
 

  

Stichting Mae Uku – Jaarverslag 2015   

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 

stichting@mae-uku.nl 
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I n l e i d i n g  
 

Ook het jaar 2015 hebben we met een  Nieuwjaarsreceptie geopend samen met 

wijkbewoners, medewerkers, werkgroepen en molukse organisaties. 

Tegelijkertijd noemen we de 33e editie van het Midzomer2daagse Feest dat in de 

Molukkenwijk te Oost-Souburg is gehouden. Onderstaand instanties en 

ondernemers die ons in 2015 met een financiële bijdrage hebben ondersteund: 

Oranjefonds, Rabobank, Stichting Moerman Promotie Vlissingen, LSMO-
Premieplan, Jumbo Souburg, Sligro Middelburg      
Daarnaast bedanken we vooral ook de ontvangen giften van particulieren, 
bekenden die ons een warm hart toedraagt. 
 
Ook in 2015 is een groot deel van de ons onmisbare vrijwilligers toch weer naar 
de Molukken geweest, op familiebezoek, op vakantie, maar ook om het 
vrijwilligerswerk op te pakken met familie en dorpsgenoten aldaar op het 
eilandenrijk in Indonesië. 
 
 
Zaalvoetbalclub SC Toma is in 2015 kampioen geworden en de nieuwe 
zaalcompetitie 2015/2016 een klas hoger begonnen (1e klas RZW). 
 
Reguliere activiteiten doordeweeks, maar óók in de weekeinden worden door de 

vele vrijwilligers ingepland en uitgevoerd! Regelmatig wordt er ook door 

(oud)bewoners nog een steentje bijgedragen.  

Verdriet was er ook en Mae Uku beschikbaar werd gesteld aan de familie bij het 

overlijden van Tos Tuhuleruw, om het heengaan van oom Nico Latupasinalo en 

usi Jos Mahulette, mensen van de eerste en tweede generatie. 

De eerste generatie Molukkers hier op Walcheren maken nog geen 4 % deel uit 

van onze gemeenschap, bijna gelijk aan het landelijk gemiddelde. Deze ouderen, 

de 1e generatie die wij steeds meer koesteren en ons zeer dierbaar zijn. Hun 

steun, vaak in stilte en op de achtergrond, stemt ons tot dankbaarheid en zal altijd 

in onze gedachten blijven. 

Animo voor de Werkgroep Kinderen was al nihil,  waardoor de  woensdagmiddag-

activiteiten niet waren ingepland. Daarentegen heeft een ieder uit de doelgroep 

met de nodige PS-netwerkbijeenkomsten zijn/haar steentje bijgedragen waardoor 

kinderactiviteiten/-feestjes toch ook in 2015 hebben plaats gevonden. 

 

Diverse organisaties en groepen hebben in 2015 gebruik gemaakt van de geboden 

faciliteiten van Mae Uku. Stichting Buat, samen met ECHO, hebben samen met  

het Junior Academy Mae Uku (JAMU-) programma opgezet en uitgevoerd aan 

het eind van de zomervakantie. Een mooi initiatief van de vrijwilligers was de 
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SouMiKou-wandeltocht waarmee geld werd binnengehaald voor het goede doel. 

Een uniek initiatief waarbij de drie molukse wijken werden verbonden aan de 

wandeltocht en daardoor een samenwerking tot stand bracht, een hot item ook 

binnen de Molukse Wijken in Zeeland.  

 

Mae Uku bestuurders 

Frequentie: 10x 

Bestuurders hebben de gasten  kunnen verwelkomen  tijdens de 

Nieuwjaarsreceptie van 2015, t.w.  

1. Gabé Waisapy    - secr/penn=backoffice 

2. Edwin Matitaputty  - vice voorzitter 

3. Hein Wattimena   - lid 

4. Mesak Lopulissa   - voorzitter 

5. Nona Pentury    - 2e secretaris 

6. Mona Matitaputty   - 1e penningmeester 

7. Joke Telussa    - lid 

Primaire taken van 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 punten:  

Wijkrecepties 90-jarigen (2x)    Activiteiten Ouderen 

Midzomer 3-daagse       Winterfair (evaluatie 1e editie) 

Mileuvergunning (Gemeente Vlissingen) Zittingstermijn 4 bestuursleden 

Landelijke NL-Doet       Oom Piet Tuasun(OPT) – Sportbokaal 

Delta Dua (Kruit)        Rabo Clubkas Campagne 

Proclamatie RMS-dag      activiteit in Stadhuis (700 jaar)  

Gebouw Onderhoud       Medewerkersbestand 

PS-activiteiten Medewerkers in vakantie Medewerkersdag(en) 

SouMiKou Wandeltocht      Evaluatie 1e winterfair 

Gebruik/aanschaf 2x partytenten   Nieuwjaarsreceptie 2016 

Vrijwillige Medewerkerszaken    WerkgroepenOverleg 

 

 

 



 

Mae Uku Jaarverslag 2015 

3 gw 

 

 

 

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 

3-daagse Comité    voorbereidings- en evaluatiebijeenkomsten in 2014 

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 

Projektgroep Leskisten    voorlichtingrondes aan scholieren 

Junior Academy Mae Uku (JAMU) voorlichting/inforondes/weeklang workshops‘ 

SC TOMA         samenwerkingsactiviteiten, bijeenkomsten 

SouMiKou       bijeenkomsten c.q. wandeltochten 

Bunga Cengkeh      oefensessies 

PAK – Zeeland      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 van – plaatselijke -organisaties.  

