming
van de coronamaatregelen, zoals u elders kunt lezen in dit jaarverslag.
Maar een absoluut hoogtepunt dit jaar vormde de fondswerving voor AED-apparaten voor
Ambon. Binnen anderhalf jaar tijd is de werkgroep fondswerving erin geslaagd om de
financiën rond te krijgen om voor elke puskesmas (klein ziekenhuisje) in de gemeente
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Ambon en het oogziekenhuis te voorzien van een AED-apparaat. We praten dan over een
aantal van 23 apparaten. En vlak voor de kerst, een groter kerstcadeau konden we ons niet
wensen, bereikte ons het bericht dat de gemeente Barneveld het oogziekenhuis in Ambon
financieel gaat ondersteunen bij de wederopbouw ten gevolge van de aardbeving in 2019.
Hoewel de corona ongekende effecten had en heeft op mensen overal ter wereld mag SSVA
ook het afgelopen jaar weer rekenen op steun van onze (anonieme) sponsoren voor onze
projecten. Wij zijn deze financiers dan ook heel erg erkentelijk, want ook zij hebben te lijden
onder de economische gevolgen van het covid 19 virus.
Onze dank gaat ook uit naar onze vrijwilligers voor hun inzet bij een aantal activiteiten zoals
onze reünie naar aanleiding van ons 20- jarig bestaan en de inzet bij de organisatie van de
Reizende Tentoonstelling 70 jaar Molukkers in Nederland en de tentoonstelling 70 jaar
Molukkers in Vlissingen die SSVA samen met een aantal lokale Molukse organisaties
organiseerde. Vanaf deze plaats wens ik een ieder een gelukkig en gezond 2022.
Nico Lopulissa (voorzitter)

De oude en nieuwe voorzitter van SSVA op het 20- jarig jubileum van SSVA : Bob Latuheru (r) en Nico
Lopulissa.
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Oud -voorzitter Bob Latuheru blikt terug

