Uitnodiging Bijeenkomst Pelita Naoorlogse Generaties
Het is al enige tijd geleden dat wij u konden ontvangen voor de Pelita Naoorlogse Generaties
bijeenkomst vanwege de Corona maatregelen. Wij zijn van plan om het weer voorzichtig op te
pakken, in een aangepaste vorm. Dit houdt in dat we slechts 40 mensen in de zaal kunnen
ontvangen. Aanmelding per e-mail is voortaan verplicht en geschiedt op volgorde van binnenkomst.
Uw deelname is pas definitief na een bevestiging van onze kant. De bevestiging moet u ook
meenemen. We kunnen helaas ook geen mensen toelaten die zich niet hebben aangemeld.
Waar we ook op willen wijzen is dat de betaling van de toegang van € 5,- contant en gepast zal
moeten plaatsvinden. Vanwege de Coronamaatregelen kunnen wij geen wisselgeld teruggeven.
Mocht u rond de datum van de bijeenkomst gezondheidsklachten hebben, dan wordt u verzocht zich
af te melden.
Op de locatie zal een ‘Corona regisseur’ aanwezig zijn die u zal begeleiden. U wordt vriendelijk
verzocht zijn aanwijzingen op te volgen. Wij hopen op deze manier voor alle aanwezigen een
informatieve en veilige bijeenkomst te kunnen organiseren.
Met veel genoegen kunnen wij u melden dat de volgende bijeenkomst zal worden gehouden op
zaterdag 18 september in Den Haag. U bent van harte uitgenodigd om deze dag bij te wonen. Voor
deze bijeenkomst hebben wij een gastspreker.
Lezing door Bram Latumahina (63), GZ-NIP psycholoog
Bram Latumahina studeerde sociale wetenschappen
aan de RijksUniversiteit Groningen, en klinische
psychologie aan de RijksUniversiteit Utrecht. Hij is
van Molukse afkomst en is geboren in de Betuwe in
het dorpje Randwijk. Hij is afgestudeerd op het
thema: ‘Oorlogstrauma’s onder Molukse ouderen’.
Hij is thans werkzaam bij een GGZ-instelling in Tiel
en Dordrecht. Daarnaast werkt hij ook bij het
Moluks-Indische verzorgingshuis Raffy-Leystroom.
Zijn specialisatie is posttraumatische stress-neuropsychologische diagnostiek en migranten.
In 2017 schreef hij een autobiografisch boek met de titel: ‘Een kleine psychologie van het Molukker
zijn’.

Lezing
Het thema van de lezing:
Is er sprake van een specifiek Moluks trauma? En of en hoe werkt dat eventueel door op de
kinderen en kleinkinderen?
Bram Latumahina zal een aantal aspecten bespreken mbt de beoordeling en de behandeling van
traumata bij Molukse mensen van zowel de tweede als de derde generatie Molukkers. Hij zal ook stil
staan bij de vraag: in hoeverre de acties in de jaren zeventig gezien kunnen worden als `doorwerking
van traumata onder de eerste generatie Molukkers? Is het extra lastig om als niet-Molukker
Molukkers bij te staan of verlaagt dat juist de drempel als je geen Molukse behandelkaar bent?
Hij zal ook vergelijkingen trekken met behandeling van PTSS bij andere etnische groepen?
Stichting Pelita
Van Stichting Pelita zijn aanwezig: Ed Roso (dagvoorzitter/coördinator Pelita Naoorlogse Generatie
Bijeenkomst), en een Coronaregisseur. Zij zorgen voor een veilige sfeer en zo nodig een luisterend
oor.
De bijeenkomsten van Pelita Naoorlogse Generaties zijn een platform voor kennisoverdracht en
ontmoeting van álle naoorlogse generaties uit voormalig Nederlands-Indië. Door het verkrijgen
van kennis over het verleden ontstaat ruimte voor begrip, door verhalen te delen ontstaat ruimte
voor veerkracht.

Praktische informatie:
Datum:
Locatie:
Tijd:
Entree:
•
•

Zaterdag 18 september 2021
De Sophiahof, Sophialaan 10, 2514 JR Den Haag
11.00 uur inloop, 11.30 uur aanvang, 15.15 uur eind
€ 5,00 p.p., contant en gepast (geen wisselgeld
mogelijk)
Bij wijze van lunch zijn er warme snacks te koop
Bereikbaarheid: zie beschrijving onderaan

Programma
11.00 – 11.30 uur
11.30 – 11.35 uur
11.35 – 12.45 uur
12.45 – 14.00 uur
14.00 – 15.00 uur
15.00 – 15.15 uur
15.15 – 15.30 uur

Inloop
Welkomstwoord door Ed Roso
Lezing Bram Latumahina
Lunch
Gelegenheid tot het stellen van vragen
Afronding
Napraten

Corona maatregelen op een rijtje:
- Maximaal 40 aanmeldingen
- Aanmelding verplicht
- Aanmelding op volgorde van inschrijving
- Pas na ontvangstbevestiging is de aanmelding definitief
- Mensen die zich niet hebben aangemeld, kunnen helaas niet deelnemen
- Mocht u rond de datum van de bijeenkomst gezondheidsklachten hebben, dan svp afmelden
bij Ed Roso
- U wordt verzocht de ontvangstbevestiging mee te nemen
- Er is een Corona regisseur aanwezig die de gang van zaken in goede banen leidt
- Betaling van toegang van € 5,- kan alleen contant en gepast gebeuren; in verband met de
Coronamaatregelen kunnen wij geen wisselgeld teruggeven
- Betaling in het restaurant kan alleen met pinpas
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ed Roso, tel. 06-28666198; aanmelden kan
t/m 15 september a.s. via e-mail bij info@pelita.nl
PS de volgende bijeenkomsten vinden onder voorbehoud plaats op: 30 oktober en 4 december 2021.
Bereikbaarheid Museum Sophiahof
Museum Sophiahof aan de Sophialaan 10 te Den Haag is makkelijk met het openbaar vervoer te
bereiken. Als u met de auto komt moet u rekening houden met betaald parkeren in de nabije
omgeving.
Vanaf station Den Haag Centraal:
Bus 24 richting Kijkduin: halte Mauritskade.
Bus 28 richting Scheveningen Noorderstrand: halte Mauritskade.
Bus 22 richting Duindorp: halte Javastraat
Tram 9 richting Scheveningen Noorderstrand: halte dr. Kuyperstraat
Vanaf station Den Haag Hollands Spoor (HS):
Tram 1 richting Scheveningen Noord: halte Javastraat

