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BERICHT VAN
DE VOORZITTER
In eerdere jaren meldde ik u, dat Pelita zich had aan te passen aan een terugloop in werkzaamheden. 
Bij de wettelijke taak is deze trend het duidelijkst waarneembaar. Uit het jaarverslag over 2010 
bleek, dat wij moeite hadden onze uitgaven in eenzelfde tempo naar beneden te brengen als 
onze inkomsten. Na dat voor ons zo lastige jaar, stemt het mij zeer tevreden u nu mee te kunnen 
delen, dat wij het lek in 2011 goed boven water hebben weten te krijgen. Financieel staat Pelita 
er weer goed voor. Onze medewerkers hebben de tering naar de nering weten te zetten en dat 
heeft zijn vruchten afgeworpen. We konden het ministerie als vanouds een goed sluitende 
begroting presenteren. Tegelijkertijd deden de aanpassingen soms pijn, vooral op die momenten, 
dat er afscheid moest worden genomen van boventallige medewerkers. Ik complimenteer het 
personeel dan ook met het behaalde resultaat en heb grote waardering voor de inspanningen die 
het zich daarbij heeft getroost. De inzet van het personeel blijkt het best uit de vele activiteiten 
die in dit verslag zijn beschreven.

Dan wees ik u er vorig jaar al op dat wij onder druk van gewijzigde omstandigheden een 
aangepaste beleidslijn zouden moeten ontwikkelen die zijn weerslag moet krijgen in ons 
meerjaren beleidsplan dat loopt tot 2015. Naast de crisis speelt de veranderende vraag bij onze 
doelgroep, we zien een verschuiving van welzijn naar zorg, een rol. Zonder samenwerking met 
anderen zal het lastig zijn een antwoord op de ontwikkelingen te formuleren. Veel energie is er 
het afgelopen jaar dan ook gestoken in onderzoek naar kansen en mogelijkheden voor Pelita. 
Het jaarverslag draagt daar duidelijk de tekenen van. Wij hebben het voornemen in de loop van 
2012 onze toekomstverkenningen in een voor iedereen duidelijke koers om te zetten. Dat ons 
onderzoek ook concreet al wat oplevert blijkt wel uit de samenwerking die Pelita is gestart met 
het verzorgingshuis Raffy uit Breda. Binnen het programma InVoorZorg van VWS hebben wij een 
project opgezet waarin bekeken wordt hoe bestaande kennis en materiaal van Pelita en Raffy 
kunnen worden bewerkt tot nieuwe zorg- en welzijnsproducten. Beide organisaties willen andere 
organisaties op een slimme, doordachte manier op weg helpen naar goede cultuurspecifieke zorg 
voor Indische en Molukse ouderen. ´Djalan Pienter´ is dit project inmiddels gaan heten.

Dan kondigde ik u in mijn vorige ´bericht´ met enthousiasme onze voorgenomen initiatieven 
aan naar aanleiding van het 60-jarige verblijf van de Molukkers in ons land. Dit enthousiasme 
heeft plaats gemaakt voor tevredenheid. We hebben op verschillende plaatsen in het land op 
waardige wijze stil kunnen staan bij dit feit, waarbij het Nationaal Comité 4 en 5 mei ons loyaal 
ondersteunde. U vindt de vele activiteiten terug in dit verslag. Ontroerend hoogtepunt was, wat 
mij betreft, de kranslegging door de heren Van Beek en Tuhuteru tijdens de Nationale Herdenking 
op de Dam op 4 mei. Het was de eerste keer dat de eerste generatie Molukkers prominent aanwezig 
was en actief betrokken werd. In het verlengde hiervan wil ik ook de viering van 100 jaar Madjoe 
memoreren. Op 1 juni werd in de Oranje-kazerne in Schaarsbergen tijdens de jaarlijkse reünie 
Van Heutsz herdacht, dat Madjoe 100 jaar geleden werd opgericht. Ik had als voorzitter van Pelita 
niet alleen het voorrecht deze indrukwekkende dag mee te maken, maar ook het privilege de 
veteranen toe te mogen spreken. 

Rest mij u te danken voor uw aandacht en vooruit te wijzen naar het komend jaar waarin Pelita 
op 22 september zijn 65-jarig bestaan zal vieren. Plaats van handeling zal zijn de Americahal 
in Apeldoorn. De dag zal een aantrekkelijk programma kennen en wordt de gehele Indische 
gemeenschap tegen zo laag mogelijke kosten aangeboden. We hopen dat zeer velen van u in de 
gelegenheid zullen zijn deze landelijke dag met ons te vieren.

Den Haag, juli 2012             Roy Hupez, voorzitter
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Zwaar transport in Bandungan
Op een reis door Java in 1998, bezocht ik vanuit Semarang 
het dorpje Bandungan dat in de bergen ten zuiden van 
deze stad gelegen is. Daar is een schilderachtige groen-
tenmarkt waar ik schetsen maakte o.a voor de hierbij  
afgebeelde tekeningen van vrouwen die kool aanvoeren. 
In de bergen kunnen veel groenten worden geteeld die 
wij kennen omdat het er aanmerkelijk koeler is. Maar het 
nadeel daarvan is dat veel transport nog op deze wijze 
moet geschieden. Het is buitengewoon zwaar werk om zo 
over steile paadjes naar de markt te gaan. De schets laat 
zien hoe een vrouw voetje voor voetje naar beneden komt 
sukkelen.
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1
DE MAATSCHAPPELIJKE
ACHTERGROND

1.1 HKZ-CERTIFICERING

Lloyd’s Register Quality Assurance constateerde bij de externe audit in het kader van 
de HKZ-certificering een tweetal “minors” die voortvarend zijn aangepakt. Allereerst 
moest de bestaande mix van casuïstiek, intervisie en regio-overleg worden uitgebreid, 
daarnaast moest de systeembeoordeling zelf efficiënter worden opgezet. De focus 
moest worden verlegd van procesbeschrijving naar ontwikkeling van inhoudelijk 
beslisdocument. Voor beide aspecten werd in het MT een plan van aanpak geformuleerd. 
Afgezien van de minors was de conclusie over het kwaliteitsmanagementsysteem 
positief, binnen de organisatie wordt systematisch gewerkt aan verbeteringen. Aan 
het goede resultaat waren het werken met jaarplannen, aandacht voor uitingen van 
ontevredenheid, suggesties ter verbetering en een goed werkend systeem van interne 
audits debet.

