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Inleiding 
Voor u ligt het inhoudelijk en financieel jaarverslag van de stichting Nusantara Amsterdam, die 
verder in dit verslag wordt aangeduid als Nusantara-Amsterdam. Het jaarverslag is een 
uitgebreider beschrijving van de stichtingsactiviteiten, dat is gemaakt voor de gemeente 
Amsterdam ter verantwoording van de verkregen subsidiegelden en waarmee we een beeld 
geven van de doelstelling en ambitie van onze stichtingsorganisatie. 
2019 is de dertiende keer dat Nusantara-Amsterdam op (periodieke en eenmalige) subsidie van 
de gemeente Amsterdam heeft mogen rekenen. Voor ons bestuur is het ook  een goed moment 
om terug te blikken en om het jaarverslag ook af te sluiten met de resultaten van dit bijzonder en 
bewogen jaar. 
 

Samenvatting 
De afgelopen 13 jaar heeft Nusantara-Amsterdam jaarlijks vijf soos- en netwerkmiddagen 
georganiseerd. Deze middagen werden bezocht door gemiddeld 120 ouderen uit de gehele stad. 
Hoewel de ouderen met een achtergrond in voormalig Nederlands Indië/Indonesië nog steeds de 
meerderheid vormen, worden deze middagen ook bezocht door Afro-Surinaamse, Afro-
Caribische en Euro-Hollandse ouderen. Deze verbreding is de afgelopen jaren ook nadrukkelijk 
het doel van Nusantara-Amsterdam geweest. 
Tijdens de soos- en netwerkdagen wordt informatie en voorlichting gegeven over belangrijke 
onderwerpen, worden ouderen over hun levensgeschiedenis geïnterviewd en vinden muzikale 
optredens plaats. Het geheel wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. De soos- en 
netwerkdagen zijn voor veel ouderen een belangrijk ankerpunt. Om die reden gaat t Nusantara-
Amsterdam in 2020 meer ontmoetingsbijeenkomsten organiseren. Er is grote behoefte aan 
plekken waar onze ouderen zich thuis voelen. 
Door de toenemende vraag om ondersteuning en zorg, die recht doet aan de culturele 
achtergrond heeft Nusantara-Amsterdam samenwerking met andere organisaties gezocht om 
hier in Amsterdam meer invulling aan te geven. We verwachten dat deze samenwerking in 2020 
verder gestalte krijgt. Ook overweegt Nusantara-Amsterdam in 2020 in samenwerking met een 
professionele organisatie spreekuren te gaan houden voor persoonlijke vragen van de ouderen. 
Een tweede belangrijke pijler zijn de jaarlijkse Herdenkings- en Bevrijdingsdagen. Nusantara- 
Amsterdam vindt het uiteraard belangrijk dat hij een actieve rol speelt bij de Herdenking- en 
Bevrijdingsdagen. Nusantara-Amsterdam is alweer enige jaren vertegenwoordigd bij de Doden 
Herdenking in Loenen en Amsterdam Zuidoost, de Indië-Herdenking in Amstelveen en de 
Dodensporen-Herdenking in Arnhem.  
De derde pijler van Nusantara-Amsterdam is de Gedeelde Geschiedenis. Vanaf 2012 worden 
lezingen en debatten op 5 mei en 16 augustus, gekoppeld aan vrijheidsmaaltijden onder de naam 
B & V’s georganiseerd.  
Het uiteindelijk doel van deze projecten Gedeelde Geschiedenis is dat de Geschiedenis van de 
(voormalige) overzeese koloniën in Azië, in Amerika en in Afrika ook verwoord en gezien zal 
worden vanuit het perspectief van de overheersten en dat dit perspectief een volwaardige plaats 
krijgt in de Nederlandse geschiedenis, die op de scholen onderwezen gaat worden.   
 
Wij wensen u veel leesplezier met dit jaarverslag. 
 
 
Bestuur stichting Nusantara Amsterdam 
 



INHOUDELIJK VERSLAG 
 
Netwerk-  & Vrijwilligersdag  
De eerste activiteit in 2019 heeft op zaterdag 23 februari plaats gevonden. Deze eerste activiteit 
is een Netwerk- en Vrijwilligersdag met alle actieve medewerkers, die in een bijzondere 
bijeenkomst heeft plaats gevonden.  
De 27-tal aanwezigen kregen tevens een presentatie over de geplande Netwerk- & Soosdagen en 
de activiteiten Herdenkings- & Gedeelde Geschiedenisdagen, die door het bestuur van 
Nusantara-Amsterdam werd gepresenteerd.  
Daarna heeft men deelgenomen aan een tweede editie van de voorstelling ´Aan de andere kant´ 
die in het Bijlmer Parktheater heeft plaats gevonden. Deze tweede editie van een drieluik gaat 
over Molukkers die in diverse voormalige concentratiekampen en latere woonwijken in de drie 
noordelijke provincies wonen en of zijn gaan wonen. 

