
Geachte,  
 
Deze brief schrijven wij u namens Rit-Rock voor de 
Molukken. 
 
Elk jaar organiseren wij een motor toertocht en een 
rockavond. Onze organisatie heeft als doel hulp te 
verlenen aan kinderen met een beperking op de Molukken 
in Indonesië. 
 
Onze projecten ontvangen steun in de vorm van 
materialen die wij ter plaatse aanschaffen of vanuit 
Nederland meenemen, maarwij bieden ook financiële 
ondersteuning ter verbetering van de leefomstandigheden 
van deze kinderen.  
 
Dit jaar hebben wij besloten om ons te richten op een 
project van LSM Cergas. In februari 2016 zijn zij 
begonnen met de pilot “Sociale werkplaats” in 
KusuhKusuh Sereh op het eiland Ambon. Het doel is om 
jongeren met een beperking een dagbesteding te geven 
en arbeidsvaardigheden bij te brengen. Deze jongeren 
krijgen hiermee een betere kans om deel uit te maken van 
de arbeidsmarkt.  
 
De pilot op Ambon werd begonnen met 3 groepen: een 
bakgroep, een knutselgroep en een handenarbeid groep. 
Deze wekelijks wisselende groepen bestaan uit 6-7 
jongeren met een beperking. Het doel van de pilot is om 
vast te stellen wie voor het project geschikt worden 
bevonden en welke producten kans van slagen hebben. 
De tijdelijk werklocatie is een groot terras bij het huis van 
de voorzitter van LSM Cergas.  
De jongeren worden begeleid door 3 vaste medewerkers 
en verschillende vrijwilligers uit Nederland en Ambon. Drie 
dagen per week worden alle jongeren in de ochtend met 
een busje opgehaald en in de middag weer teruggebracht.  



Er wordt gebruik gemaakt van de werkmethode “Geef mij 
de vijf”. Deze methode wordt veel in Nederland toegepast. 
Met pictogrammen wordt het dagprogramma uitgebeeld 
en wordt gewerkt aan het uiten van emoties en het 
verbeteren van de onderlinge communicatie. Een mooi 
voorbeeld van een positief resultaat hiervan: een van de 
“werknemers” kon zich met behulp van de pictogrammen 
uiten dat hij verdrietig was. De reden? Zijn werkweek bij 
de “Sociale werkplaats” zat er alweer op.  
 
LSM Cergas heeft regelmatig het project besproken en 
recent geëvalueerd met de ouders van de jongeren. De 
resultaten zijn heel erg positief. De jongeren zijn leergierig 
en beschikken over diverse talenten.  
Zoals eerder vermeld is deze pilot twee maal 6 maanden 
verlengd om meerdere experimenten en onderzoek te 
doen. Op 1 juli 2017 eindigt de pilot en wordt het project 
Sociale Werkplaats voor de duur van drie jaar gestart.  
 

 
 
 
Het streven is om dit jaar allereerst een gebouw voor de 
Sociale Werkplaats te realiseren. Zo ontstaat er een 
betere en rustiger werkplaats voor de jongeren en kunnen 
er meer jongeren geholpen worden. Om zowel het 
gebouw en de jaarlijkse exploitatiekosten te kunnen 
financieren zijn we de komende periode op zoek naar 
donateurs en sponsoren. Vrijdag 21 juni en Zaterdag 22 
juni zal er in Middelburg allerlei activiteiten plaats vinden 
waar onder de Motor rit. De opbrengst hier van gaan naar 
de werkplaats in KusuhKusuh op het eiland Ambon. 
Zaterdag 14 juli 2018 is er ook een wandeltocht deze zal 
worden georganiseerd door de Stichting Mae Uku in 



Souburg. U kunt kiezen tussen 5,10,15 of 20 km 
wandelen, de opbrengsten hiervan gaan ook naar de 
sociale werkplaats KusuhKusuh op Ambon. 
 
Als u niet naar de motorrit of de wandeltocht kan komen 
dan kunt u dit project ook financieel ondersteunen? Dan 
kunt u uw donatie overmaken op het rekeningnummer  
NL32INGB0683486373  Onder vermelding van: Sociale 
werkplaats Ambon.  
Voor extra informatie over onze organisatie kunt u ook 
onze website raadplegen: 
www.rit-rockvoordemolukken.com 
 
Met vriendelijke groet, 
 
WilfredVreeke en Karla Taniwel, 
Organisatie rit- en rock voor de Molukken en   
Stichting Mae Uku Oost-Souburg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rit-rockvoordemolukken.com/