1.2 TOEKOMSTVERKENNING

Het meerjaren beleidsplan 2012-2015 werd verder ontwikkeld. Een bestuurscommissie 
boog zich, ondersteund door de directeur en een extern adviseur, over toekomstscenario’s 
waarin de continuïteit en kwaliteit van de hulp-en dienstverlening zeker worden ge-
steld ondanks teruglopende budgetten. In drie miniconferenties werd met een brede 
personeelsvertegenwoordiging gesproken over de mogelijkheden. Na afronding con-
cludeerde de bestuurscommissie dat samenwerking met verwante organisaties hiertoe 
de meeste garanties biedt. Het bestuur nam de conclusie over en stelde als beleids-
voornemen vast om in 2012 samenwerkingstrajecten met Psychotrauma Expert Groep 
Arq en Stichting De Basis nader te verkennen. Het behoud van de eigen identiteit van 
de organisatie vormt een essentieel onderdeel bij de uitwerking van de samenwer-
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king. Daarom wordt gezocht naar een vorm waarbij de zelfstandigheid van Pelita zo-
veel mogelijk gewaarborgd wordt. Aansluitend werd een projectgroep implementatie 
beleidsvoornemen ingesteld. In het najaar van 2012 moet blijken of de beoogde 
samenwerking haalbaar is en beantwoordt aan de eisen van continuïteit, kwaliteit en 
doelmatigheid.

1.3 INVOORZORG

In dit kader past ook een analyse van de aard van de huidige hulpvragen. De vergrij-
zende doelgroep blijkt in toenemende mate een beroep te doen op zorgorganisaties 
die onbekend met hen zijn. Hun ervaringen zijn ingekleurd door oorlog en geweld en 
zij hebben een niet-Nederlandse sociaal culturele achtergrond. Deze omstandigheden 
zijn van invloed bij het ouder worden. Pelita wil daarom dat zijn kennis en expertise 
geborgd worden binnen zorginstellingen. Om te beginnen is samenwerking gezocht met 
Raffy, een woonzorgcentrum voor Indische en Molukse ouderen te Breda. Met Raffy 
heeft Pelita zich aangemeld bij het programma “InVoorZorg!” van VWS en kenniscen-
trum Vilans. Ons doel is om zorginstellingen er toe over te halen cultuursensitieve zorg 
te introduceren, waardoor zorg op maat voor onze doelgroep op meer plaatsen in het 
land bereikbaar wordt.

Het subsidieprogramma InVoorZorg van VWS kwam in beeld als bijproduct van de toe-
komstverkenningen van bestuur en extern adviseur. Er is namelijk ook bekeken of aan-
sluiting bij een zorginstelling een bijdrage aan de continuïteit van de dienstverlening 
zou kunnen leveren. Dat bleek met deze zogenaamde ketenvariant niet het geval van-
wege te grote verschillen in financiering tussen zorg en welzijn. Wel kon worden vast-
gesteld, dat het programma Pelita in de vorm van projectbegeleiding in staat kan stel-
len iets te betekenen voor oorlogsbetrokkenen die in de ouderenzorg terechtkomen. 
De resultaten van InVoorZorg  zouden mogelijk levensvatbare producten op kunnen 
leveren die interessant zijn voor Arq en de Basis.



Deze Danivrouw, ontmoet in de Baliemvallei in 1990, is 
hoogzwanger. Ze heeft ook nog een kind op haar nek en 
mist vingers, een teken dat ze in de rouw is om het verlies 
van een ander naast familielid. Ze heeft zich ingesmeerd 
met gele klei die hard wordt en door haar bewegingen 
barsten gaat vertonen. Haar kleding stelt niets voor, een 
ruwe jute zak is ongeveer alles wat ze aanheeft, armoe-
diger kan het niet. Een Dani meisje kan aangekocht of 
geruild worden voor enkele varkens, deze dieren worden 
dus hoog gewaardeerd ofwel de vrouwen laag. 
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2
DE ORGANISATIE
EN HAAR OMGEVING

2.1 DE ORGANISATIE

2.1.1 HET BESTUUR

Het bestuur kende in 2011 de volgende ongewijzigde samenstelling:

De heer drs. R.F. Hupez, voorzitter
De heer ir. R.M. Lutje Schipholt, vice-voorzitter/penningmeester
De heer mr. P.C.J. Isaak, lid
De heer drs. H.J. Verdier, lid
Mevrouw D.E. Wilhelm-Everaers, lid

Als adviseurs van het Pelita-bestuur traden op:

Mevrouw drs. E. Derksen
Mevrouw drs. A.W. Everts-Kuik
De heer drs. A. Lobbezoo

Directeur was mevrouw drs. H. Ferdinandus.