Een mooie tijd om hieraan te mogen werken……

Waar is de tijd gebleven toen ik eraan begon. Het is omgevlogen en het gaat nog steeds
door.
Laat ik bij het begin beginnen en ik zal het kort houden.
Eind 1994 kwamen Jan Tomasoa en Henk Willemstijn van de Hogeschool Zeeland bij mij op
bezoek met de vraag of ik wilde meewerken aan de samenwerking tussen de Hogeschool
Zeeland en de Pattimura universiteit in Ambon en mee te denken of een stedenband
mogelijk is.
Na een symposium georganiseerd te hebben in Vlissingen over kansen en mogelijkheden,
samen met een delegatie uit Ambon, werd er besloten de samenwerking te concretiseren.
In het najaar van 1996 werd er een team uit Vlissingen uitgezonden om te onderzoeken
welke behoeften er waren die omgezet konden in een plan. Aan het eind van dat verblijf van
het team, zijn burgemeester Jaap van der Doef, wethouder Leny Poppe-de Looff en ik zelf in
Ambon aangekomen om de overeenkomst in de vorm van de MoU (Memorandum of
Understanding) te ondertekenen. Zo is het van start gegaan, zo is het begonnen in 1996.
Tijdens de Kerusuhan, een ware burgeroorlog in de Molukken, hebben wij , vanwege de
noodkreet uit Ambon, onze Stichting opgericht om adequaat te kunnen reageren en
doortastend tot besluiten te komen.
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Het bestuur bestond uit Bob Latuheru, voorzitter, Evie Malawauw secretaris en Leo de
Koning penningmeester. De oprichtingsakte werd door een bevriende notaris kosteloos
opgemaakt.
Ons eerste project tijdens de Kerusuhan was het uitzenden van het 1e MOTVAoperatieteam naar Ambon. Onder begeleiding van het leger mochten wij daar oogoperaties
en orthopedische operaties uitvoeren. Maar voordat wij konden beginnen ontploften er
bommen in de stad en werd het Provinciehuis in brand gestoken.
Honderden gewonden werden de ziekenhuizen binnengebracht en onze mensen moesten
allemaal helpen bij de opvang van gewonden.
Na 5 dagen gewerkt te hebben verscheen in de krant, dat het team uit Holland niet alleen
maar komt om te helpen maar ook om te spioneren. Na een nachtelijk beraad zijn we hals
over kop gevlucht uit Ambon.
De daarop volgende projecten zijn, na goed overleg met Ambon, waardevol en effectief
geweest.
Neem het IHTP project, bedoeld om te investeren in menselijke kwaliteiten, waarbij
verpleegkundigen uit Ambon naar Vlissingen komen, hier opgeleid en te werk gesteld
worden op basis van de hier gangbare normen. In totaal zijn 28 verpleegkundigen hier
geweest voor een periode van 2 jaar. In Ambon vragen ze nog steeds of dit project nog eens
herhaald kan worden.
Wij hebben verder prachtige projecten uitgevoerd met exchange activiteiten voor
jongeren/studenten onder de naam Explore van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Studenten die op stage gaan naar Ambon en gezonde relaties opbouwen op scholen en
ziekenhuizen.
Een bijzondere ervaring was ook de uitvoering van het milieuproject “Ambon Hijau dan
Bersih” (een groen en schoon Ambon), een vier jaar durend traject, waarbij 195 basisscholen
meededen. Het resultaat was geweldig en op dit moment wordt er vanuit Ambon gevraagd
om dit milieuproject op een verkorte wijze nog een keer te doen…..aan een schoon milieu
moet je altijd blijven werken.
Natuurlijk zijn de medische projecten zeer welkom in een land waar de gezondheidszorg nog
niet voor iedereen weggelegd is. Of het nu gaat om oogheelkunde, urologie of plastische
chirurgie, ze zijn allemaal hard nodig.
Het hoogtepunt vormde wel de opening van de ‘Klinik Mata Ambon-Vlissingen’
(oogziekenhuis), die nu al vijf jaar bestaat en nu uitgroeit tot het oogheelkundig centrum van
de hele provincie Maluku .
Zelf heb ik met heel veel plezier mogen werken aan de projecten voor SSVA, bijgestaan en
samengewerkt met goede, sterke, aimabele mensen. Wij kennen niet alleen maar
hoogtepunten, maar zeker ook moeilijke, diepe dalen. Dan hebben wij elkaar nodig en
omdat wij ons werk doen, dat gestoeld is op vrijwilligheid en eigen verantwoordelijkheid,
kunnen wij elkaar snel vinden in problematische situaties.
Tijdens de periode van de IHTP projecten hebben we onverwachts de wind van voren
gekregen. Echter, door de rug recht te houden en geloven in de dingen die wij zeggen en
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doen, hebben wij het werk voort kunnen zetten met het bijbehorende optimisme en
vertrouwen.
Het werk met en voor Ambon is niet altijd even eenvoudig. Onze afkomst lijkt wel dezelfde
te zijn , maar 70 jaar in diaspora leven, maakt wel het verschil. Ons denken, onze
verwachtingen, gewoonten, werkstijl, tempo en communicatie verschillen nogal eens van
elkaar. Wij kunnen niet alles zomaar doen op onze manier en ook nog ervan uit gaan dat wij
het beter weten, omdat wij al stappen voor zijn in de ontwikkeling. Er zijn aardig wat
botsingen ontstaan tijdens uitvoering van de projecten.
Als onderwijskundige ben ik in mijn vorige leven altijd bezig geweest met innovaties in
onderwijsinstituten. Werkwijzen en methoden moeten ingevoerd worden, de docenten
professionaliseren om dat werk met leerlingen/studenten te kunnen doen. Er is altijd sprake
van veranderingen teweeg brengen.
Bij SSVA heb ik geleerd om plannen samen op te zetten met de partner, Ambon, om te
komen tot een gezamenlijk project, waar beide partijen voor verantwoordelijk zijn.
Ik heb geleerd dat als je veranderingen wil aanbrengen bij de ander moet beginnen, daar
waar de andere staat…..en dan samen, naast elkaar verder gaan….tot de ander op eigen
benen de reis kan voortzetten.
De communicatie is van wezenlijk belang. Probleem is dat de Zeeuwse Molukkers over het
algemeen, neem mijzelf, niet vaardig genoeg zijn in het Bahasa en de Ambonse Molukkers
niet in Engels. Maar met een beetje geduld en gebruik van alle mogelijke lichaamstaal,
komen wij een heel eind.
Wij hebben ook de opvatting dat het resultaat van ons werk afhankelijk is van de kwaliteit
van onze relatie met die ander. Hoe ga je met die ander om, als gelijken, met respect voor de
verschillen, want dan ontstaat er acceptatie.
SSVA heeft haar kernwaarden geformuleerd en daar proberen we ons zo goed mogelijk aan
te houden en naar te leven.
20 jaar voorzitter zijn van een club, die al zolang bestaat en nog van plan is langer door te
gaan is wel bijzonder en tevens ook een voorrecht.
Duidelijk is dat wij veel gedaan hebben, met plezier en genoten hebben van ons eigen werk.
En…SSVA heeft er voor gezorgd dat Ambon een stuk dichter bij Vlissingen en Souburg ligt. Zo
veel bezoeken over en weer, van bestuurders tot het werkvolk, die vanwege de uitwisseling
en het werk hier en daar moeten zijn, de vele bijeenkomsten in Mae Uku, de
benefietconcerten en Ambon City of Music in de Hogeschool Zeeland (University of Applied
Sciences).
SSVA is thuis in Ambon en Ambon is thuis in Vlissingen/Souburg. In Ambon zeggen ze: als je
in Kota Ambon activiteiten wil ontplooien moet je dat via SSVA doen.
Het is een voorrecht om SSVA te mogen leiden. Op basis van geloof in de dingen die wij
doen, vertrouwen hebben in mensen, rekening houden met sterke en zwakke kanten en
vooral zoeken naar verbindingen tussen verschillen.
Na de pandemie zullen wij de opdracht met enthousiasme oppakken en ik denk dat SSVA
nog lang niet klaar is met haar missie om de leefomstandigheden voor onze mensen in
Ambon mooier te maken.
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We gaan naar een nieuwe periode, misschien mogen wij elkaar weer de hand drukken of
omhelzen, zonder ellebogenwerk en anderhalve meter afstand, het komt wel goed, gewoon
op weg naar het Nieuwe Normaal.
Bob Latuheru

