PELA THEMADAG KUMPULANS
LATUHALAT SEILALE (PAALS) – ALLANG (UPU ALLARIE) – LILIBOOI (KNLB)
OP ZATERDAG 29 SEPTEMBER 2018
IN HET MOLUKS KERKELIJK CENTRUM (MKC) TE HOUTEN

Culemborg, 27 augustus 2018
Saudari dan Saudara jang terhormat,
Graag vragen wij namens de Kumpulans Latuhalat Seilale (PAALS), Allang (UPU ALLARIE) en Lilibooi
(KNLB) je/uw aandacht voor het volgende.
Op 29 september 2018 organiseren de Kumpulans Latuhalat Seilale (PAALS), Allang (UPU ALLARIE) en
Lilibooi (KNLB) een Pela Themadag met als onderwerp: ‘Inhoud, betekenis en beleving van pelaverwantschap tussen Latuhalat/Allang en Seilale/Lilibooi in een crossculturele omgeving’.
De meeting start om 10:00 uur met een inloop en ontvangst met thee en/of koffie, en duurt tot
23:30 uur. Plaats van handeling is het Moluks Kerkelijk Centrum (MKC), Oud Wulfseweg 1, 3992 LT
Houten.
Via deze weg willen wij je/u van harte uitnodigen aan het event deel te nemen.

Achtergrond
De ‘Kerusuhan’ op de Molukken rond de eeuwwisseling heeft geleid tot een herwaardering van
traditionele adatinstituties die op verschillende niveaus van toegevoegde waarde is. Op individueel
niveau spelen deze instituties in het leven van veel mensen een niet onbelangrijke rol. Identificatie
hiermee creëert een gevoel van eigenwaarde en kan een positieve invloed hebben op
zelfvertrouwen. Op gemeenschapsniveau kunnen traditionele instituties verschillende groepen
mensen samenbrengen.
Zo krijgt de (transnationale) relatie tussen Molukkers in Nederland en op de Molukken een nieuwe
dimensie langs de lijnen ‘Cultureel Erfgoed’ en ‘Ontwikkelingssamenwerking’. Tegelijkertijd vindt in
diverse verbanden, zoals de op familieverwantschap gestoelde Kumpulanorganisaties, volop
discussie plaats over de betekenis en beleving van traditionele instituties (adat, pela) en verbanden.

Doelgroep(en)
De Pela Themadag is in de eerste plaats bedoeld voor leden van de Kumpulans Latuhalat Seilale
(PAALS), Allang (UPU ALLARIE) en Lilibooi (KNLB). Ook niet-leden/nazaten met respectievelijk een
Latuhalat-/Allang- en Seilale-/Lilibooi-achtergrond alsook overige belangstellenden, in het bijzonder
van de derde generatie, zijn van harte welkom!

Programma
‘Pela’ als symbool voor verwantschap tussen de dorpen Latuhalat/Allang en Seilale/Lilibooi loopt als
een rode draad door het programma van de themadag. Hoofdvraag luidt: ‘Hoe beleef je het pelaverwantschap in een crossculturele omgeving, en wat betekent dit voor jou’?
Het programma valt uiteen in twee onderdelen:

1

Overdag heeft het programma een educatief karakter, waarbij de vraag centraal staat: ‘Hoe beleef je
het pela-verwantschap in een crossculturele omgeving, en wat betekent dit voor jou’?
Dieter Bartels en Jeanny Vreeswijk-Manusiwa zullen het educatieve programma inleiden met een
keynote speach annex presentatie.
Het avondprogramma staat vooral in het teken van ‘Rama Tama’ met medewerking van Eseu Palaloi,
Sound of NJOY, Sabor en het Allang Koor.
Voor nadere bijzonderheden over het programma verwijzen wij je/u naar de bijlage.

Kosten
-

Aan deelname aan het educatieve programma overdag zijn geen kosten verbonden.
De entreeprijs voor het avondprogramma bedraagt € 5,00 per persoon voor volwassenen.
Kinderen tot en met 18 jaar hoeven geen entree te betalen.