2.1.2 PERSONEEL

Algemeen

Het personeelsbestand nam met drie personen af. Twee mensen bereikten de pensioen- 
gerechtigde leeftijd. Eén medewerker vertrok wegens het vinden van een andere 
werkgever.
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samenstelling personeelsbestand    
      
    31-12-2010  31-12-2011
      
mannen    23 52,3%  22 53,7%
vrouwen    21 47,7%  19 46,3%
TOTAAL    44 100,0%  41 100,0%
      
buitendienstmedewerkers  28 63,6%  24 58,5%
binnendienstmedewerkers  16 36,4%  17 41,5%
TOTAAL    44 100,0%  41 100,0%
      
gemiddelde leeftijd  53,9   54,0 
 buitendienst  55,7   55,3 
 binnendienst  50,7   52,1 
      
leeftijdsopbouw     
 tot en met 40  3 6,8%  3 7,3%
 van 41 t/m 45  2 4,5%  2 4,9%
 van 46 t/m 50  9 20,5%  8 19,5%
 van 51 t/m 55  8 18,2%  7 17,1%
 vanaf 56   22 50,0%  21 51,2%
TOTAAL    44 100,0%  41 100,0%
      
aantal fulltimers   21 47,7%  20 48,8%
aantal parttimers   23 52,3%  21 51,2%
TOTAAL    44 100,0%  41 100,0%

Het ziekteverzuim

Het verzuimpercentage was 9,6%. Dit is een forse stijging ten opzichte van 2010. Deze 
stijging, ook de gemiddelde verzuimduur nam toe, is in hoofdzaak veroorzaakt door 
incidentele factoren. De meldingsfrequentie nam iets af. De verzuimbegeleiding bleef 
in handen van 365/Arboned.

Ondernemingsraad, klachtencommissie en cliëntenraad

De samenstelling van de Ondernemingsraad kende in 2011 enige veranderingen:

 •  De heer J. Kabel, voorzitter en penningmeester
 •  De heer drs. E.H.C. Vandermeulen, (tot september 2011)
 •  De heer A.G. van der Neut, lid (tot 01-12-2011)
 •  De heer T. Boiten, secretaris (vanaf 10-10-2011)
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In 2011 heeft de klachtencommissie geen klachten in behandeling genomen. De sa-
menstelling van de klachtencommissie bleef ongewijzigd:

 •  De heer drs. E.E. Warlicht, voorzitter
 •  Mevrouw drs. M.L. van der Linden, lid
 •  De heer mr. U. Santi, lid
 •  Mevrouw T. Smak, reserve-lid

De samenstelling van de Cliëntenraad onderging in 2011 de volgende wijzigingen:

 •  De heer J.W.A. Siebelhoff, voorzitter
 •  Mevrouw M. Creutzberg-Sippel, lid
 •  Mevrouw H.Th. Keizer ten Berge, lid (tot september 2011) 
 •  De heer B.H.E. Kortz, lid
 •  Mevrouw R. Eimers, lid (tot 1 januari 2011)
 •  De heer T.F.C. Verwer, lid
 •  De heer Franken, lid (vanaf juni 2011)

In 2011 heeft de CR een training gevolgd en een vernieuwd huishoudelijk reglement 
opgesteld om het functioneren te verbeteren. De hulp- en dienstverlening is kritisch 
gevolgd en de directie is hierover geadviseerd. De CR bezocht verschillende evene-
menten, waaronder de herdenking op 15 augustus. Ook bracht men een bezoek aan 
Raffy in verband met het project “InVoorZorg”.

Financieel en personeel beheer

Met ingang van 2011 gelden nieuwe afspraken over de financiering van de wettelijke 
taak. De vergoeding wordt gebaseerd op een vooraf vastgesteld budget en is niet meer 
afhankelijk van de daadwerkelijk geproduceerde rapporteenheden.
De samengevatte cijfers worden in de tabel vergeleken met die van 2010.

2010 2011 verschil in %

totaal personeelskosten 2.285.822 2.099.909 -8,1%

totaal huisvesting/organisatiekosten 898.458 739.310 -17,7%

totaal kosten 3.184.280 2.839.219 -10,8%

totaal subsidie en overige baten 3.088.925 2.958.834 -4,2%

resultaat exploitatie -95.356 119.615
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Ten opzichte van 2010 zijn de kosten en de baten verder afgenomen. De afname van 
de werklast, de vergoeding van de wettelijke taak en de aanpassing van kosten aan 
de beschikbare subsidiemiddelen zijn de bepalende factoren. Op de huisvesting- en 
organisatiekosten konden besparingen worden gerealiseerd.

2.2 DE OMGEVING

In 2011 was het 60 jaar geleden, dat de eerste groepen Molukkers voet aan wal zetten 
op Nederlandse bodem. Pelita besteedde hier veel aandacht aan. Het startsein hiertoe 
werd gegeven op de jaarlijkse Landelijke Molukse Ouderendag in Barneveld. Bij de ac-
tiviteiten werkte Pelita samen met de Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen (LSMO) 
en Stichting Buat. Door onze bemiddeling en met medewerking van het Nationaal Co-
mité 4 en 5 mei is voor het eerst in de geschiedenis van de nationale dodenherdenking, 
door een vertegenwoordiging van Molukkers  een krans gelegd bij het monument op 
de Dam. Voor velen uit de Molukse gemeenschap is dit ervaren als een erkenning en 
bevestiging van het feit dat ook de vele Molukkers die het leven lieten in WO II worden 
herdacht.

Met de Stichting Joods Maatschappelijk Werk en de Stichting 40-45, was Pelita bezorgd 
over de mogelijke publieke toegankelijkheid van het PUR-archief na overdracht aan 
het Nationaal Archief. De SVB toonde zich gevoelig voor de zorgen en besloot voor een 
periode van tien jaar niets te veranderen. Deze periode wordt gebruikt om een voor 
alle betrokken partijen aanvaardbare regeling te treffen.



