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Doorstart van Comité Behoud Gebouw Mae Uku 
(2006) naar Stichting Mae Uku als rechtsvorm 
(oktober 2009). Een impressie van activiteiten vanuit de 

vrijwilligersorganisatie binnen de Molukse gemeenschap op Walcheren!  

www.mae-uku.nl 

http://www.mae-uku.nl/
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Inleiding 

Het nieuwe jaar hebben we met een  Nieuwjaars-avond en een -receptie geopend samen met wijkbewoners, medewerkers, werkgroepen 

en molukse organisaties. 

Tegelijkertijd noemen we de 31e editie van het Midzomer2daagse Feest dat in de Molukkenwijk te Oost-Souburg werd gehouden. 

Onderstaande ondernemers en instanties hebben ons in 2013 met een financiële bijdrage ondersteund, waardoor we gelukkig weer terug 

kunnen kijken op een geweldige 31e editie van het Midzomerfeest: 

C-Port, thuis in de haven!  | Stichting Moerman Promotie Vlissingen 
BD-Store    | Rehatta Couriers  | Tympaan 
Citex Werkkleding   | Sera’s Saté   | L’Escaut      
 
 
Zelf is een groot deel van onze vrijwilligers dit jaar op eigen initiatief naar de Molukken geweest, 
meestentijds op familiebezoek, maar ook om het vrijwilligerswerk aldaar op te pakken met de 
plaatselijke familie en dorpsgenoten aldaar op het eilandenrijk in Indonesië. 
 
 
Meer dan een halve eeuw reeds bestaat de Molukkenwijk vlak bij het aangebouwde viaduct 
richting Ritthem en de Sloehavens en pal naast de A58 richting Vlissingen ofwel Goes. Ons Mae 
Uku gebouw midden in de Molukkenwijk is – fysiek - nog steeds onveranderd gebleven.  
 

Reguliere activiteiten doordeweeks, maar óók in de weekeinden worden niettemin door de vele 

vrijwilligers ingepland en uitgevoerd! Regelmatig wordt er ook door (oud)bewoners nog een 

steentje bijgedragen.  

Speciale recepties aan het gebouw aan de Prins Hendrikstraat 35A worden door de 

organisatoren in samenwerking met weer andere organisaties opgezet en uitgevoerd. Zo wordt 

er aan de oudere generatie wijkbewoners die in het lopend jaar een jubileumverjaardag(vanaf 
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85 jaar) hebben er één aangeboden. In januari was er nog een wijkreceptie gehouden voor 

een 95-jarige wijkbewoner én voor onze eigen medewerker Oom Piet Tuasun (90e 

verjaardag) – en tevens de oudste medewerker van Mae Uku – hebben we een speciale 

“Oom Piet Tuasun-Sportbokaal” in het leven geroepen, aangezien hij ook voor de 

plaatselijke badmintonjeugd actief is als trainer/coach. Ook tante Mien Tomasowa werd 90 

jaar, maar de jarige gaf aan dit liever persoonlijk binnen de familie te vieren. In de maand 

april hadden we wel weer een wijkreceptie kunnen organiseren voor de 90-jarige 

wijkbewoonster tante Tarotji Akaluaman.  

Verdriet was er aan het begin van het jaar – januari en februari – waar Mae Uku uiteraard 

beschikbaar was voor de familie bij het overlijden van oud-bestuurslid oom Dirk Manusama en oom Manus Latuperisa. Voor het 

Midzomerfeest in juli was Mae Uku beschikbaar gesteld aan de familie bij het overlijden van tante Ate Pattipeilohy en ná het 

Midzomerfeest hadden we met een groot verlies te maken door het overlijden van Juul Wannee in september. Daarna ook binnen ons 

bestuur persoonlijk leed bij het overlijden van eerst bung Ferry Matitaputty in oktober en later - in november - het overlijden van oom 

Mamong Waisapy. Eind december was ook het overlijden van usi Trudi Latuheru én van tante Tarotji Akaluaman waarbij de Molukse 

Wijk in Oost Souburg in geheel 2013 vanwege het overlijden van vijf wijkbewoners afscheid moest nemen. 

 

Ook in 2013 was de animo voor de Werkgroep Kinderen nihil,  zodat de  woensdagmiddagactiviteiten niet zijn ingepland. Daarentegen 

draagt een ieder uit de doelgroep – bewust of onbewust - met de nodige PS-netwerkbijeenkomsten zijn/haar steentje waardoor 

kinderactiviteiten toch nog hebben plaats gevonden. 

 

Diverse organisaties en groepen hebben in 2013 gebruik gemaakt van de geboden faciliteiten van Mae Uku. Zelfs de landelijke media heeft 
ons kunnen vinden: Stichting NTR met het radioprogramma “Dicht Bij Nederland” heeft een live-uitzending op 6 augustus 2013 via Radio 
5 kunnen verzorgen vanuit ons Mae Uku wijkgebouw in de Molukse Wijk te Oost Souburg op dinsdag 6 augustus 2013.  
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Ons Stichtingsbestuur 

Frequentie: 7x 

Met een voltallig bestuur van zeven zijn we het jaar 2013 ingegaan, waarna we ook in 2014 met dezelfde bestuursleden de gasten konden 

verwelkomen tijdens de Nieuwjaarsreceptie van 2014, t.w.  

