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Inleiding
In het nieuwe jaar 2021 vieren wij het heuglijke feit dat onze stichting op 26 april 15 jaar
bestaat. Wij zullen op gepaste wijze bij deze mijlpaal stilstaan.
Een andere mijlpaal in 2021 is het 70-jarige verblijf van Molukkers in Nederland. Onder het
thema Molukkers in Amsterdam zal Nusantara-Amsterdam in samenwerking met Paradiso
een evenement organiseren op onze jaardag: 26 april.
De Soosdagen gaan na de lockdown weer van start in de maand maart. Alle senioren hebben
al een uitnodiging gekregen voor een serie van 4 Soosmiddagen die in buurthuis Holendrecht
worden gehouden.
Een nieuwe cursus gaat van start voor de Soosbezoekers van Nusantara-Amsterdam. In samenwerking met de organisatie Cybersoek kunnen bezoekers leren omgaan met internet, gebruik van
de iPad en smartphone of de laptop. Digitaal Leren heet de cursus. Per keer kunnen 10 deelnemers
hun kennis en vaardigheid met het digitale verkeer verbeteren.
Nusantara-Amsterdam en Zwart X Oranje zijn een alliantie aangegaan met o.a.Vereniging Ons
Suriname, The Black Archives, Opokondreman en 529 Media Productions & Events. De alliantie
die Oost-West Verbinding wordt genoemd heeft als doel om op twee grote thema’s samen te werken:
Inclusief Herdenken en Koloniaal Verleden de doorwerking ervan. Wij werken aan een aanvraag om
gezamenlijk gebruik te kunnen maken van de nieuwe subsidieregeling Diversiteit &Inclusie, van de
gemeente Amsterdam.
Ten slotte verheugt het ons te kunnen melden dat ons bestuur is uitgebreid met drie nieuwe leden.
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u al meegedeeld dat Marysia Weide en Harry Moeskops die
jarenlang veel hebben betekend voor ons bestuur, zijn afgetreden.
De nieuwe bestuursleden zijn: Isabel Volk (penningmeester), Lesny Heikerk en Jamilah Blom als
lid. Jaco Metekohij blijft de voorzitter en Hanoch Nahumury, de secretaris.
Wij informeren u verder in de nieuwsbrief iets uitgebreider over de geplande activiteiten en hopen
u gezond en wel te mogen begroeten. Houdt moed. De vaccins zijn er eindelijk en ook aan Corona
komt er eens een eind.
Veel leesplezier.
Bestuur stichting Nusantara-Amsterdam

Soos-Nieuws
Het werkcomité Netwerk en Soosdagen i.s.m. het bestuur van stichting Nusantara-Amsterdam
organiseren dit voorjaar een 1e serie van vier Soosmiddagen tijdens corona tijd in maart en april
voor volwassenen, ouderen en senioren op de donderdagen van 4 en 18 maart, 1 april en 15 april
2021, van 13:30 uur tot 16:30 uur, in het buurthuis Holendrecht in Amsterdam Zuidoost.
Soosmiddagprogramma:
13:30 uur
Deur open met krontjong/lagu lagu muziek en nuttigen koffie/thee en versnapering.
14:05 uur
Opening en presentatie van het programma.
14:15 uur
Lezing door gastspreker over het thema zorg & welzijn
14:45 uur
Dansfilmpje + een korte pauze.
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15:05 uur
15:35 uur
16:00 uur
16:30 uur

5

Eerste kwartaal 2021

Gesprek met Soosbezoekers over ervaringen vòòr en tijdens de corona crisis.
Film en informeel samenzijn.
Warme (meeneem) maaltijd en een drankje met krontjongmuziek en lagu lagu..
Afsluiting.

De Soosmiddagen zijn bedoeld voor volwassenen, ouderen en senioren, die afkomstig zijn van
dan wel op de een of ander manier georiënteerd zijn op het toenmalige Nederlands Oost-Indië,
het huidige Indonesië. Volwassenen, ouderen en senioren van andere etnisch-culturele komaf
die speciaal voor deze soosmiddag uitgenodigd zijn, zijn van harte welkom.

Gedeelde Geschiedenis
70 Jaar Molukkers in Nederland
Op de manifestatie van 26 april 2021 in Paradiso willen we terugkijken in de tijd maar vooral ook
een link leggen tussen wat er in het verleden gebeurde en actuele discussies in Nederland en de stad.
Deze manifestatie is een eerste in een serie van vijf.
Programma en tijden
19.00 uur
Deuren open
20.00 uur
Aanvang / welkom moderator
20.10 uur
Inleiding over geschiedenis Molukkers
20.25 uur
Panelgesprek over jaren zeventig/tachtig in Amsterdam
21.05 uur
Muziek
21.20 uur
Molukse geschiedenis en actuele discussies
22.00 uur
Einde
Drs. Nancy Jouwe en Drs. Wim Manuhutu hebben hun medewerking reeds toegezegd, evenals
Surya Nahumury en Wouter Neuhaus van Zwart X Oranje.
Professor Dr. Fridus Steylen is de inleider en Maurice Seleky is de moderator.