De Sibayak
Op reis door Sumatra in 1987, een jaar waarin wij van Bangkok naar Jakarta reisden 
met uitsluitend openbaar vervoer, sliepen we in Brastagi. Vandaar zijn wij op weg 
gegaan naar de top van de vulkaan Sibayak op Noord Sumatra. De groet van een Karo-
Batak inwoonster van het dorpje Semangat dat aan de voet van de vulkaan gelegen is, 
begeleidt ons naar boven.
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3
DE ORGANISATIE
EN HAAR ACTIVITEITEN

3.1 MAATSCHAPPELIJK WERK

3.1.1 ALGEMEEN

Pelita registreert de gegevens van het maatschappelijk werk in het web-based systeem 
Regas. Invoering van dit systeem kostte veel tijd en oefening. De overzichten en de 
registratie van de contacten zijn gemoderniseerd. Na een soms lastige aanloopperiode 
ervoeren de medewerkers daadwerkelijk de voordelen. In 2011 is voor eerst geheel 
met het nieuwe systeem gewerkt. In de loop van het jaar werden steeds meer nieuwe 
mogelijkheden in het verkrijgen van managementinformatie ontdekt en wensen  
geformuleerd, waardoor bijsturing en controle zowel kwantitatief als kwalitatief zijn  
vereenvoudigd. Door het systeem zijn actuele hulpverleningsgegevens overal en op 
ieder moment beschikbaar. Informatie en advies over casuïstiek kunnen zonder vertra-
ging worden ingewonnen. 
De zeer effectieve training-on-the-job  is er veel gemakkelijker mee geworden, terwijl 
de hulpverleners toch over heel Nederland verspreid werken. Door individuele onder-
steuning kunnen problemen in het werk snel worden opgelost.

3.1.2 ONTWIKKELINGEN VAN DE HULPVRAGEN

Hulpverlening aan getraumatiseerde ouderen vergt bijzondere kennis en vaardighe-
den. Waar pasklare oplossingen vaak niet haalbaar zijn, is specifieke expertise bij 
steungevende contacten des te noodzakelijker. Wanneer cliënten duidelijke hulpvra-
gen hebben en concreet kunnen aangeven wat zij willen bereiken, is hulpverlening 
goed te realiseren. Door onze huisbezoeken blijft hulp voor velen binnen handbereik. 
Moeilijker wordt het wanneer mensen duidelijk lijden, maar niet in staat zijn dit te 
verwoorden. Boosheid, verdriet, agressie, wantrouwen en onverklaarbare stemmings-
wisselingen kunnen hun omgeving enorm belasten. Hierbij moet worden gedacht aan 
cliënten met beginnende dementie, gehoor-, gezichts-, of spraakstoornissen, afasie e.d. 
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Voor henzelf, hun partners en/of mantelzorgers is het dan van grote betekenis de 
context van het leven, dat iemand heeft geleid, te kennen. Men kan dan tot bij de 
cliënt passende oplossingen komen. Veel is mogelijk met geduld en compassie. Het is 
essentieel dat deze cliënten merken dat medewerkers kennis van en ervaring met hun 
geschiedenis hebben. Ervaring moet bestaan uit weten wat belangrijk is en wat angst-
wekkend of verstorend zou kunnen zijn. In die zin rust een grote verantwoordelijkheid 
op ons. Het is aan ons de cliënt zich beter te laten voelen, incidenteel zelfs bij te 
dragen aan zijn geluk, juist in deze levensfase.

Kabinetsmaatregelen die effecten hebben op het inkomen van onze cliënten, leiden tot 
een niet aflatende stroom aan vragen. Vooral de aantasting van de pensioenen bracht 
veel onrust. Ook de hogere eigen bijdrage in de GGZ treft veel van onze cliënten. Het 
gaat om honderden euro op jaarbasis terwijl daarnaast tal van andere maatregelen de 
portemonnee van onze doelgroep treffen. De ontwikkelingen zijn zorgelijk. Verwijzin-
gen naar de GGZ, nu al moeilijk vanwege gebrek aan expertise, zullen om financiële 
redenen verder onder druk komen te staan. De ontwikkeling van de afgelopen jaren, 
dat steeds meer cliënten met tweedelijns problematiek in de eerste lijn hulp moest 
worden geboden, zal zich voortzetten.

3.1.3 KWANTITATIEVE GEGEVENS

Het groepswerk in Eindhoven, Geleen, Grave en Hoogeveen werd gecontinueerd. De 
gespreksgroep in Amstelveen stopte vanwege het vertrek van de groepsbegeleider, 
maar met het Sinaïcentrum wordt bezien of een herstart mogelijk is. Thema’s die in de 
groepen aan de orde kwamen zijn rouw, toenemende zorgbehoefte, maatschappelijke 
ontwikkelingen, het Indisch verleden, afscheid van het leven en euthanasie. 

Het aantal nieuw in behandeling genomen cliënten is iets teruggelopen (230 in 2011 
tegen 250 in 2010). Daarentegen zijn er meer behandelingen afgesloten (162 in 2011 
tegen 117 in 2010).
Het aantal korte contacten steeg opmerkelijk, van 714 in 2010 naar 1480 in 2011. 
Deze stijging heeft voor een deel te maken met de veel betere registratie van onze 
spreekuurcontacten. Ook informatieve gesprekken op de Masoek Sadja’s en Eettafels 
worden bijgehouden.
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Realisatie 2011

WUV WUBO WIV TOTAAL

behandeltrajecten
1. over het voorgaande jaar
2. nieuw in behandeling

198
99

228
131

0
0

426
230

3. totaal in behandeling (1+2) 2�7 35� 0 �5�

4. af te sluiten/afgesloten 76 86 0 162

5. over naar volgende jaar (3-4) 221 273 0 4�4

contacten
6. contacten hulpverleningsproces
7. korte contacten

1594
656

1631
819

0
5

3225
1480

8. totaal aantal contacten 2250 2450 5 4705

3.1.4 CONSULTATIE EN KENNISOVERDRACHT

De problemen en ontwikkelingen werden maandelijks besproken binnen de teams in 
Eindhoven, Apeldoorn en Amstelveen. Casuïstiekbesprekingen, intervisie en consultatie 
van behandelaars uit de Joodse Geestelijke Gezondheidszorg vonden plaats bij het 
Sinaïcentrum.
Naar aanleiding van de HKZ-audit werden de casusbesprekingen aangepast. Er is voor 
gekozen het hulpverleningsplan van alle cliënten tenminste één maal te bespreken, 
waarbij de registratie van de gegevens wordt gecontroleerd. Dit leidt tot kwaliteits-
verbetering.
Tijdens een bijeenkomst met de nieuwe PUR/SVB werden de veranderingen voor de 
medewerkers in kaart gebracht.

