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 Ten geleide
Beste PAALS-leden en lezers,
Alle ogen waren de afgelopen twee weken weer gericht op de coronacijfers. Op woensdag 24
november werden 23.789 nieuwe besmettingen gerapporteerd, een nieuw record. Met opnieuw
meer dan twintigduizend positieve coronatests lijken extra maatregelen dan ook onvermijdelijk.

Nieuwe data
Vooruitlopend op de verwachte aanscherping van de maatregelen, hebben bestuur en actieve kern
van PAALS (Perkumpulan Anak-Anak Latuhalat Seilale) in Nederland besloten de voor zaterdag 04
december geplande reguliere Algemene Ledenvergadering (ALV) PAALS uit te stellen.
IJs, weder en corona dienende, is een nieuwe datum vastgesteld voor de uitgestelde ALV:
➢ Zaterdag 19 maart 2022, te houden in Stichting Ana Upu, Van der Duyn van Maasdamstraat 16,
6741 WP Lunteren (onder voorbehoud!).
De extra ALV die in het teken staat van de uitkomsten van het Basic Neede Assessment (BNA) in
Latuhalat en Seilale, en de daarbij horende Brown Paper Sessies (zie voor meer informatie hierover
de vorige Warta Berita, nummer 4 - 2021), staat nu op de rol voor:
➢ Zaterdag 21 mei 2022, te houden in het Moluks Kerkelijk Centrum (MKC), Oud Wulfseweg 1, 3992
LT Houten.
SAVE THE DATES!

 PAALS-organisatie: Waar staan we nu, en wat gaat er veranderen?
Bij vergadering van 20 november jongstleden hebben bestuur en actieve kern PAALS zich gebogen
over de PAALS-organisatie: waar staan we nu, en wat gaat er veranderen?

•

Waar staan we nu?

Het PAALS-bestuur is formeel als volgt samengesteld:
- Gerard Munster (voorzitter)
- Patricia Mahulette (secretaris)
- Wim Risakotta (penningmeester)
- Dana Munster (bestuurslid)
De Vrienden van Latuhalat en Seilale (VvLS) bestaan uit:
- Charlie Munster
- Tom Tehupuring
- Junus Latuhihin
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De regionale contactpersonen PAALS zijn:
- Paul Tuhumury (Drenthe)
- Anna Lekatonpessy (Limburg)
- Chris Oppier (Brabant)
- Simon Abraham (Zuid-Holland)
De website PAALS (www.paals.nl) wordt beheerd door Annemarie Duteweert.

•

Wat gaat er veranderen?

Materieel opereert het bestuur, door de verhuizing van Gerard Munster in oktober 2021 naar
Frankrijk, per 06 november 2021 in de volgende bezetting:
- Charlie Munster (voorzitter ad interim; voor de periode van twee jaar)
- Dana Munster (vicevoorzitter; zal na twee jaar Charlie Munster opvolgen)
- Patricia Mahulette (secretaris)
- Wim Risakotta (penningmeester; is niet meer herkiesbaar in 2022)
- Junus Latuhihin (aspirant-bestuurslid)
De mutaties moeten nog officieel worden bekrachtigd door de ALV.

 Toekomst van Kumpulans in Nederland
Op 10 en 11 september jongstleden hield VKN (Vereniging van Kumpulans in Nederland) een
tweedaagse voor Kumpulans in Elspeet. De tweedaagse was een vervolg van de VKN-bijeenkomst op
03 juli dit jaar in het MKC te Houten. Daar stond het thema ‘Toekomst van Kumpulans in Nederland’
centraal, waarbij aandacht werd besteed aan het eerste subthema Borgen van dorps- en
familiegeschiedenissen. Tijdens het tweedaagse programma werd dit thema verder uitgediept;
daarnaast kwamen andere thema’s aan bod die van belang kunnen zijn voor de toekomst van
Kumpulans in Nederland: ‘Leefomgeving en klimaatverandering’ en ‘Educatie en cultuur’.
Vertegenwoordigers van de aanwezige Kumpulans, onder wie Charlie Munster en Tom Tehupuring
namens PAALS, wisselden in groepen intensief ervaringen met elkaar uit over de vraag, waar de
organisaties nu staan, wat de aandachtspunten zijn, en hoe verder. De volgende vier onderwerpen
kwamen uit de verschillende groepsgesprekken naar voren:
- Verbinding met de jongeren
- Bundelen van verhalen
- Bestuursorganisatie van de kumpulan
- Verbinding met Maluku
Bestuur en actieve kern PAALS zullen de komende tijd, in samenhang met de drie pijlers van het
PAALS-beleid - ‘Omzien naar elkaar’, ‘Bewaken van Cultureel Erfgoed’, en ‘Duurzame Ontwikkeling,
gericht op de kwaliteit van het bestaan/dagelijkse leven in Latuhalat en Seilale’ -, waar mogelijk en
nodig in samenwerking met andere Kumpulans, uitwerking geven aan bovengenoemde thema’s.
Wilt u/wil jij hierover meedenken en hierbij actief worden betrokken? Neem contact op met het
secretariaat van PAALS, via de-mail: perkpaals@gmail.com of via de website: www.paals.nl.
U/Jij bent van harte welkom!
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 Contributie 2021
Degenen die zich onlangs hebben opgegeven als PAALS-lid, maar het inschrijfgeld en de contributie
nog niet hebben betaald, verzoeken wij dit alsnog te doen. Tevens verzoeken wij de (overige) leden
na te gaan, of u uw contributie van 2021 hebt betaald. Mocht dit nog niet het geval zijn, dan gelieve
dit alsnog te voldoen. Alvast dank daarvoor!

Bestuur en actieve kern PAALS wensen u, uw familie en vrienden fijne
feestdagen, en een gezegend en vooral gezond 2022 toe!
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