 
Soos- & Netwerkdagen 
De eerste van vijf periodieke Soos- en Netwerkdagen heeft vanwege een politieonderzoek over 
sterke drank misbruik en door verbouwing van het wooncentrum De Drecht pas op donderdag 
18 april plaats kunnen vinden. Het vertrouwde 3-in-1 Soosprogramma, met meer bewegen voor 
ouderen, een (welzijn of zorg)thema, waarbij de heer Andre Bhola, voorzitter van Anand Joti de 
spits heeft afgebeten. Anand Joti is een organisatie c.q. ouderenwooncentrum voor (Surinaams-
Hindoestaanse) ouderen in Amsterdam Zuidoost.  
Op donderdag 20 juni 2019 heeft de tweede Soos- en Netwerkdag plaats gevonden met een 
inleiding over zorg en welzijn voor ouderen en minder validen door mevrouw Ruth Boyd, 
regiomanager van Amstelring. 
Op donderdag 19 september 2019 vond de derde Soos- en Netwerkdag plaats met een inleiding 
van mevrouw Monique Coers, regio coördinator van stichting Pelita, over zorg en welzijn voor 
Indische en Molukse ouderen.   
Op donderdag 21 november 2019 vond de vierde Soos- en Netwerkdag plaats met een lezing van 
mevrouw Juanita van Schoonhoven, projectleider wijkzorg van de organisatie Alliantie, over 
voorzieningen voor ouderen op het gebied van zorg en welzijn.  
Op dinsdag 17 december 2019 vond de vijfde Soos- en Netwerkdag plaats in het kader van de 
Kerstviering met gastsprekers, optredens van kerkkoren en een 3-gangen-diner. Deze middag is 
bezocht door meer dan 200 personen.  
Alle vijf keren bracht mevrouw Jettie Soedira met de activiteit meer bewegen voor ouderen, 
poco-poco en Indonesische dansen de benen van de oudere bezoekers volop in beweging. Het 
gemiddelde aantal bezoekers van de vijf Soosdagen bedroeg ruim 120 personen per keer. 
 

 

Herdenkings- & Gedeelde Geschiedenisdagen 
De 2e stichtingsactiviteit in 2019 is een gezamenlijke kranslegging door vertegenwoordigers van 
Nusantara-Amsterdam op het ereveld te Loenen. Tevens hebben vertegenwoordigers van 
Nusantara-Amsterdam op 14 augustus in de avond en op de laatste zaterdag in augustus in de 
ochtend bloemstukken gelegd respectievelijk bij de Indië-Herdenking in het Broerse Park te 
Amstelveen en bij de Dodensporen-Herdenking op het landgoed Bronbeek te Arnhem. 
De jaarlijkse B & V’s, de zogeheten Bevrijdingslezingen & Vrijheidsdebatten, hebben  op zondag  
5 mei en op vrijdag 16 augustus 2019 plaats gevonden.  De Bevrijdingslezing & Vrijheidsmaaltijd 



zijn in het Bijlmer Parktheater en in het Verzetsmuseum gehouden en bezocht door ruim 70, 
respectievelijk ruim 90 bezoekers. De B & V’s zijn georganiseerd in het kader van het project 
Gedeelde Geschiedenis en verbonden aan de jaarlijkse Herdenkings- & Vrijheidsdagen van de 
(de)kolonisatie-, slavernij- en tweede wereldoorlogsgeschiedenis. Het gemiddelde aantal 
bezoekers van deze twee Bevrijdingsevents bedroeg ruim 80 personen per keer. 
 
De samenwerkingspartners van Nusantara-Amsterdam zijn:  
Bewonerscommissie De Drecht, Buurthuizen Zuidoost, Gunung Batu Amsterdam, Moluks Historisch 
Museum, KITLV, Amsterdam Comité 4en5mei, Verzetsmuseum Amsterdam, Bijlmer Parktheater, 
Landelijk Overlegorgaan Minderheden, Herdenking Slachtoffers en Getroffenen in Nederlands-Indië, 
Oorlogsgravenstichting, SHBSS en VenZo. 
 
 

Stichtingsgegevens 
 
Stichting Nusantara-Amsterdam 
p/a  Snelleveldstraat 34 
1107 VW Amsterdam Zuidoost 
Telefoon:    06-20123733 
E-mail:    nusantara.bestuur@gmail.com 
Website:   www.nusantara-amsterdam.nl  
Kamer van Koophandel: 34247121 
IBAN rekeningnummer: NL32 RABO 01213 98277 
 
Raad van Bestuur: 
Dhr. J. Metekohij,   voorzitter       
Dhr. H. Nahumury,   secretaris/penningmeester    
Mw. M. Weide,   lid 
Dhr. H. Moeskops,  lid 
 
Raad van Advies: 
Dhr. G. Hahury 
Dhr. F. Steijlen  doctor, bijzonder hoogleraar Molukse Migratie en Cultuur 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nusantara.bestuur@gmail.com
http://www.nusantara-amsterdam.nl/