3.2 WETSUITVOERING

3.2.1 ALGEMEEN

De taken van de Pensioen- en Uitkeringsraad zijn, evenals de medewerkers, onder- 
gebracht bij de Sociale Verzekeringsbank. De samenwerking met de SVB is goed  
verlopen.

3.2.2 KWANTITATIEVE GEGEVENS

Het aantal aan de SVB geleverde rapportages WUV/WUBO ligt met 445 ca 6% lager dan 
in 2010 (474 stuks). Dit aantal ligt, omgerekend naar rapporteenheden, met 382 iets 
boven de begrote verwachting van 372. Verder is één aanvraag in het kader van de WIV 
afgehandeld en één verklaring verzet en waardigheid afgegeven.
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Productie WUV/WUBO 2011

EERSTE AANVRAGEN VERVOLGAANVRAGEN

WUV WUBO TOTAAL WUV WUBO TOTAAL

januari 2 10 12 6 13 1�

februari 3 13 1� 2 8 10

maart 2 14 1� 5 11 1�

april 1 22 23 10 10 20

mei 8 23 31 6 13 1�

juni 3 19 22 8 7 15

juli 5 19 24 4 10 14

augustus 5 17 22 5 9 14

september 4 25 2� 6 4 10

oktober 5 28 33 3 11 14

november 6 22 28 4 8 12

december 1 13 14 5 7 12

totaal 45 225 270 �4 111 175

3.3 SOCIALE DIENSTVERLENING

3.3.1 ALGEMEEN

De sociale dienstverlening wordt gerealiseerd vanuit vijf regionale steunpunten. Ze 
zijn gevestigd in Apeldoorn, Nijmegen, Eindhoven, Amsterdam en Den Haag. De mede-
werkers ter plaatse zijn het best in staat hulpvraag en -aanbod in hun regio op elkaar 
af te stemmen. Helaas kan de dienstverlening door bezuinigingen niet worden uitge-
breid. Het bestaande aanbod wordt zo goed mogelijk gecontinueerd. Wij proberen de 
Masoek Sadja’s en de Open Indische Eettafels als vaste ontmoetingsmogelijkheden, 
desnoods met inzet van voornamelijk vrijwilligers, zo lang mogelijk te handhaven.
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3.3.2 INDISCHE INLOOPMIDDAGEN: MASOEK SADJA’S

De Masoek Sadja’s voorzien in de behoefte aan lotgenotencontact. Er is een gevarieerd 
Indisch cultureel aanbod. Contact leggen met een maatschappelijk werker of dienst-
verlener is eenvoudig. De bijeenkomsten staan garant voor een laagdrempelige opvang 
van oudere Indische Nederlanders. In het afgelopen jaar werden 97 Masoek Sadja’s ge-
organiseerd met een totaal van 7835 bezoekers, een lichte afname van 200 bezoekers 
ten opzichte van het jaar daarvoor. Verder werden er 29 eettafels georganiseerd met 
een totaal van 1275 bezoekers.

3.3.3 MASOEK SADJA’S VOOR MOLUKSE OUDEREN

Vanwege cultuurverschillen en de slechtere conditie van Molukse ouderen worden voor 
hen aparte inloopdagen georganiseerd. Op 25 juni werd de Pelita Landelijke Molukse 
Ouderendag voor de negende maal gehouden in de Veluwehal in Barneveld. De dag 
stond volledig in het teken van 60 jaar Molukkers in Nederland. Door een aanvullende 
subsidie van het Nationaal Comité 4 en 5 mei  kon onder andere een fototentoonstel-
ling van de aankomst worden gerealiseerd. De dag trok 2000 bezoekers. In Middelburg 
en Culemborg vonden regionale bijeenkomsten plaats die door 150 Molukse ouderen 
werden bezocht.

Op 10 september organiseerden de Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen, de ge-
meente Barneveld en Pelita het symposium ‘60 Jaar zorg en welzijn Molukkers: van 
mantelzorg tot professionele zorg.’ Plaats van handeling was het Schaffelaartheater. 
Hoofdthema was de verandering in de zorg voor Molukse senioren in Nederland in de 
loop der jaren. Nieuwe generaties ouderen vragen om nieuwe vormen van zorg en 
begeleiding.  Verschillende deskundigen bespraken wat zorgprofessionals kunnen leren 
van de wijze waarop Molukse ouderen in Nederland worden opgevangen en behandeld 
en welke woonvormen in de toekomst nodig zijn om ouderen uit minderheidsgroepen 
te kunnen bedienen. Anders gezegd, hoe kunnen we een realistische eerstelijns zorg en 
vitale mantelzorg in ons land bewerkstelligen? Het symposium werd ingeleid door bur-
gemeester Houben van Barneveld. De presentatie was in handen van Rocky Tuhuteru. 
Aan de discussie namen deel: wethouder A. Troost, W. van Minnen (CSO), J. Lawalata 
(bestuurslid ICCAN), G. Tahapary (Medisch Centrum Alkmaar) en F. Roos (Verenso).

3.3.4 ANDERE INLOOPBIJEENKOMSTEN

Er worden ook inloopbijeenkomsten samen met algemene instellingen georganiseerd, 
zoals in Het Klokhuis in Den Haag waaraan, naast Indische ouderen uit de omgeving, 
bewoners van het verzorgingshuis Florence deelnemen. De bijeenkomst in verzor-
gingshuis ‘de Grevelingen’ in Den Bosch werd beëindigd in verband met de beperkte  
hoeveelheid bewoners die er nog gebruik van konden maken.
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Kwantitatieve gegevens activiteiten sociale dienstverlening

bijeenkomsten bezoekers

Masoek Sadja 97 7835

Molukse ouderendag regionaal 2 150

Molukse ouderendag landelijk 1 2000

overige inloopdagen 8 240

3.3.5 REGIONALE STEUNPUNTEN

Pelita organiseert de sociale dienstverlening met hulp van de vijf steunpunten. Zij or-
ganiseren niet alleen de Masoek Sadja’s, Eettafels en inloopspreekuren, maar vormen 
tevens het aanspreekpunt voor scholen, media, gemeentelijke en provinciale instel-
lingen en andere hulpverlenende organisaties. 