1. Mesak Lopulissa  - voorzitter     2. Gabé Waisapy  - secretaris / 2e penningmeester 

3. Edwin Matitaputty - vice voorzitter    4. Hein Wattimena  - lid 

5. Nona Pentury  - 2e secretaris     6. Mona Matitaputty  - penningmeester 

7. Joke Telussa  - lid 

Primaire taken van bovengenoemde bestuurders is het veelomvattende dagelijks bestuur van de Stichting als organisatie, maar vooral ook 
het beheer over het wijkgebouw Mae Uku waarin de meeste activiteiten plaatsvinden! Enkele besproken agendapunten:  

Receptie 95-jarige wijkbewoner     Midzomer 2-daagse 

Interne bestuursorganisatie en herkiesbaar-stelling   Maatschappelijke stage scholieren 

Nieuw naambord Mae Uku      Oom Piet Tuasun(90) – Sportbokaal 

Zondagmiddagmatinee      Doedag.nl 

Valentijndiner       Soulavond 

Receptie 90-jarige wijkbewoonster     Evaluatie Gezondheidsonderzoek onder Molukkers(BUAT) 

Vrijwillige Medewerkerszaken     Grote Clubactie 

Gesprekrondes met Souburgse organisaties 
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Werkgroepen/Activiteiten 

 

Frequentie 4x heel jaar tot 2x  wekelijks  

In de loop van het jaar hebben reeds bestaande groepen zich ook bij de Stichting Mae Uku gemeld, waardoor het gebouw optimaal benut 

kan worden: 

Fluitgroep Masohi   vrijdags daarna op maandag 

LineDance/Jospan Group  maandags, dinsdags en donderdag 

Werkgroep Ouderen   s’-maandags en woensdags of donderdags 

Beheer    dagelijks 

2-daagse Comité   voorbereidings- en evaluatiebijeenkomsten in 2013 

Muhabet    ledenbijeenkomst op uitnodiging 

Stichting Stedenband Vlissingen-Ambon  S.S.V.A.-bijeenkomsten 

Workshop Moluks-Maleis  wekelijks 

Wijkraad Molukse Wijk Souburg bewonersbijeenkomst op uitnodiging 

Stichting Dekat di Hati  informatie bijeenkomsten 

Stichting Mae Uku staat dan ook in de komende jaren geheel open om verschillende initiatieven op te nemen, danwel om met de 

verscheidene organisaties samen te werken. Initiatieven worden genomen naar mogelijkheden omtrent een toekomstige  samenwerking 

met zaalvoetbalvereniging SC Toma.  
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2013 – bijzondere activiteiten 

 

12 januari : Nieuwjaarsfeestavond 

13 januari : Nieuwjaarsreceptie 

22 januari : 1e workshop Moluks-Maleis 

25 januari : Wijkreceptie 95-jarige bewoner 

14 februari : Valentijndiner 

16 maart : DOEDAG.NL 

21 maart : Bijeenkomst delegatie Stichting Stedenband Vlissingen-Ambon (SSVA) 

12 april : Wijkreceptie 90-jarige bewoonster 

27 april : OPT-sportbokaal t.g.v. 90 jarige medewerker, Oom Piet Tuasun 

11 mei  : SOUL-Party 

01 juni  : Kledingbeurs 

09 juni : Pesta Serané / Doopfeest 

29 juni : Bus-excursie naar “Pelita”-Veteranendag te Barneveld inclusief optreden van Jospan-Demogroep 



Mae Uku – Jaarverslag 2013 Pagina 7/gw 

 

2/3 augustus : 31e editie Midzomer-2-Daagse Wijkfeest  met “Pasar Maluku” 

06 augustus : Radio 5 Live Uitzending “Dichtbij Nederland” m.m.v. diverse molukse gasten 

en muzikanten 

25 augustus : Medja Terima Kasih – Midzomer-2-Daagse – Vrijwilligers Dankbuffet  

29 september : Pesta Sidi / Belijdenisfeest 

11 oktober : Netwerkbijeenkomst n.a.v. filmproductie gebroeders Timisela 

03 november : Jubileumreceptie t.g.v. kerkpredikant GIM 

26 november : Bijeenkomst delegatie Stichting Dekat di Hati (actief op de Molukken) 
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Belijdenis- en doopfeesten,  overlijden- en condoleancebijeenkomsten 

én netwerkbijeenkomsten 

Frequentie: 36x 

Traditioneel en wat algemeen geaccepteerd is zijn de belijdenis- en doopfeesten en overlijden- en condoleancebijeenkomsten. Binnen 

onze gemeenschap komen familie en bekenden van heinde en verre, zodat het meestal druk bezochte bijeenkomsten zijn. 

