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Jembatan,digitale nieuwsbrief 

Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon 

           Februari 2022 

Inleiding 

Het coronavirus en zijn varianten 

domineren al twee jaar de wereld. 

Vanwege de beperkende maatregelen op 

allerlei terreinen, was SSVA genoodzaakt 

om de projecten in Ambon in de pauze 

modus te zetten. De geplande activiteiten 

in Ambon konden geen doorgang vinden. 

Maar SSVA zat niet stil, er werden 

activiteiten in de regio georganiseerd, de 

crowdfunding voor AED – apparaten in 

Ambon werd afgerond en met het 

oogziekenhuis in Ambon werden concrete 

plannen voor de renovatie besproken. De 

wederopbouw was noodzakelijk als gevolg 

van de aardbeving in 2019. 

Om onze sympathisantengroep beter te 

bedienen is besloten om onze digitale 

nieuwsbrief Jembatan (= brug) weer nieuw 

leven in te blazen. Dit is een van de 

uitkomsten van de studiedag van SSVA op 

19 februari j.l. De bedoeling is om deze 

nieuwsbrief 2 á 3 keer per jaar uit te 

brengen. 

 

Jaarverslag 2021 

Het jaarverslag 2021 en het financieel 

overzicht staan op de website. In het 

jaarverslag kunt u lezen wat SSVA het 

vorig jaar heeft gedaan en wat de plannen 

zijn voor het komende jaar. 

 

Studiedag SSVA 

Op zaterdag 19 februari vond de jaarlijkse 

bijeenkomst plaats van SSVA in het 

gebouw van Stichting Mae Uku in Oost-

Souburg. Aan de hand van het jaarverslag 

2021 werd teruggeblikt op de activiteiten 

van SSVA en werden er lijnen uitgezet 

voor 2022. Penningmeester Agus Latuheru 

presenteerde een financieel overzicht van 

het afgelopen jaar en besprak de 

begroting voor het nieuwe jaar.  

 

Boek 20 jaar SSVA 

In 2021 bestond SSVA 20 jaar. Dit feit 

werd groots gevierd in het atrium van het 

stadhuis van Vlissingen. Het was een 

reünie van mensen die op de een of 

andere manier betrokken waren / zijn met 

het werk van SSVA. Mary de Lima en 

Judith de Fretes zijn bezig om een boek 

samen te stellen over 20 jaar SSVA. 

 

Dansgroep op het 20 jarig jubileum van SSVA. 

Stedenband Vlissingen-Ambon 

De stedenband Vlissingen-Ambon bestond 

vorig jaar 25 jaar. Door corona-perikelen 

konden de geplande activiteiten geen 
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doorgang vinden. Het is de bedoeling om 

dit feit dit jaar te herdenken via een 

symposium. 

 

Renovatie Oogziekenhuis in Ambon 

In 2019 werd onder meer Ambon 

getroffen door een zware aardbeving en 

een aantal naschokken. De beving 

veroorzaakte veel schade en ook het 

oogziekenhuis “Balai Kesehatan Mata 

Ambon-Vlissingen” in Passo werd zwaar 

getroffen. Inmiddels is men volop bezig 

met de wederopbouw met financiële 

ondersteuning van een aantal sponsoren 

vanuit Nederland. Een van de sponsoren is 

de gemeente Barneveld. Deze 

ondersteuning kwam tot stand via de 

inspanningen  van Stichting Batu Tjapeu 

en de Moluks Evangelische Kerk 

‘Ichtus’(GIM) aldaar. Bij de renovatie 

wordt er ruimte gecreëerd om een 

opticienafdeling tot stand te brengen. 

Patiënten kunnen dan na een 

oogbehandeling bij die afdeling terecht 

voor een voor hen betaalbare bril. 

 

Cardiologie / AED project 

In 2019 werd samen met de gemeente 

Ambon besloten om voor elke puskesmas 

(kleine gezondheidscentrum) een AED-

apparaat aan te schaffen. Het apparaat 

wordt gebruikt bij hartfalen. De 

crowdfunding hiervoor werd afgelopen 

december positief afgesloten. Cardioloog 

Giovanny Tahapary is verantwoordelijk 

voor de inhoudelijke kant van dit project. 

Hij heeft reeds workshops AED gegeven in 

de stad Ambon. Binnen SSVA is een 

werkgroep nu bezig om de apparaten in 

Indonesië aan te schaffen. 

 

AED workshop in Ambon met cardioloog G.Tahapary. 

Projecten in Ambon 

De missies naar Ambon voor 

projectactiviteiten kunnen pas doorgang 

vinden als de situatie met betrekking tot 

de Omikron variant veilig is. De 

projectgroepen Urologie, Cardiologie/AED 

en Childcare zijn bezig met 

voorbereidingen om als de situatie het 

toelaat richting Ambon te vertrekken. 

Op dit moment is ca. 92 procent van de 

Ambonse bevolking gevaccineerd, is men 

begonnen met de boosterprikken en het 

vaccineren van kinderen in de leeftijd van 

6-11 jaar. Vanwege de onveilige situatie 

heeft de Ambonse burgemeester Richard 

Louhenapessy zijn bezoek aan Vlissingen 

uitgesteld.  

 

Oogziekenhuis in Ambon getroffen door aardbeving. 
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Zoom-meeting met Ambon 

Op 28 maart j.l. was er een Zoom-

vergadering van SSVA met het personeel 

van het oogziekenhuis ‘Ambon-Vlissingen’  

in Ambon. Van het ziekenhuis deden 8 

personen mee en van SSVA 6 mensen. In 

die bijeenkomst werd de wederopbouw 

van het ziekenhuis besproken. Het werd in 

2019 zwaar beschadigd door de 

aardbeving. Er werd ruimte gecreëerd 

voor een opticien-afdeling. Daarnaast 

passeerden alle lopende projecten de 

revue en de corona-situatie in Ambon en 

in Nederland. We hebben afgesproken dat 

we elkaar fysiek ontmoeten als de corona-

situatie in Ambon het toelaat. 

 

Een stapje terug  

Na 20 jaar heeft Bob Latuheru het 

voorzitterschap van SSVA neergelegd en is 

opgevolgd door bestuurslid Nico Lopulissa. 

Het bestuur is nu als volgt samengesteld : 

Nico Lopulissa (voorzitter) 

Njonkie Pattinama (secretaris) 

Agus Latuheru (penningmeester) 

Rob Boddaert (lid) 

Judith de Fretes (lid) 

Joyce Gaspersz (lid) 

Bob Latuheru (lid) 

In Ambon is burgemeester Richard 

Louhenapessy bezig aan zijn laatste 

ambtstermijn en zijn rechterhand, de 

gemeentesecretaris Tonny Latuheru is in 

december met pensioen en is opgevolgd 

door Agus Ririmasse. Met de twee 

sleutelfiguren in het Ambonse 

gemeentebestuur heeft SSVA altijd prettig 

en zinvol samengewerkt. 

Agus Ririmasse, de nieuwe gemeentesecretaris. 
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Studiedag SSVA in Mae Uku, Oost-Souburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 
 
Steun de projecten van SSVA in Ambon  
 

 Oogheelkunde, Cardiologie/AED, Urologie, Childcare, Hygiëne 

Doneer op rekeningnr.  NL17 Rabo 0385395590 
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redactie : Nico Lopulissa, Rob Boddaert 

Jembatan verschijnt 2 á 3 x per jaar 

Email : npattinama@gmail.com 

Website : www.vlissingen-ambon.nl 

Facebook 
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