Het steunpunt in Nijmegen is gevestigd in het Oude Burgeren Gasthuis (OBG). Vanaf 1 
augustus was het slechts één i.p.v. twee dagdelen per week bemand. In totaal maakten 
143 cliënten van het steunpunt gebruik, een lichte daling die is toe te schrijven aan 
de verminderde openstelling. Tijdens het spreekuur op de Masoek Sadja hebben zich 
nog eens ca. 20 mensen gemeld. De hulpvragen hebben voornamelijk te maken met 
de wetten voor oorlogsgetroffenen, bezwaarschriften en voorzieningen of projecten in 
Nijmegen. Op beperkte schaal worden huisbezoeken afgelegd door vrijwilligers onder 
toezicht van de coördinator. Samen met de werkgroep Indisch Historisch is geijverd 
voor een Indisch venster in de 51e canon van de geschiedenis van de stad Nijmegen. 
Het steunpunt maakt sinds jaar en dag deel uit van het Platform Indische Organisaties 
Nijmegen (PION). Binnen het PION worden de diverse Indische activiteiten en evene-
menten op elkaar afgestemd en vindt er overleg plaats met de wethouder Welzijn. 

Het steunpunt Amstelveen verhuisde terug van haar tijdelijk verblijf in het kerkgebouw 
aan de Handweg naar de, na de brand, herbouwde Meent, de oude vertrouwde locatie. 
Het door de gedwongen verhuizing teruggelopen bezoekersaantal neemt nu weer toe. 

Het steunpunt Eindhoven is al jarenlang gevestigd in buurthuis de Rondweg en heeft 
daardoor een zekere bekendheid verworven in stad. Regelmatig wordt met zorginstel-
lingen en met woningbouwcorporaties overlegd. Men werkt samen met andere (vrijwi
lligers)organisaties in de stad zoals het Indisch Atelier, Vereniging de Koempoelan, en 
de Stichting Buitenzorg voor Welzijn.  Met het ‘Museum de Bewogen Jaren’ in Hooge 
Mierde werd de komst van de Molukkers 60 jaar geleden herdacht. In Lage Mierde 
stond een opvangkamp voor hen. Er werd een bijeenkomst georganiseerd waarvoor 
voormalige bewoners en hun nazaten werden uitgenodigd. Op de plaats waar vroeger 
de barakken stonden waren levensgrote foto’s van het vroegere kampement te zien. 
Hier herdachten 200 mensen de gebeurtenissen. Op lokaal en provinciaal niveau wer-
den aanvragen gedaan om het project financieel mogelijk te maken. Ook het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei kende een bijdrage toe.
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De coördinator van het steunpunt Den Haag vertrok en werd niet vervangen om bezui-
nigingsredenen. De medewerkers van dit steunpunt werden ingedeeld bij Amstelveen. 
De bestaande activiteiten van het steunpunt werden zo goed mogelijk voortgezet. De 
contacten met diverse Kumpulans in de Haagse regio werden zelfs geïntensiveerd. Er 
werden spreekuren gehouden.

Vanuit kostenoverwegingen is in het noorden gekozen voor ambulante hulpverlening. 
Men vergadert in Apeldoorn en cliënten kunnen terecht op verschillende spreekuren, die 
gekoppeld zijn aan kumpulans die door anderen worden georganiseerd. Als bijzondere 
activiteit werd in september een Pasar Kecil op het landgoed Bronbeek georganiseerd. 
Deze trok 385 bezoekers.

3.3.6 VRIJWILLIGERSWERK

Het aantal vrijwilligers liep op van 272 naar 285. Een deel van  hen is werkzaam voor 
de reguliere organisatie, een ander deel voor Pinc ex-Madjoe. De taken van de vrij-
willigers veranderden niet. Hun werk ligt op het vlak van de sociale dienstverlening, 
zoals de organisatie van de Masoek Sadja’s en Molukse bijeenkomsten, preventief huis-
bezoek, administratief werk voor cliënt en organisatie, de cliëntenraad, de Pelita-
stand en de Pelita Informatielijn. De vrijwilligers hebben affiniteit met de Indische of 
Molukse doelgroep. Als dank voor hun inzet wordt voor hen jaarlijks een vrijwilligers-
dag georganiseerd op Bronbeek.

3.3.7 PINC/EX-MADJOE, KJBB

Op bestuurlijk en organisatorisch vlak werd de ondersteuning van Pinc ex-Madjoe 
voortgezet. Er wordt geholpen bij de organisatie van kumpulans en vergaderingen en 
er wordt geadviseerd over de wetten voor oorlogsgetroffenen. Ieder jaar wordt een 
vertegenwoordiging afgevaardigd naar diverse herdenkingen en reünies, waaronder de 
Van Heutszreünie en de herdenking op 15 augustus in Den Haag. De Van Heutszreünie 
stond dit keer in het teken van 100 jaar Madjoe. De viering werd mede gefinancierd 
door het V-Fonds.

De commissie ex-KJBB werd ondersteund bij de voortzetting van de sociale activiteiten, 
zoals de regionale bijeenkomsten. Het donateursbestand bleef met ongeveer 450 men-
sen stabiel.