Afgeleid van Panas Péla houdt Mae Uku modern gezegd “netwerkbijeenkomsten” waarbij vooral onderlinge contacten weer worden 

aangescherpt/opgewarmd (panas = warm). Panas Péla wordt ook in de Molukken gehouden voor en door het Péla-verbond van verwante 

dorpen onderling op de Molukken. Op aangeven van de medewerkers of vanuit de gemeenschap zelf  worden deze netwerkactiviteiten 

geïnitieerd. 
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MedewerkersOverleg (M.O.) 

Frequentie: 5x 

Vergadering met alle medewerkers binnen stichting Mae Uku komen bijéén in een Medewerkers-Overleg, een overkoepelend orgaan 

waarin alle aspecten binnen de organisatie kan worden besproken. Zo zijn wij als M.O. vijf keer bij elkaar gekomen inclusief de laatste 

gehouden op 11 september 2013. Onderwerpen die zoal de aandacht opeisten in 2013 waren bijvoorbeeld: 

- Diverse draaiboeken doornemen 
 

- Evalueren c.q. voorbereiden van de activiteiten 
 

- Tweedaagse comité 2013 samenstellen.  Werd pas laat bekend en uiteindelijk kwam de volgende generatie vrijwilligers met een statement: Roel 

Latuheru, aangevuld met nieuwkomers Renaldo Tuhuleruw, Leeroy Leijting, Nanda Telussa, Stella Mahulette en oom Ferry Wattimena vonden dat 

het wijkfeest door moest gaan en het dus géén optie vonden om het dit keer over te slaan! 

- Ondersteuning c.q. extra vrijwilligers gevraagd bij de diverse werkgroepen 

- Gebouw-perikelen c.q. onderhoud- en inventarisvraagstukken 

- Taakinvulling open gevallen vacatures (vrijwilligers die gestopt zijn) 

- Introductie en inzet nieuwe vrijwilligers 

- Mogelijkheid indienen van declaraties door medewerkers 

- Bus-excursie organiseren i.v.m. de landelijke veteranendag gehouden door Pelita te Barneveld 

- Wijkraad-aangelegenheden i.v.m. leegstand tweetal huurhuizen en daardoor ook verwaarloosde tuinen (L’Escaut of gemeente?) gedurende lange 

periode in de Molukse Wijk te Oost Souburg 
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Vrijwillige Medewerkers 

Onderstaande lijst treft u de namen van alle vrijwillige medewerkers die in 2013 voor Mae Uku in de weer zijn geweest. Ook maken we 

gebruik van losse medewerkers – maar die hier niet genoemd staan – bijvoorbeeld bij het maken van onze molukse hapjes of die vanwege 

hun kennis en ervaring toch worden ingeroepen bij activiteiten, maar ook de jongeren die vrijwillig hand- en spandiensten komen 

verlenen bij de 30 editie Midzomer 2-daagse en andere activiteiten in de Molukse Wijk Souburg! 

Tentji Akaluaman 

Aja Batbual 

Meri Fliers 

Daniëlle Huber 

Bob Laisina 

Sander Laisina 

Yvonne Laisina 

Aiso Latuheru 

Eddy Latuheru 

Roel Latuheru 

Leni  Lima, de 

Mary  Lima, de 

Peter  Lima, de 

Annie Lopulissa 

Greta Lopulissa 

Mesak Lopulissa 

Yvonne Lopulissa 

Stella Mahulete 

Edwin Matitaputty 

Franky  Matitaputty 

Mona Matitaputty 

Maria Nanuru 

Nonna Pentury 

Trees Queljoe, de 

Nonna Risakotta 

Daniël Roemaratoe 

Jeanette Siegers 

Djordin Sinay 

Alex Soplantila 

Christien Telehala 

Joke Telussa 

Martien Telussa 

Nanda Telussa 

Jos Tomasowa 

Minggus Tomasowa 

Piet Tuasuun 

Etta Tuhuleruw 

Renaldo Tuhuleruw 

Onnie Tuhuleruw 

Christien Unawekla 

Benny  Waisapy 

Chana Waisapy 
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Gabé Waisapy 

Inge Waisapy 

Lucas Waisapy 

Ferry Wattimena 

Hein Wattimena 

Lies Wattimena 

Ivonne Wattimena 
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Stichting Mae Uku 

Gebouw: Prins Hendrikstraat 35A, 4388 KM Oost Souburg  (Molukse wijk) 

Back-office (BO) Reggestraat 10, 4388 RR Oost Souburg t.a.v. dhr. Gabé Waisapy – 06 55336740 

RaboBank: 1544.75.831 

Dossiernummer Kamer van Koophandel:  20160963 

Onze doelstelling (uit de statuten):  

a. het behouden en bevorderen van de Molukse identiteit en cultuur;  

b. belangen behartigen van de Molukse gemeenschap; 

c.  activiteiten aanbieden op het gebied van educatie, dienstverlening en recreatie voor de Molukse gemeenschap en anderen; 

d. participeren in de multiculturele samenleving; 

e.  informatie verschaffen over de Molukse gemeenschap en de Molukken;  

f. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 

bevorderlijk kunnen zijn. 

 

 

 


