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 Ten geleide
Beste PAALS-leden en lezers,
Zowel letterlijk als figuurlijk begint de zon weer te schijnen: de lente kondigt zich aan, terwijl de
coronamaatregelen zijn versoepeld. Zo is vanaf 18 februari de anderhalve metermaatregel niet meer
van toepassing, en is een mondkapje niet meer verplicht - met uitzondering van het Openbaar
Vervoer (OV). Wel geldt het advies de hygiënemaatregelen in acht te nemen en elkaar de ruimte te
geven: anderhalve meter blijft met het oog hierop een veilige afstand. Vanaf 25 februari is een
coronatoegangsbewijs (CTB) niet meer nodig.

Gewijzigde data: opnieuw uitstel
Ondanks de versoepelingen van de maatregelen hebben bestuur en actieve kern van PAALS
(Perkumpulan Anak-Anak Latuhalat Seilale) in Nederland besloten de voor zaterdag 19 maart 2022
geplande reguliere Algemene Ledenvergadering (ALV) PAALS uit te stellen. Reden hiervan is dat de
kascontrole over het boekjaar 2021 vanwege corona nog niet heeft plaatsgevonden.
Voor de uitgestelde jaarvergadering is een nieuwe datum vastgesteld:
➢ Zaterdag 28 mei 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 Needs Assessment (BNA) in
Latuhalat en Seilale, en de daarbij horende Brown Paper Sessies (zie voor meer informatie hierover
Warta Berita, nummer 4 - 2021), staat nu op de rol voor:
➢ Zaterdag 02 juli 2022, te houden in het Moluks Kerkelijk Centrum (MKC), Oud Wulfseweg 1, 3992
LT Houten.
SAVE THE DATES!

 Toekomst van Kumpulans in Nederland: Update
Op 10 en 11 september 2021 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 vorig
jaar in het MKC te Houten. Daar stond het thema ‘Toekomst van Kumpulans in Nederland’ centraal,
Een beknopt verslag hiervan kunt u lezen in de vorige editie van Warta Berita (nummer 5 - 2021).
Foto's en video's zijn te vinden op de VKN Facebook-pagina of via de Instagram-account van VKN.

Stimuleringsbijdrage VKN
In verband met corona heeft VKN uitstel aangevraagd bij de subsidiegever voor het indienen van
plannen in het kader van een stimuleringsbijdrage via VKN. Als gevolg hiervan is de deadline voor het
aanleveren van uw plannen is verschoven naar 01 mei 2022.
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VKN werkt toe naar een bijeenkomst waarop kumpulanorganisaties hun plannen of de aanpak ervan
begin of medio juli 2022 kunnen presenteren. Nadere informatie volgt.
Bestuur en actieve kern van PAALS zijn voornemens om zo mogelijk in samenwerking met andere
kumpulanorganisaties een aanvraag voor te bereiden, gericht op de organisatie van
informatiebijeenkomsten rond het thema ‘Leefomgeving en klimaatverandering’ op de Molukken en
in de dorpen van herkomst. Plastic afval, armoedebestrijding en de gevolgen van klimaatverandering
gelden hierbij als speerpunten. Via deze route willen bestuur en actieve kern van PAALS de
verbinding zoeken met jongeren met een Latuhalat- en/of Seilale-achtergrond.

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!

 Zonne-energieverlichtingspakketten geplaatst in Latuhalat en Seilale
Dankzij een anonieme gift aan PAALS zijn er begin februari van dit jaar vier door zonne-energie
aangedreven verlichtingspakketten geplaatst, verdeeld over twee gezinnen/huishoudens in
Latuhalat, en twee in Seilale. Het gaat hierbij om gezinnen/huishoudens met schoolgaande kinderen
die onder de armoedegrens leven.

Armoedebestrijding
Voor PAALS biedt het zonne-energieverlichtingsproject een uitgelezen mogelijkheid een bijdrage te
leveren aan armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Door gezinnen/huishoudens met
schoolgaande kinderen op Maluku een zonne-energieverlichtingspakket te schenken, worden ook de
kansen van deze kinderen op goed onderwijs én op een toekomst zonder armoede vergroot.
Binnen onze kumpulanorganisatie was - en is Tom Tehupuring, lid van Vrienden van Latuhalat en
Seilale (VvLS), belast met de coördinatie van dit zonne-energieverlichtingsproject. Een presentatie
hiervan staat op de agenda van de ALV op 28 mei aanstaande.
De saniri-saniri van Latuhalat en Seilale zijn geïnformeerd over de installatie van de verlichting in de
woningen van de vier gezinnen/huishoudens.

 Contributie 2021 en 2022
Degenen die hun contributie van 2021 nog niet hebben betaald, verzoeken wij dit alsnog te doen.
Tevens verzoeken wij u na te gaan, of u uw contributie van 2022 hebt voldaan.
Mocht dit nog niet het geval zijn, dan gelieve dit alsnog over te maken. Alvast dank daarvoor!
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