Bob Latuheru : ereburger van de stad Ambon, uitgereikt tijdens de 440e verjaardag van de stad Ambon in 2015.
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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 te 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.
SSVA reunie in het stadhuis van Vlissingen.
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Basisgegevens
Contactgegevens
Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon (SSVA)
Secretariaat : Njonkie Pattinama, , 06 27 86 92 67, npattinama@gmail.com

Kvk-nummer
SSVA staat ingeschreven bij de Kvk Middelburg onder dossiernummer 22 0 48 947.

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 03 853 955 90
RSIN nummer: 810.159.442
Website www.vlissingen-ambon.nl (webbeheerder Ben de Lima)
Facebook stichting samenwerking vlissingen - ambon (beheerder Nanda Telussa)
Bestuur
Nico Lopulissa (voorzitter)
Njonkie Pattinama (secretaris)
Agus Latuheru (penningmeester)
Bob Latuheru (lid)
Judith de Fretes (lid)
Joyce Gaspersz (lid)
Rob Boddaert (lid)

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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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

Reizende Tentoonstelling “70 jaar Molukkers in Nederland” op het stadhuisplein van Vlissingen.
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Gemeentesecretaris (Sekot) van Ambon Tonny Latuheru (links) die met pensioen is en de nieuwe man Agus
Ririmase.

“Na twintig jaar is medische hulp aan Ambon nog steeds nodig” : Bob Latuheru en verpleegkundige
Jolanda den Hollander die al 9 keer naar Ambon is geweest.(Vlissinger, 20 oktober 2021)
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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

Ben de Reu (midden)

Leny Poppe

14

De Highlights van 2021
De corona en haar varianten domineerden het jaar 2021. Vanwege de beperkende
maatregelen op allerlei terreinen, waren we genoodzaakt om de projecten in Ambon in de
pauzemodus te zetten. De geplande missies naar Ambon konden geen doorgang vinden en
de gemaakte plannen voor de meeste projecten konden voorlopig in de ijskast. Maar SSVA
zat niet stil. Er werden in de regio activiteiten georganiseerd en met het oogziekenhuis in
Ambon werden nieuwe plannen besproken. Een overzicht.
Indië-herdenking in Vlissingen
Op 4 september organiseerde Gemeente Vlissingen in samenwerking met SSVA en de
Indische vereniging Koempoelan de Indië-herdenking op het terrein van de begraafplaats in
Vlissingen. Roel Latuheru hield een toespraak met de focus op ’70 jaar Molukkers in
Nederland’. In zijn speech vertelde hij over de boottocht van zijn grootouders en zijn vader
vanuit Indonesië en het leven in de kampen Vught, Havendorp onder abnormale
omstandigheden en de Molukse wijk in Oost-Souburg. In zijn speech benadrukte hij dat het
Molukse verhaal elke keer verteld moet worden, maar dat de blikken ook gericht moeten
worden naar de toekomst.
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Ontsteken vrijheidsvuur in
Vlissingen door Commissaris
van de Koning en SSVA
voorzitter
Op 5 mei werd het vrijheidsvuur in
Vlissingen aangestoken door de
Commissaris van de Koning Han
Polman en SSVA-voorzitter Bob
Latuheru. De ceremonie werd
begeleid door twee Vlissingse
dansers en de Mae Uku tifagroep. In
de toespraken van de twee heren
memoreerden ze dat het 70 jaar
geleden was dat de Molukkers in de
gemeente Vlissingen kwamen.
De commissaris onderstreept dat
Zeeland de roep ondersteunt om het
leed dat de Molukkers is aangedaan,
te erkennen. ,,Het is belangrijk om
stil te staan bij ons gezamenlijk
verleden.”
Latuheru beaamt dat volmondig.
,,Samen zijn we verantwoordelijk
voor de vrijheid die we nu hebben,
door de verhalen te vertellen die
ertoe doen, te zoeken naar
verbindingen in verschillen, gericht op een hoopvolle toekomst. Want, zoals een Moluks
gezegde zegt: in elk zaadje ligt de toekomst van duizend wouden besloten.”

