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Beach Clean Up Hative Besar 2016 

We kennen het wel... Instagram en Facebook staan er vol van, foto's van azuurblauwe 
zeeën, witte stranden met mooie groene palmbomen. In ons hoofd horen we op de 
achtergrond de lagu2 van ons geliefde eiland Ambon manisé. Een perfect plaatje, een waar 
paradijs op aarde...


En dan is er de keerzijde, stranden bevuild met plastic, afval dat drijft in de zee en een 
plastic soep veroorzaakt. Een beeld dat we niet vaak zien op social media, maar voor 
degenen die op Ambon en Saparua zijn geweest helaas een onvermijdelijk en 
confronterend beeld.
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Naar aanleiding van de interessante verhalen van verschillende projecten en initiatieven die 
werden verteld op de Green Moluccas bijeenkomst op 17 september j.l. In Houten, raakte ik 
geïnspireerd door het goede werk dat Green Moluccas op de Molukken doet.


Met een vakantie in het verschiet naar Maluku, dacht ik.... "een beter milieu begint toch bij 
jezelf?", dus wat kan ik dan gaan doen? Een beach clean up op Hative Besar, dat was het 
plan! Met gerecyclede plastic zakken en handschoenen in de koffer begon ik mijn reis naar 
Ambon manisé.   


En dan kom je op de kampong aan en vraag je jezelf, hoe moet ik dit nu opzetten?... tsjah 
geen idee! Gelukkig hoorde ik dat mijn neefje Kevin Pieris pengajar van anak2 tunas muda/
zondagsschool was van een bepaalde sector op Hative Besar. Dit leek me een goede 
ingang om wat kinderen op te trommelen en ik had hem gevraagd of hij de kinderen wilde 
informeren dat we een Beach Clean Up wilde gaan doen. Zo gezegd, zo gedaan..


Op vrijdag 14 oktober 2016 was het zover, om 15:00 uur  in de middag, na schooltijd, 
stonden de kinderen te popelen om het strand schoon te maken. In totaal waren er 20 
kinderen, een aantal volwassenen uit Hative Besar, mijn ouders en mijn oom uit Nederland 
die een stukje strand op Hative Besar hebben schoongemaakt. 


De kinderen waren erg enthousiast en ook de volwassenen waren fanatiek aan het 
schoonmaken. In totaal hebben we 20 zakken vol met plastic gevuld en wat hout op het 
strand verbrand. De zakken hebben we vervolgens op de centrale vuilnisbak gedropped en 
deze zijn de volgende ochtend door de vuilnisman opgehaald. 


Dit was een kleine bijdrage vanuit Hative Besar om Ambon manis te houden, maar wat een 
groot succes! Hative Besar was de 6e kampong waar een Beach Clean Up werd gehouden 
en wat zijn we trots op de kinderen!


 De boodschap van de kinderen: We love Green, We love Maluku! 
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 Basaudara e, 
djangan buang 
sampa di dalam 
laut, mari katong 
djaga Ambon 
sampai tetap 
bersih!  

~ We Love Green, We love 
Maluku ~
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