Bij inloopdagen van de Landelijke Vereniging Indische Na-oorlogse Generatie waren 
maatschappelijk werkers aanwezig. Met de LVINOG is constructief gewerkt aan een 
herinrichting van de website www.voorouderlijkesporen.nl. Bij het beheer ervan is ook 
de Moesson betrokken.
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3.3.8 WOON-ZORGPROJECTEN

De bestaande contacten met de woonzorginstellingen zijn voorgezet, zoals met woon-
zorgcentrum Scharweijerveld in Maastricht. In Den Haag wordt sinds langere tijd met 
WoonZorg Haaglanden samengewerkt. Zij bieden woonruimte aan Indische ouderen en  
leefstijlgroepen voor hen in geval van psychogeriatrische problemen. Pelita verzorgt 
deskundigheidsbevordering voor het personeel. In Eindhoven werd met ‘Woonbedrijf 
Eindhoven’ overeengekomen om een aantal vrijkomende woningen toe te wijzen aan 
Indische ouderen. De Indische dagverzorging in Nijmegen werd gecontinueerd. Er is veel 
belangstelling, maar de indicatiestelling blijft een probleem. Bij de tweewekelijkse 
kumpulan in zorgcentrum Doekenborgh in dezelfde plaats zijn medewerkers  
beschikbaar voor informatie en advies.
Met Bersama Kuat werden in Rumah Kita in Wageningen twee inspiratiedagen georga-
niseerd voor medewerkers en vrijwilligers. In workshops werd een impressie gegeven 
van de specifieke kanten van zorgverlening aan Indische en Molukse ouderen. Thema’s 
als complementaire zorg, traumatisering en verwerking kwamen aan de orde.
In samenwerking met het Rode Kruis werden weer twee vakantieweken voor Indische 
ouderen gerealiseerd in de volledig daartoe ingerichte vakantiehotels in Wezep en 
Rheden. De 79 deelnemers hebben geen andere vakantiemogelijkheden. Bedoeling 
is uitbreiding van het sociaal netwerk van de deelnemers. Een derde vakantieweek 
met 34 deelnemers, was gereserveerd voor Molukse ouderen en werd mede mogelijk 
gemaakt door de inzet van Molukse vrijwilligers.

3.3.9 INDISCHE EETTAFEL

De Indische Eettafel is succesvol. De kracht ervan ligt in de gezelligheid van het  
gezamenlijk eten, zonder zelf te hoeven koken. Tevens voorziet het in de behoefte 
aan lotgenotencontact. De Eettafels kennen een eigen publiek. In totaal werden 29 
Indische Eettafels georganiseerd die 1275 bezoekers trokken.

3.4 PELITA VISUMSERVICE

Pelita Visum Service bemiddelt bij het verkrijgen van visa kort en lang verblijf in Indo-
nesië. De gerealiseerde bemiddelingen en de behaalde omzet worden hier weergege-
ven. Het aantal bemiddelingen kort en lang verblijf is verder afgenomen. De omzet is 
met bijna 30% gedaald tot een totaal van € 20.211.
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Productie Visumservice

200� 2010 2011

kort lang kort lang kort lang

1e kwartaal 154 20 144 6 105 3

2e kwartaal 227 7 184 14 138 1

3e kwartaal 216 19 144 10 150 5

4e kwartaal 191 9 142 1 163 4

totaal 788 55 �14 31 55� 13

omzet 22.22� 21.52� 1�.�5� 11.�51 15.121 5.0�0

3.5 PUBLICITEIT EN VOORLICHTING

3.5.1 INLEIDING

De trend, dat media contact met Pelita zoeken wanneer zij naar aanleiding van 
een nieuwsfeit een reactie wensen van Indische Nederlanders of Molukkers zette 
zich voort. Men is zich ervan bewust dat wij een goede toegang tot de doelgroep 
hebben en bereid zijn te bemiddelen. De verzoeken hiertoe zijn talrijk, met regel-
maat worden ook oproepen op onze site of in ons blad geplaatst. De aanwezigheid 
van medewerkers bij reünies, voorlichtingsbijeenkomsten en andere evenementen 
vond met eenzelfde intensiteit plaats als in voorgaande jaren, al wordt door ge-
brek aan personeel vaker terug gevallen op vrijwilligers. Een voorbeeld daarvan is 
de bemensing van de stand op de Tong Tong Fair die dit keer uit kostenoverwegin-
gen gedeeld werd met het IHCB, de LVINOG en Halin. De goede contacten met het 
Koninklijk Instituut van de Tropen (KIT) hebben geleid tot het project ‘Foto zoekt 
Familie´. In dit project wordt geprobeerd de rechtmatige eigenaren van 335 tijdens 
de dekolonisatieperiode gevonden fotoalbums uit voormalig Nederlands-Indië 
terug te vinden. Door begin 2013 de albums te digitaliseren en beschikbaar te stellen 
via websites en sociale netwerken moet dat bereikt worden. Het projectvoorstel won 
bij Stichting Doen, die een deel financiert, de publieksprijs. Er wordt gezocht naar 
verdere financiering uit andere bronnen.

3.5.2 PELITA OP INTERNET

Het beheer van de Pelita website, de website Onze Plek en de daaraan gekoppelde 
maandelijkse digitale nieuwsbrief kende enige problemen die samenhingen met onze 
software-leverancier. Uiteindelijk werd besloten om het contract met die leverancier 
te beëindigen en alle websites te stoelen op ‘open source software’, waardoor het on-
derhoud veel minder kwetsbaar zal worden. Gekozen is voor Typo3 en WIND-internet. 
In 2012 moet dit vernieuwingsproces zich voltrekken. De hosting zal ook via WIND-in-
ternet worden gecentraliseerd.  
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De website www.onzeplek.nl met het Forum bleef onverminderd populair. De bezoe-
kersaantallen zijn vrij stabiel. Hetzelfde geldt voor het gebruik van www.pelita.nl en 
het aantal van ruim 3000 abonnees van de digitale nieuwsbrief . Voor de beide sites 
kan worden vastgesteld dat de bezoekersaantallen goed worden vastgehouden. Het 
gebruik van de websites in samenhang met het blad stimuleren wij zoveel mogelijk. 
Dit, samen met intensief gebruik van ons e-mailadressenbestand, biedt de gelegenheid 
de papieren mailingen, waarin activiteiten eerder werden aangekondigd, te reduceren 
en daarmee de kosten te drukken.