Het bevrijdingsfestival in Vlissingen werd dit jaar een online festival met radio, tv en
livestreams met (inter-) nationale en lokale gasten met muziek en talkshows met het thema
‘vrijheid’ als rode draad.
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SSVA viert 20-jarig jubileum met reünie in atrium stadhuis
Op zaterdagavond 16 oktober werd het twintigjarige bestaan van de Stichting Samenwerking
Vlissingen Ambon (SSVA) gevierd met een reünie in het atrium van het stadhuis in Vlissingen.
De avond begon om 19:30 uur met danseressen/Tifa spelers. De presentatie was in handen
van Roel Latuheru en Oriana Pattinama.

Foto: Bob Latuheru en Oriana Pattinama © MultranetMedia

De muzikale omlijsting werd verzorgd door de band Joop & Friends. De avond werd
afgesloten omstreeks 23:00 uur met ‘Gandong e’ door Roel en Oriana. RTV Vlissingen
maakte een verslag van het eerste gedeelte (19:00 – 21:30 uur) van de avond.
Presentatie film
Speciaal was dat er een mooie film gepresenteerd werd: “Ambon bedankt SSVA en haar
vrijwilligers”. De film is te zien aan het eind van ons videoverslag (deel 2) wat we die avond
hebben gemaakt. De ondertiteling is in het Engels, maar indien u dit wenst kunt ook een
versie van deze film zien met ondertiteling in het Nederlands.
Bob Latuheru 20 jaar voorzitterschap
Nadat de genodigden hadden genoten van het optreden van de dans-en tifagroep kwam Bob
Latuheru aan het woord met een korte terugblik op 20 jaar SSVA. Bob Latuheru heeft 20 jaar
voorzitterschap achter de rug, en dankte alle vrijwilligers voor hun steun en werk. "We doen
het gewoon omdat wij het gewoon fantastisch vinden om voor anderen te werken, en ook
voor een betere wereld”. In de loop van de avond was ook het afscheid van Bob Latuheru als
aftredende voorzitter, en het nieuwe aantreden van de nieuwe voorzitter Nico Lopulissa.
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Oud burgemeester van Vlissingen Jaap van der Doef
“Een mijlpaal waar we buitengewoon trots op kunnen zijn. Ik ben natuurlijk nagegaan hoe ik
bij Ambon en deze stichting betrokken ben geraakt. En het moet ongeveer in 1988 zijn
geweest dat Luc van Colmjon, toen een medewerker van de Hogeschool Zeeland, mij
benaderde en vertelde over de plannen die de Hogeschool had om een intense
samenwerking met de universiteit Pattimura te ontwikkelen”. Aldus Jaap van der Doef.
Bas van den Tillaar
“Laat ik beginnen bij hoe ik als eerste kennis maakte met de stedenband, want ik ben nu
bijna vijf en half jaar aan de slag in de gemeente Vlissingen, en moet eerlijk zeggen ik stond
er een beetje sceptisch in. Want mijn ervaringen met stedenbanden in andere gemeentes,
dat was wat voorzichtig. Vaak was er op papier iets, een soort band en een keer per jaar was
er een soort uitwisseling, nou ik was hier snel genezen. Het was hier volstrekt anders een
enthousiaste club mooie en belangrijke projecten en veel mensen die daar achter stonden
en vrijwilligers die daar mee aan de slag waren kortom geweldig”!
Albert Vader over bezoek op Ambon
“Als het gaat over wat we daar gezien hebben tijdens het bezoek in 2015 hoe geweldig hard
er gewerkt werd door vrijwilligers dat is wat ik sterk onthouden heb wat de stichting doet.
Want juist die stedenband zorgt hiervoor dat al die projecten continu maar door gaan, en
daar hebben we als Vlissingen ongelofelijk veel respect voor. En ik zeg altijd tegen de
burgemeester: ik moet in de raad altijd allerlei dingen verdedigen behalve de stedenband
want daar is nooit discussie over en dat is eigenlijk heel mooi, en dat gaat gewoon door!
(https://www.rtvvlissingen.nl/2021/10/18)