2015 – bijzondere activiteiten 

04 januari : Nieuwjaarsreceptie 

31 januari : 1e Line Dance Feestavond in 2015 
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22 februari: Busreis Culemborg 

4 maart : 1e van yogalessen als PS in Mae Uku 

13 maart : KRUIT-randactiviteit 

20/21maart: DOEDAG.NL 

21/22 maart : Pesta Serane / Doopfeest 

27 maart : Delta Dua – theatervoorstelling Kruit / medewerkers-uitje 

28 maart : Snuffelmarkt 

01 april : Lezing wg Ouderen door usi Frida Pesiwarissa 

04 april : OPT-sportbokaal t.g.v. 92 jarige medewerker, Oom Piet Tuasun 

18 april : 90HUT-Wijkreceptie o Nedju Lopulissa 

25 april : Vlaghijsing / busreis RMS-dag (65 jaar) 

16 mei  : SC Toma – Zaalvoetbaltoernooi 

29 mei  : Stadhuis-activiteit ivm 700 jaar stadsrechten Gemeente Vlissingen 

1 t/m 10 juni : SC Toma –Spanje busreis 

13 juni  : Medewerkersdag 

27 juni  : Busreis 55+ naar Pelita-Veteranendag te Barneveld 

4 juli  : Aktiviteit Fikim (GIM) 

15-16 aug. : SC Toma – Parijs Busexcursie 

20t/m22 aug. : Midzomer-3-daagse 

26t/m28 aug. : Junior Academy Mae Uku (JAMU) 

25/26 sept. : landelijke Burendag 

27 sept. : PAK bijeenkomst (1e in Mae Uku) 

11 okt.  : Medja Terima Kasih / Vrijwilligersetentje Midzomer3-daagse 

14 nov. : SouMiKou-Mars (wandeltocht voor goed doel) 

27 nov. : Dekat di Hati donateursavond 

6 dec.  : NGPMB – kennismaking nieuwe predikant 

21 dec.  : Eindejaarsworkshop Line Dance 
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Belijdenis- en doopfeesten,  overlijden- en condoleancebijeenkomsten 

én netwerkbijeenkomsten 

Frequentie: 34x 

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 netwerk-

activiteiten geïnitieerd. 

 

MedewerkersOverleg (M.O.) 

Frequentie: 7x 

Vergadering met alle medewerkers binnen stichting Mae Uku komen bijéén in 

een Medewerkers-Overleg, een overkoepelend orgaan waarin alle aspecten 

binnen de organisatie kunnenworden besproken. Zo zijn wij als M.O. zeven keer 

bij elkaar gekomen inclusief de medewerkersdagen waar ook op onstpannen 

manier activiteiten zijn uitgezet. Onderwerpen die zoal de aandacht opeisten in 

2015 waren bijvoorbeeld: 

- Diverse draaiboeken doornemen 
- Evalueren c.q. voorbereiden van de activiteiten 

 
- Driedaagse comité 2015 samenstellen/bevestigen.  Bericht kwam al helder door dat 

de huidige samenstelling met een nieuweling zou komen, nl. Renaldo Tuhuleruw, 

Nanda Telussa, Stella Mahulette en aangevuld met Naomi Jansen-Lekatompessy met 

Eli Wattimena als welkome communicator! 

- 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, danwel stapje 

terug doen) 

- Introductie en inzet nieuwe vrijwilligers 
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- SouMiKou initiatiefgroep geeft aandacht aan de drie wijken, diverse deelnemende 

collega-organisaties en natuurlijk ook het sportieve karakter om ook nog eens 

binnen drie verschillende gemeentes op Walcheren een wandeltocht te houden met 

opbrengsten voor het goede doel. 

 

Vrijwillige Medewerkers 

Onderstaande lijst treft u de namen van alle vrijwillige medewerkers die in 2015 

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 33 editie Midzomer 3-daagse en andere 

activiteiten in de Molukse Wijk Souburg! 

Arthur Abelain 

Tentji Akaluaman 

Aya Batbual 

Lisa Fretes, de 

Elsa Garsel-Titaley 

Naomi Jansen-Lekatompessy 

Bob Laisina 

Sander Laisina 

Yvonne Laisina 

Aiso Latuheru 

Eddy Latuheru 

Roel Latuheru 

Leroy Leijting 

Leni  Lima, de 

Mary  Lima, de 

Peter  Lima, de 

Greta Lopulissa 

Mesak Lopulissa 

Yvonne Lopulissa 

Stella Mahulette 

Edwin Matitaputty 

Franky  Matitaputty 

Mona Matitaputty 

Maria Nanuru 

Nonna Pentury 

Trees Queljoe, de 

Sjaak Queljoe, de 

Nonna Risakotta 

Adri Room, van 

Lies Saija 

Jeanette Siegers 

Regina Singadji 
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Alex Soplantila 

Alex Telehala 

Jozef Telehala 

Kristien Telehala 

Joke Telussa 

Martien Telussa 

Nanda Telussa 

Petra Titiheru 

Jos Tomasowa 

Piet Tuasun 

Etta Tuhuleruw 

Onnie Tuhuleruw 

Renaldo Tuhuleruw 

Christien Unawekla-Sohilait 

Benny  Waisapy 

Inge Waisapy 

Gabé Waisapy 

Lucas Waisapy 

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 

Mobiel:  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. 

 

 


