
Stichting Mae Uku  

Molukse Wijk Pr. Hendrikstraat 35A, 4388 KM Oost Souburg 

KvK: 20160963 IBAN: NL12RABO 0154475831 Tel/SMS: 06 55336740 

Secr.: Reggestraat 10, 43 88 RR Oost Souburg E-mail: stichting@mae-uku.nl 

 

Toelichting: Met een wandeltocht is het initiatief genomen om – in elk geval - de vrijwilligers van Stichting Mae Uku in 

beweging te krijgen, zoveel mogelijk deelnemers aan te trekken. Medestanders en bekenden mee te krijgen waarbij 

tegelijkertijd actie gevoerd kan worden ter ondersteuning van – de projecten van Stichting Stedenband Vlissingen-

Ambon – als het goede doel in 2015.  De deelnemende lopers kunnen zichzelf laten sponsoren door geld (wens is 

minimaal 5 euro) op te halen voor het goede doel. 

Een drietal Molukse Wijken bestaan en staan nog steeds – zeker sinds 1951 – op Walcheren in Zeeland. De KNIL-

soldaten met hun gezinnen werden toentertijd door het Rijk geconcentreerd en samengebracht van houten 

barakkampen naar nette, moderne rijtjeshuizen in SOUburg, MIddelburg en KOUdekerke (SOUMIKOU). Deze wijken 

vormen de basis ook voor de SOUMIKOU- Wijkentocht/Mars.  

Een leuke bijkomstigheid is de woordassociatie memorerend aan Mr.Dr. Chris Soumokil. Terugdenkend ook aan de 

eerste Molukse Stichting in Nederland, nl. die van Middelburg, hier in Zeeland. 

Iederéén is van harte uitgenodigd mee te doen. Dan wel als deelnemer ofwel als sponsor!!! ZATERDAG 14 november  

2015!!! 

 

Sponsorwandeltocht SOUMIKOU 

 

Sinds de eeuwwisseling houdt Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon (SSVA) zich intensief bezig met het welzijn en 

de gezondheidszorg in Ambon(Molukken, Indonesië). 

Zo stuurt SSVA al jaren chirurgenteams naar Ambon om de bewoners van de Molukse archipel (gratis) te opereren. Het 

gaat om de allerarmsten in de samenleving. De gezondheidszorg in Ambon beschikt nog niet over specialistische 

chirurgen. De chirurgen uit Nederland zijn gespecialiseerd in oogheelkunde, urologie en plastische chirurgie. Zij offeren 

hun vakanties op om deze operaties te verrichten. Er zijn intussen duizenden patiënten geopereerd. 

Om deze medische projecten te kunnen uitvoeren is veel geld nodig en grote motivatie van alle vrijwilligers van SSVA. 

Blijkbaar is die motivatie ook aanwezig bij maatschappelijk betrokken medewerkers van Stichting Mae Uku. 

We zijn dan ook erg blij dat deze mensen deze medische projecten willen ondersteunen door het nuttige met het 

sportieve te verenigen en een sponsorwandeltocht te organiseren op 14 november a.s. langs de drie Molukse wijken. 

Souburg, Middelburg en Koudekerke – SOUMIKOU.          

         De opbrengst gaat naar het operatieteam plastische chirurgie dat begin 2016 naar Ambon vertrekt. 

Dit team gaat dan patiënten opereren met hazenlippen, brandwonden en andere ernstige misvormingen. 

Hebt u hart voor de allerarmsten op de Molukken en wilt u deelnemen, dan kunt u inschrijven bij Stichting Mae Uku. 

Heel veel wandelplezier! 

Zie voor nadere informatie over het werk van SSVA : www.vlissingen-ambon.nl, Facebook, Twitter. 
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