Foto’s : Ine Boddaert
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Kennismaking nieuwe ambassadeur
Gemeente Vlissingen heeft de nieuwe Indonesische ambassadeur uitgenodigd in het
stadhuis voor een kennismakingsgesprek op 12 november. De ambassade is belangrijk voor
SSVA, de formaliteiten voor onze (medische) projecten lopen via deze vertegenwoordiging.
De delegatie onder leiding van de nieuwe ambassadeur Mayerfas ( 1 naam, Sumatraan)
bestond uit vijf personen. Van de gemeente waren aanwezig burgemeester Bas van den
Tillaar en wethouder Albert Vader. Van SSVA waren aanwezig het dagelijks bestuur en Ben
voor de technische ondersteuning. Nico Lopulissa gaf een presentatie over de projecten van
SSVA in Ambon. De ambassadeur benadrukte het belang van SSVA en de voorbeeldfunctie
van de stedenband Vlissingen-Ambon. Hij stelde onomwonden vast dat deze stedenband de
beste is in heel Indonesië. De meeste stedenbanden hebben niet zo’n impact op de
samenleving als deze stedenband met de vele activiteiten. Hij pleitte ervoor om de
activiteiten uit te breiden naar andere delen van de Molukse archipel en de sectoren visserij,
toerisme en de economie te verkennen.
Ambassadeur Mayerfas (midden) op bezoek in het stadhuis van Vlissingen.
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AED-project
Op initiatief van cardioloog Giovanni Tahapary (Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar) startte
SSVA anderhalf jaar geleden in samenwerking met gemeente Ambon het AED-project. Een
Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer
kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.
Het project had ten doel om elke puskesmas (klein ziekenhuisje) in de gemeente Ambon en
het oogziekenhuis Ambon-Vlissingen te voorzien van een AED. We praten dan over 23 AEDapparaten in totaal. En de betrokkenen in Ambon moeten na scholing op een verantwoorde
manier kunnen omgaan met dit apparaat.
De werkgroep fondswerving van SSVA ging aan de slag om de benodigde financiën rond te
krijgen. Dit deed de werkgroep met advertenties in regionale bladen, posters in
verschillende formaten en te zorgen voor sponsoring door bedrijven, stichtingen en
particulieren. En een drietal studenten van Hogeschool Avans in Breda heeft als
afstudeeropdracht een online doneeractie georganiseerd.
Medio december is de actie afgerond en met een positief resultaat. Door verschillende
partijen binnen dit project wordt gekeken naar de inhoudelijke kant van het project met de
focus op continuïteit.

AED training in Ambon onder leiding van cardioloog Giovanni Tahapary (links)
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Tentoonstellingen “70 jaar Molukkers in Nederland” : een overweldigend succes

De hele maand oktober heeft De Reizende Tentoonstelling “70 jaar Molukkers in Nederland”
van Luna Media op het stadhuisplein van Vlissingen gestaan. Eerder stond die
tentoonstelling in Moordrecht. Begin dit jaar besprak de Stichting Samenwerking VlissingenAmbon (SSVA) de mogelijkheden om 70 jaar Molukkers in Nederland een plaats te geven in
haar activiteiten. Men kwam tot twee momenten De Indische herdenking in Vlissingen werd
aangegrepen om dit feit te herdenken. Roel Latuheru besprak bij die gelegenheid de
overtocht en de erbarmelijke leefomstandigheden van zijn grootouders in Vught en in
Havendorp bij de Vlissingse haven. Ten tweede vroeg SSVA de gemeente om de Reizende
Tentoonstelling “70 jaar Molukkers in Nederland” van Luna Media naar Vlissingen te halen,
waar het college van die stad mee in stemde. En de gemeentes Middelburg en Veere, beide
met een Molukse gemeenschap, sloten zich hierbij aan. Toen daarna de commotie rondom
de tentoonstelling en de ‘aankomst’ in Rotterdam begon heeft de wijkraad van Koudekerke
zich teruggetrokken. Van de Middelburgse wijkraad werd, door communicatieproblemen
met de gemeente, niets meer vernomen.
De tentoonstelling in zes zeecontainers op het stadhuisplein in Vlissingen werd een groot
succes. Bijna 1000 mensen (991 om precies te zijn) bezochten de tentoonstelling, Moluks en
niet-Moluks. Opvallend was het grote aantal Molukkers van buiten de regio. Kennelijk was
men na het tumult toch nieuwsgierig geworden. De tentoonstelling werd als positief
ervaren, ondanks de storende fouten die hier en daar voorkwamen. Velen hebben in het
gastenboek hun waardering uitgesproken voor de prachtige foto’s van onder meer Ed
Leatemia en de uitvoerige teksten.
Een Molukse bezoekster van de derde generatie schreef het volgende in het gastenboek:
“Indrukwekkend , Prachtig, Bijzonder ,Leerzaam, Emotioneel
Steekwoorden die deze mooi-opgezette tentoonstelling omschrijven.
Een échte aanrader voor een ieder, voor alle generaties, Molukker of niet!
Na een maand in Vlissingen te hebben gestaan, waar bijna 1000! bezoekers op af zijn
gekomen, is het nu klaar. Bij deze ook gelijk waardering en respect voor al die vrijwilligers die
de hele maand bij de containers aanwezig waren voor wat betreft
opbouw/afbouw/suppoosten.
Hopelijk komt deze tentoonstelling in nog veel meer steden in Nederland te staan.
Ga eerst kijken en oordeel daarna zelf.
Ik vond het de moeite meer dan waard!”
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Meester Bob Lilipaly en z’n groep 8 van de Louise de Coligny school bekijken de tentoonstelling.