De capaciteitsproblemen bij het beheren van de sites www.voorouderlijkesporen.nl 
en www.virtueelindie.nl  zijn iets verlicht. Met name het beheer van Voorouderlijke 
Sporen is door de samenwerking met de LVINOG verbeterd. De site is volledig ver-
nieuwd. Ook Moesson toont zich betrokken. Door inzet van de drie organisaties en een 
vrijwilliger wordt de content aangepast en uitgebouwd. Virtueel Indië bleef zorgen-
kind.

Wat betreft de andere websites van Pelita, www.visum-indonesie.nl en www.hetin-
dischplein.nl, hebben er geen veranderingen plaats gehad. Met de activiteiten op het 
Indisch Plein zullen we in de loop van 2012 stoppen. Het is tegenwoordig voor iedereen 
eenvoudig een eigen blog of website te beginnen. De visumsite zal in 2012 als eerste 
worden gemoderniseerd en met Typo3 worden gebouwd. Hierna krijgen de Pelita-site 
en Onze Plek een facelift. 

De website van Stichting Herdenking 15 augustus 1945 is ook dit jaar bijgehouden door 
een medewerker van Pelita.

3.5.3 PELITA OP PAPIER

Het drukwerk wordt, hoewel incidenteel in eigen beheer, veelal vormgegeven door  
Bureau Argante Argante, dat ook bij de totstandkoming van de zes afleveringen per jaar 
van Pelita Nieuws een grote rol speelt. De oplage van het blad bleef met 5500 exemplaren 
ongewijzigd. Inhoudelijk zijn er geen veranderingen te melden. De waardering voor 
het blad is groot. 
De oude voorraden van ons correspondentiemateriaal zijn vrijwel op waardoor de in 2009 
ontwikkelde nieuwe huisstijl vrijwel volledig is doorgevoerd. In verband met de HKZ-
certificering worden de communicatie en de p.r. nu planmatiger aangepakt. Daartoe 
is een communicatieplan met persprotocol opgesteld waarin de doelen en evaluatie-
momenten zijn opgenomen. 
Af en toe werd drukwerk verzorgd voor vrijwilligersorganisaties. Zo werd het contact-
blad van de BEGO in huis opgemaakt. Ook de stichting Halin, sinds begin van dit jaar 
huurder van onze uitbouw, doet van tijd tot tijd een beroep op hand- en spandiensten. 



De moskee van Banda Aceh
De grote moskee in Banda Aceh op Noord Sumatra, getekend in 1996. 
Deze tekening kwam tot stand lang voor de tsunami Sumatra teisterde 
en daarom zal de omgeving nu niet meer zo netjes zijn als in dat jaar. 
Het was er toen rustig, wij konden ongehinderd logeren en rondwan-
delen, we werden vriendelijk bejegend. Destijds maakte die stad een 
schone en nette indruk.
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Balans Stichting Pelita
in euro

ACTIVA 2011 2010
Vaste activa
Financiële vaste activa
Vlottende activa

115.122
355.248
369.819

132.150
514.120
246.895

Activa totaal                                                                  840.189 893.165

PASSIVA
Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
en overlopende passiva

434.341
-

405.848

319.374
-

573.791

Passiva totaal                                                                840.189 893.165

2011 2010

subsidiabel
reguliere taken

subsidiabel
VWS-projecten

eigen
activiteiten totaal totaal

KOSTEN

personeelskosten 2.034.038 0 65.871 2.099.909 2.285.822

huisvestingskosten 142.285 0 0 142.285 163.887

organisatiekosten 478.535 54.878 63.612 597.025 734.571

totaal kosten 2.654.858 54.878 129.483 2.839.219 3.184.280

BATEN

subsidies VWS 2.729.234 54.878 0 2.784.112 2.913.202

subsidies overigen 0 0 56.608 56.608 47.827

overige baten 32.756 0 85.359 118.115 127.896

totaal baten 2.761.990 54.878 141.967 2.958.834 3.088.925

RESULTAAT 107.131 0 12.484 119.615 -95.355

Exploitatie Stichting Pelita
in euro

BIJLAGE 1
Overzichten
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BIJLAGE 2
Lijst van afkortingen

AMW Algemeen Maatschappelijk Werk
arbo arbeidsomstandigheden
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BEGO Bond van Ex-Geïnterneerden en Gerepatrieerden van Overzee
CB Centraal Bureau
CR Cliëntenraad
CSO Coördinatie-orgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties
fta full-time arbeidsplaats
HKZ-ISO Harmonisatie Kwaliteit Zorginstellingen-International Standard Organisation
ICCAN Interkerkelijk Contact Comité Ambon Nederland
IHCB Indisch Herinneringscentrum Bronbeek
INOG Indische Naoorlogse Generatie
JMW Joods Maatschappelijk Werk
KIT Koninklijk Instituut voor de Tropen
KITLV Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
KJBB Vereniging Kinderen uit de Japanse Bezetting en Bersiap 1941-1949
KMS KwaliteitsManagementSysteem
KNIL Koninklijk Nederlands Indisch Leger
LRQA Lloyd’s Register Quality Assurance
LSMO Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen
LVINOG Landelijke Vereniging Indische Na-Oorlogse Generatie
MW/SD Maatschappelijk Werk/Sociale Dienstverlening
NRK Nederlandse Rode Kruis
OBG Oud Burgeren Gasthuis
PIL Pelita Informatie Lijn
PINC Pelita Indisch Nederland Club
PION Platform Indische Organisaties Nijmegen
PUR Pensioen- en Uitkeringsraad
SVB Sociale Verzekeringsbank
SWON Stichting Welzijn Ouderen Nijmegen
TTF Tong Tong Fair
Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WBP Wet Buitengewoon Pensioen
WIV Wet Buitengewoon Pensioen Indisch Verzet
WMO Wet maatschappelijke ondersteuning
WUBO Wet Uitkeringen Burger-Oorlogsslachtoffers 1940-1945
WUV Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers 1940-1945
WUVO Wet Uitvoering wetten voor Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen
WZH Woon Zorg Haaglanden
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