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� Format Actieplan SALT/CLCP-sessies Jongerenwerkgroep PAALS 
 

Pijlers: 

 

Omzien naar elkaar Cultureel erfgoed Kwaliteit van het bestaan/dagelijks 

leven in Latuhalat en Seilale 

Generatie:    

Eerste generatie 

 

• Ledenvergadering 

• Omzien naar elkaar, aandacht geven 

• Actieve betrokkenheid stimuleren en 

behouden 

• Kennis waarderen en gebruiken door met 

ouderen in dialoog te blijven 

• Ouderenbezoeken ook door andere leden 

dan het huidige bestuur, bijvoorbeeld 

oud-bestuursleden en/of anderen; 

daardoor contacten blijven onderhouden 

en ouderen niet laten vereenzamen 

• Mobiliteit om bij een ALV aanwezig te 

kunnen zijn (wie zou hen kunnen rijden?) 

• Wat kunnen zij nog in de overdracht 

voor de overige generaties 

betekenen? 

• Oudere generatie interviewen - 

vastleggen en overdragen van hun 

kennis en hun Molukse gebruiken van 

en over Maluku (een vast format  

hiervoor ontwikkelen) 

• Ouderen de verhalen laten vertellen 

• Namenlijst vooraf bekend van de 

ouderen en hun woonadres 

 

• Zullen de activiteiten voor Maluku 

onvoorwaardelijk ondersteunen 

• Dusunbehoud 

• Kerk is belangrijk 

• Kunnen namen doorgeven van 

belangrijke personen, die benaderd 

kunnen worden voor de projecten 

vanuit Nederland 

• Kunnen voor de aansluiting met de 

beide dorpen zorg dragen 

 

Tweede generatie 

 

• Ledenvergadering plus (evenement) 

• Aandacht geven voor het behoud van de 

kumpulan 

• Elkaar fysiek  ontmoeten 

• Solidariteitsgedachte in balans brengen 

met zakelijk denken 

• De kumpulan zakelijk leiden om te 

kunnen overleven 

• Zij kunnen een brug slaan tussen de 

eerste en de derde generatie 

• Zij moeten een plek veroveren in 

Nederland om te kunnen zorgen voor de 

eerste generatie Molukkers, en de 

toekomst te kunnen waarborgen voor de 

derde generatie Molukkers 

• Beleven en behouden van de 

Molukse waarden, en doorgeven van 

deze Molukse waarden, Molukse 

tradities en Molukse gewoonten aan 

de derde en aan de vierde generatie 

Molukkers  

• Schakel tussen generatie 1 en 3: 

building bridges 

• informatiebijeenkomsten om 

overdracht van waarden, tradities en 

gewoonten centraal staan op 

regionaal niveau aan de derde 

generatie eens in het kwartaal, 

gecombineerd met ouderenbezoek 

 

• Dusunbehoud 

• Behoeftepeiling aldaar - liefst door 

een onafhankelijke counterpart, 

waarvoor betaald dient te worden 

• Voorbeeld van een onderwijsproject, 

wat je zou kunnen ondersteunen: 

dekat di hati voor lichamelijk en / of 

geestelijke gehandicapte kinderen 

• Bestaande projecten verder 

uitbouwen en / of de voortgang 

bewaken 

• Projecten overdragen aan de derde 

generatie 

• Alert zijn op corruptie 

• Fondsen genereren 
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• Kunnen aan de derde generatie 

Molukkers doorgeven, hoe de 

familielijnen zijn: wie is wie in welke 

familieverbintenis en wat is de 

onderlinge verbondenheid tussen de 

verschillende families in Nederland en op 

Maluku? 

 

• Bewaken van materialen van en over 

Maluku 

• Overdragen via website, nieuwsbrief, 

documentenbeheersysteem 

• Al dan niet nog in Indonesië geboren 

• Betrekken van de derde generatie bij 

de kumpulanorganisatie 

 

Derde generatie 

 

• Meer Masohi dan Muhabbat: het sociale 

aspect is belangrijker dan het financiële 

aspect 

• Verbonden zijn en je verbonden blijven 

voelen met wat je bindt aan het Moluks 

zijn 

• Zorgen voor ouder(s) en hier regelmatig 

aandacht aan geven 

• Via opvoeding Molukse waarden en 

normen meegeven aan de vierde 

generatie 

• In de communicatie gebruik maken van 

moderne Multi-media 

• Ontmoeting meer digitaal (via social 

media) dan fysiek via een ALV 

 

• Al dan niet overgedragen door de 

tweede generatie 

• Vrijwel altijd in Nederland geboren 

• Keuzemogelijkheid - moet je wel 

willen oppakken en er voor je zelf 

een balans in vinden 

• Je Molukse identiteit wordt belangrijk 

gevonden 

• Molukse vlag - Satu Darah - 25 april - 

afkomst � gelden als belangrijke 

symbolen op zoek naar je roots 

• Kerkelijke gewoontes en gebruiken: 

dopen, belijdenis 

• Pelaschap 

• Gebruik maken van moderne multi-

media om de Molukse cultuur, de 

waarden en de normen over te 

dragen door het maken van 

documentaires en/of het maken van 

films 

• Informatie-uitwisseling en 

informatie-overdracht via beeld, 

geluid en/of de elektronische 

snelweg door gebruik te maken van 

onder andere social media. 

• Via social media is het bereik heel 

groot, ook met Maluku zelf 

• Behoeftepeiling aldaar door liefst een 

onafhankelijke counterpart, waar 

voor betaald dient te worden 

• Dusunbehoud 

• Alert zijn op corruptie 

• Fondsenwervingsactiviteiten 

opzetten voor de financiering van 

projecten voor en op Maluku 

• Ondernemerschap stimuleren 

• Zorg dragen voor een actievere 

betrokkenheid in de Molukse en in de 

Nederlandse samenleving 

• Inzetten van eigen kennis alsook 

financiële ondersteuning voor 

projecten voor Maluku 
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Vierde generatie  • Overdracht van de Molukse waarden, 

tradities en gewoonten een vaste 

plek geven binnen de opvoeding van 

deze vierde generatie 

• Overdracht van Molukse waarden op 

een speelse wijze: 

ontmoetingskampen organiseren 

voor kinderen tussen 4-14 jaar   

• Voorleesmoeders (Ellen Hitipeuw, 

Nona Salakory), zoals ‘Een boom vol 

verhalen’ 

• Muziek: workshop houden over dans, 

muziek (tifa’s) en zo meer 

• Sport en spel 

 

• Laten zien aan de hand van beeld en 

geluid hoe het leven op Maluku is, 

omdat zij er zelf nog niet geweest zijn 

(overdracht) 

 

    

 