De Reizende Tentoonstelling op het stadhuisplein van Vlissingen. (foto : Ben de Lima)
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Tentoonstelling 70 jaar Molukkers in
Vlissingen
Op vrijdag 8 en zaterdag 9 oktober j.l.
organiseerden Stichting Mae Uku, de
Molukse wijkraad, SV Jong Ambon en
SSVA een tweedaagse tentoonstelling
over 70 jaar Molukkers in Vlissingen. Een
15-al families kreeg de mogelijkheid om
op een tafel hun geschiedenis met het
publiek te delen via foto's, voorwerpen,
documenten, etc. Honderden
belangstellenden bezochten de
tentoonstelling, heel veel herinneringen,
vragen en emoties kwamen boven. Op
zaterdag werden ook nog activiteiten er
omheen georganiseerd. Wat een succes!
Het geheel was een lokale invulling van
de Reizende Tentoonstelling die de hele
maand oktober op het stadhuisplein in
Vlissingen stond.
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Vredesweek 18-26 september
Het thema was :” Wat doe jij in vredesnaam? Op
weg naar een inclusieve samenleving.” Een
aantal SSVA mensen was hierbij betrokken. Bij de
opening in de Sint Jacobskerk in Vlissingen was
voorzitter Bob Latuheru een van de sprekers,
verzorgde Alex Soplantila een tentoonstelling
over 70 jaar Molukkers in Nederland / Zeeland
en Ben de Lima liet een serie foto’s zien van
Molukkers op Walcheren vanaf het begin (1951)
tot de verhuizing naar de Molukse wijken.

Opening Vredesweek door burgemeester Bas van den Tillaar in de Sint Jacobskerk.
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Wederopbouw Oogziekenhuis Ambon-Vlissingen
In 2019 werd het oogziekenhuis in Ambon getroffen door een aardbeving en een aantal
naschokken. Hierdoor is de structuur van het gebouw verschoven, inclusief het dak. Het
regenseizoen heeft de schade verergerd. Het gemeentebestuur van Ambon heeft een
budget ter beschikking gesteld om de polikliniek te renoveren. Voor de renovatie is die steun
niet toereikend.
Even voor de kerstdagen heeft, door bemiddeling van Stichting Batu Tjapeu en de Moluks
Evangelische Kerk ‘Ichtus’, het college van B en W van de gemeente Barneveld besloten om
de renovatie van dit oogziekenhuis financieel te ondersteunen. Bij de renovatie van de
verschillende werkplekken wordt bekeken of er ruimte vrij gemaakt kan worden voor een
opticienafdeling. SSVA is nu met directeur dr. Danny Siegers in overleg om dit herstelproject
zo spoedig mogelijk op te starten.