Start Cursus Cybersoek
Nusantara-Amsterdam en Cybersoek starten bij inschrijving van minimaal 10 deelnemers de
computercursus voor gedurende 3 maanden. We bieden klassikaal les in digitale vaardigheden.
De lessen worden aangepast naar individuele behoefte en worden flexibel ingezet aan de hand
van uw vraag en vinden plaats in buurthuis Holendrecht.
Zo kunt u hulp krijgen bij bijvoorbeeld:
•
Het gebruik van Skype, Whattsapp, Zoom of FaceTime om te videobellen.
•
Heeft U vragen over het gebruik van DigiD, veilig online shoppen of het filteren van
nepnieuws?
•
Programma’s op uw computer of apps op uw mobiele telefoon.
•
Voor ál die vragen biedt Cybersoek gratis hulp! Getrainde vrijwilligers helpen U op weg
met al uw digi-vragen over uw computer, laptop, mobiel én tablet.
Cursusdagen en tijdstippen
Per cursusdag is er plaats voor maximaal 10 personen met onderstaande dagen en tijden:
•
Maandag:
14.00 – 15.30 uur
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Woensdag:
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14.00 – 15.30 uur

Startdatum
Maart 2021
Aanmelden
U kunt zich inschrijven via deze link Uw deelname is op basis van volgorde van binnenkomst,
wie het eerst komt, heeft een plek én vol = vol. Echter, bij veel belangstelling komt u op de wachtlijst
opdat we een nieuwe groep kunnen vormen en een cursusdag. U ontvangt een bevestigingsbericht na
aanmelding.
Tijdens bovengenoemde dagen en tijden staan er IPads (tablets) klaar die gratis gebruikt mogen
worden. Vanzelfsprekend kunt u uw eigen IPad, tablet of laptop meenemen voor eigen gebruik
tijdens de cursus.
Overige hulp
Heeft u geen behoefte aan een cursus maar wilt u wel geholpen worden met uw digitale vragen?
Dan zijn er ook nog onderstaande opties:
1.
Bij de OBA Reigersbos kunt u met al uw digitale vragen op woensdagen tussen 10.00-12.00
uur langskomen.*
2.
Bij de OBA Bijlmerplein kunt u met al uw digitale vragen op donderdagen tussen 13.0015.00 uur langskomen.*
* Vooraf aanmelden is verplicht op www.cybersoek.nl of 020- 6934582
3.
Cybersoek koppelt u aan een vrijwilliger, een zgn. digicoach die u wekelijks op een vast
tijdstip telefonisch of online op maat helpt met uw vragen over computer, laptop, mobiel of tablet;
U kunt op het aanmeldformulier aangeven of u hier ook interesse in heeft of contact opnemen op met
Heleen: heleen@cybersoek.nl of 06-28227950.
4.
U kunt ook de computerhulplijn van Cybersoek bellen op 020-6934582.

Presentatie Nieuwe Bestuursleden
Isabel Volk is 62 jaar en werkt al meer dan 25 jaar als boekhouder en Hoofd Financiële Administratie
in de cultuursector. Zij is moeder van 5 kinderen en grootmoeder van 6 kleinkinderen. Isabel volgt
Nusantara-Amsterdam vanaf de start en zal de financiële administratie van Nusantara-Amsterdam
optimaliseren. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk de ANBI-status te herkrijgen zodat donateurs
weer belastingvrij kunnen doneren.
Jamilah Blom is 44 jaar oud en is werkzaam als directeur van een basisschool in Amsterdam Noord en
is als pedagoog verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Zij woont in Zuidoost en regelmatig
heeft zij Nusantara-activiteiten bezocht. Zij is de moeder van twee kinderen van 8 en 10 jaar oud.
Lesny Heikerk is psycholoog, verbonden aan het Weekend College en coördinator van het Fonds
Zuidoost. Lesny is 27 jaar oud en heeft het gymnasium met succes voltooid. Zij heeft regelmatig als
vrijwilliger de activiteiten van Zwart X Oranje en Nusantara ondersteund. Met dit bestuur en de vele
vrijwilligers hoopt Nusantara-Amsterdam weer een succesvol jaar tegemoet te gaan.