Informatie
Wilt u meer informatie over het seminar, dan kunt u contact opnemen met:
- Patricia Mahulette, e-mailadres: perkpaals@gmail.com.

Lelang
Op de leden van de betrokken Kumpulanorganisaties (PAALS, UPU ALLARIE EN KNLB) doen wij een
vriendelijk, doch dringend beroep om voor de Lelang artikelen (cake, spekkoek, wijn en zo meer) mee
te nemen.
De opbrengst gaat naar een goed doel in de negeri’s (dorpen) Latuhalat, Seilale, Allang en Lilibooi.
Alvast hartelijk dank voor je/uw bijdrage!
Je/U bent van harte welkom; wij hopen je/u op 29 september in Houten te mogen begroeten!
Namens de Kumpulans Latuhalat Seilale (PAALS), Allang (UPU ALLARIE) en Lilibooi (KNLB),

Patricia Mahulette
Bijlage: Programma Pela Themadag 29 september 2018
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PROGRAMMA PELA THEMADAG KUMPULANS
LATUHALAT SEILALE (PAALS) – ALLANG (UPU ALLARIE) – LILIBOOI (KNLB)
• Datum: zaterdag 29 september 2018
• Locatie: Moluks Kerkelijk Centrum, Oud Wulfseweg 1, 3992 LT Houten

Wanneer?

Wat?

10:00-11:00

-

11:00-11:15

-

Inloop en ontvangst met thee en
koffie
Check in
Opening

-

Welkomstwoord

-

Context
Uitleg over opzet themadag

11:15-11:25

11:25-11:55

-

Keynote speach: ‘Inhoud en social
impact pela-verwantschappen tussen
Latuhalat/Allang en Seilale/Lilibooi’

12:00 -12:30

-

‘Transnational spaces en pelaverwantschappen’

12:30-13:00

PAUZE

13:00-13:30
-

Eerste ronde:
13:35-14:30

Verdieping
Workshop - met als thema: Wat betekent
pelaschap voor jou?
Latuhalat/Allang

-
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Storytelling
Verhalen over ontstaan van pelaverwantschap tussen Latuhalat/Allang
en Seilale/Lilibooi

Seilale/Lilibooi

Hoe?

Centraal (plenair)

Wie?

Tifa groep ‘Toma Hasa’
onder leiding van
Jimmy Parera
Gerard Munster
(namens de drie
Kumpulans)

Centraal (plenair)
Centraal (plenair)

Charlie Munster
(host/presentator)
Sylvia Huwaë

Jeanny VreeswijkManusiwa

Centraal (plenair)

Boetje Lekatompessy
(Latuhalat)
Mandy Lalihatu
(Allang)
Simon Abraham
(Seilale)
Thijs Tulaseket
Lilibooi)

Decentraal met duovoorzitterschap
Dana Munster
(Latuhalat)/
Mandy Lalihatu
(Allang)
Jopie Abraham
(Seilale)/
Sabine DisselsTulaseket
(Lilibooi)

14:30-14:45

PAUZE

14:45-15:15
15:20-15:50
-

Presentatie kinderworkshops
Tifa
Klederdrachtshow
After Action Review (1):
Workshops
o Latuhalat/Allang
o

15:50-16:00
-

Centraal (plenair)

Centraal (plenair)
Rapportage door duovoorzitters workshops

Seilale/Lilibooi

After Action Review (2)
Slotbeschouwing Pela themadag

Centraal (plenair)

16:00-16:05

Afsluiting Pela themadag

Centraal (plenair)

16:05-17:15

LELANG

Centraal (plenair)

17:15-18:15

WARME MAALTIJD

18:30-23:30

Avondprogramma met
medewerking van:

-
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ESEU PALALOI
(Yopie Abraham)
SOUND OF NJOY
(Harrie Loppies)
SABOR (Usje
Sabandar)
ALLANG KOOR
(Nonna Patty)

Yopie Abraham
Christi Batawangge

Dana Munster/
Mandy Lalihatu
Yvette Wattimena/
Samuel Makatita

Jeanny VreeswijkManusiwa
Charlie Munster
(host/presentator)
Boetje Lekatompessy

Presentatie:
Dana Munster