Gedeelte van de schade (foto’s : dr. Danny Siegers)
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Oogziekenhuis Ambon heeft schade van aardbeving, maar blijft functioneren
Op 26 september 2019 is er een zware aardbeving geweest op de Molukken, zeer dicht bij het
eiland Ambon. De beving had een kracht van 6,5 op de schaal van Richter. Er zijn enkele
tientallen mensen om het leven gekomen, met honderden gewonden. Later volgden ook nog
naschokken.
Deze grote aardbeving heeft haar sporen nagelaten. Veel gebouwen en huizen zijn ernstig
beschadigd en soms zelfs leeggeruimd vanwege instortingsgevaar.
Ook het Oogziekenhuis is beschadigd, waardoor sommige ruimtes niet meer worden
gebruikt. Maar gelukkig is het grotendeels nog bruikbaar. Vóór de kliniek staat een grote tent
die tijdelijk dient als opslag. ( uit: slah.nl) Foto : Jasmijn Gan.
SLAH : Stichting Leer Anderen Helpen, een groep oogartsen die nauw samenwerkt met SSVA; die
artsen zijn naar Ambon gegaan om het werk in het oogziekenhuis op allerlei terreinen op een hoger
niveau te brengen.
Foto : oogarts Ivan Gan (rechts) van SLAH en directeur Danny Siegers van het oogziekenhuis in Ambon.
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On-line Cursus Nederlands aan het ziekenhuispersoneel
Twee SSVA mensen, te weten Judith de Fretes en Mary de Lima geven vanaf februari
Nederlandse les aan het hele personeel plus stagiaires van het oogziekenhuis in Ambon.
Judith en Mary hebben het lesmateriaal zelf ontwikkeld. De motivatie van ‘Ambon’ is erg
hoog. Het ziekenhuispersoneel wil in 2022 weer met z’n allen naar Vlissingen. Het gaat om
een cursus van 20 lessen.

foto : een deel van het personeel met Judith de Fretes (linksboven) en Mary de Lima (3e van links).
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Donatieprogram
Via het oogziekenhuis ‘Ambon-Vlissingen’ heeft SSVA een donatieprogramma voor de
minstbedeelden in Ambon ondersteund. Het program heeft ten doel om die groep niet
tussen wal en schip te laten geraken op het gebied van de gezondheidszorg. SSVA heeft
daartoe een bedrag van 1000 euro gedoneerd. Oogziekenhuis directeur Danny Siegers heeft
dit bedrag overhandigd.

Klinik Vlissingen Kota Ambon Salurkan
Donasi JKN untuk Warga Kurang
Mampu
Editor : Admin
Jumat, 17 September 2021

Dr. Danny Siegers (midden).
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Interne Organisatie
Op 16 oktober, bij de viering van 20 jaar SSVA, heeft voorzitter Bob Latuheru na 20 jaar zijn
voorzitterschap neergelegd, maar blijft bestuurslid. Nico Lopulissa, die al jaren deel uit
maakt van het bestuur volgt hem nu op.
Joyce Gaspersz is sinds januari toegetreden tot het bestuur en Nanda Telussa is vanaf die
datum Facebookbeheerder van SSVA.
De mogelijkheden om te vergaderen waren gezien de coronamaatregelen heel beperkt. Het
bestuur heeft derhalve een intern mededelingenblad voor bestuursleden uitgegeven om
elkaar te informeren. Dit SSVA-Intern is dit jaar zes keer uitgekomen.

SSVA-intern, no 5 6 juni 2021

Public Relations
Werkgroep PR heeft ten doel om SSVA en haar projecten bij haar doelgroep te promoten.
Die doelgroep (bedrijven, stichtingen, particulieren) moet bereikt worden via een aantal
communicatiemiddelen. De afgelopen jaren heeft de stichting gebruik gemaakt van media
als kranten, huis-aan-huisbladen en social media als Facebook en website. Maar ook door
spreekbeurten in het Zeeuwse en daarbuiten.
Het afgelopen jaar heeft SSVA zich wederom goed geprofileerd. Het dagblad Trouw en de
NOS interviewden een aantal mensen van SSVA over ’70 jaar Molukkers in Nederland’ ,
evenals de lokale radio, tv en krant en de huis-aan-huisbladen. Een bestuurslid werd op de
radio ‘Zeeuw van de dag’ en mocht eveneens haar verhaal vertellen. Voorzitter Bob Latuheru
stak op 5 mei met een speech, samen met de Commissaris van de Koning Han Polman het
Vrijheidssvuur aan en met de Vlissingse burgemeester Bas van den Tillaar opende hij de
Vredesweek. Er werd op allerlei manieren aandacht besteed aan het 20-jarig bestaan van
SSVA in de lokale media.
Maar ook de sponsoractiviteiten, zoals posters en advertenties in lokale en nationale media
van de werkgroep fondswerving hebben de doelgroep bereikt. Sterker, een goede pr is van
levensbelang voor de fondswerving.
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Werkgroep fondswerving
Zoals eerder is aangegeven, heeft iedereen het
moeilijk vanwege de corona met onder meer de
tweede lock down. De meeste ondernemers
hebben economisch te lijden onder de beperkende
maatregelen. Desondanks zijn er toch bedrijven,
stichtingen, kerken en particulieren die ons het
afgelopen jaar financieel hebben ondersteund. Dit
in de overtuiging dat sommige werkzaamheden van
SSVA in Ambon door moeten gaan en omdat ze
geloven dat de continuïteit gewaarborgd moet
blijven.
De werkgroep heeft alles uit de kast gehaald om de
financiering van het Cardiologie / AED project voor
elkaar te krijgen. Door allerlei vormen van reclame
toe te passen is het doel gehaald, namelijk dat elke
puskesmas (ziekenhuisje) en het oogziekenhuis in
de gemeente Ambon de beschikking heeft over een
AED, een apparaat dat gebruikt wordt bij
hartstilstand. Medio december is de crowdfunding
afgerond.
Medio december kreeg de werkgroep te horen dat
door de inzet van Stichting Batu Tjapeu en de
Molukse kerk ‘Ichtus’ het gemeentebestuur van
Barneveld de wederopbouw van het oogziekenhuis
in Ambon financieel gaat ondersteunen. De werkgroep is nu met ‘Barneveld’ in gesprek om
de puntjes op de i te zetten.
Onder moeilijke omstandigheden heeft de werkgroep goed werk verricht. Zij heeft de
projecten goed voor het voetlicht gebracht bij bedrijven, instellingen en particulieren met
vaak financiële ondersteuning als gevolg.

Steun de projecten van SSVA in Ambon

Oogheelkunde, Cardiologie/AED, Urologie, Childcare, Hygiëne

Doneer op rekeningnr. NL17 Rabo 0385395590
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Sponsoren Bedankt…….
Voor iedereen zijn het moeilijke en onzekere tijden. Het coronavirus waart helaas nog rond
en is nog niet onder controle. Wij zijn dan ook erg verheugd dat we het afgelopen jaar
(weer) financiële ondersteuning hebben gekregen van bedrijven, kerken en particulieren.
Want ook zij hebben het in deze donkere dagen niet gemakkelijk.
Namens het bestuur willen we vanaf deze plaats onze (anonieme) sponsoren hartelijk
bedanken. U hebt het mogelijk gemaakt dat we onze projecten in Ambon kunnen
continueren.

B en W Barneveld, St.Batu Tjapeu, GIM “Ichtus”

Geredja Kristen Maluku Selatan okt.69

Contactgroep Humanitaire Hulp
Molukken Vught

Stichting Mevrouw K.
Hooykaas-la Lau
Fonds
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Vrijwilligers Bedankt…….
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Samenwerkende organisaties bedankt …
Gemeente Vlissingen, Gemeente Ambon, Stichting Mae Uku, Stichting Leer Anderen Helpen
(SLAH), SV Jong Ambon, Indonesische Ambassade, Oogziekenhuis Ambon-Vlissingen.

Jaarrekening 2021
De jaarrekening maakt deel uit van dit jaarverslag en zal zo spoedig mogelijk geplaatst
worden op onze website.
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SSVA programma 2022



















Studiedag SSVA 22 januari 2022 in Mae Uku te Oost-Souburg
Wederopbouw Oogziekenhuis Ambon-Vlissingen
Inrichting Opticienafdeling Oogziekenhuis Ambon-Vlissingen
Cardiologie / AED-project
Aanpassingen Beleidsplan SSVA 2020-2023
Burgemeester R. Louhenapessy van Ambon op bezoek in Vlissingen
Fondswervingsactiviteiten / indienen subsidieverzoeken
SSVA-lezing
Samenstelling boek : 20 jaar SSVA
Indië-herdenking
PR-activiteiten : info-stands, lezingen, presentaties,interviews, e.a.
Missies naar Ambon :
Missies ten behoeve van de (lopende) projecten urologie, childcare,
oogheelkunde, hygiëne naar Ambon zijn afhankelijk van de covid 19 pandemie in
Ambon en in Nederland.
Samenwerking nieuwe ziekenhuizen in Ambon
(interne) Organisatie : uitbreiding bestuur, medewerkers, inschrijven
UBO register
Voorbereiding studiedag 2023
Opstellen jaarverslag 2022
Opmaken Jaarrekening 2022

De Ambonse burgemeester Richard Louhenapessy neemt na 10 jaar afscheid. Hier links met een
samenwerkingsovereenkomst naast de Vlissingse burgemeester Bas van den Tillaar op bezoek in
Vlissingen.

Aan dit jaarverslag hebben meegewerkt : Mary de Lima, Irma Lopulissa, Rob Boddaert en
Bob Latuheru.

