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 Ten geleide 
Beste PAALS-leden en lezers, 
 
Het zal u niet zijn ontgaan: het COVID-19-
(corona)virus waart, bijna twee jaar na dato, 
nog steeds rond in Nederland en de rest van 
de wereld. Om verspreiding in te dammen, 
heeft het Nederlandse kabinet in de afgelopen 
coronaperiode maatregelen genomen die 
vrijheidsbeperkingen opleggen aan het 
openbare leven. Deze maatregelen raken ook 
onze kumpulanorganisatie, en hebben vooral 
impact op de mogelijkheden om fysieke 
bijeenkomsten te organiseren. Zo zijn het 
bestuur en de actieve kern van PAALS 
(Perkumpulan Anak-Anak Latuhalat Seilale) in 
Nederland op 06 november jongstleden weer 
voor het eerst sinds de uitbraak van de 
coronapandemie fysiek in vergadering 
bijeengekomen om de stand van zaken in 
kaart te brengen. De uitkomsten hiervan vindt 
terug in deze Nieuwsbrief. 
 

 
Vooruitlopend op de nieuwe maatregelen, 
hebben we een datum geprikt voor de 
uitgestelde reguliere Algemene 
Ledenvergadering (ALV) PAALS van 2020:  
 
➢ Zaterdag 04 december 2021 in het Moluks 

Kerkelijk Centrum (MKC), Oud Wulfseweg 
1, 3992 LT Houten. 

 
SAVE THE DATE! 
 
Voorts staat voor zaterdag 19 februari 2022 
een extra ALV op de rol 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. Meer 
informatie hierover leest u op pagina 3. 
 
Veel leesplezier toegewenst, en Deo Volente - 
ijs, weder én corona dienende - tot ziens op 
04 december! 

 
 Stippen op de PAALS-horizon: Waar staan we nu? 
Op zaterdag 13 juli 2019 hield PAALS een ALV in het MKC te Houten. Bij die gelegenheid lanceerde de 
werkgroep ‘Vrienden van Latuhalat en Seilale’ (VvLS) een blauwdruk voor de toekomst van de PAALS-
organisatie. Kerngedachte: het ontplooien en faciliteren van activiteiten, geënt op het duurzaam 
ontwikkelen van de kwaliteit van het bestaan - zowel in Nederland als Latuhalat en Seilale. 
 

• Beleidskader 
In 2014 heeft een werkgroep, samengesteld 
uit een actieve kern van drie ouderen en drie 
jongeren, in opdracht van de ALV de basis 
gelegd voor een beleid voor de middellange 
termijn. Dit beleid rust op drie pijlers: 1) 
Omzien naar elkaar, 2) Bewaken van Cultureel 
Erfgoed, en 3) Duurzame Ontwikkeling, gericht 
op de kwaliteit van het bestaan/dagelijkse 
leven in Latuhalat en Seilale. Bovengenoemde 
pijlers vormen gezamenlijk het DNA van de 

huidige PAALS-organisatie. Aldus wil PAALS de 
relatie tussen Molukkers in Nederland en op 
de Molukken een nieuwe dimensie geven 
langs de lijnen ‘Cultureel Erfgoed’ en 
‘(Ontwikkelings)samenwerking’.   
 
In dit kader zijn per pijler maximaal drie items 
geïdentificeerd die van vitaal belang worden 
geacht voor het voortbestaan en de toekomst 
van de PAALS:  

 

Omzien naar elkaar Cultureel erfgoed Kwaliteit van het 
bestaan/dagelijks leven in 

Latuhalat en Seilale 
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• Ouderen bezoeken om 
contacten te blijven 
onderhouden en 
ouderen niet te laten 
vereenzamen 

• 60 jaar PAALS gedenken 
• Solidariteitsgedachte in 

balans brengen met 
zakelijk denken (intern) 
en samenwerking met 
andere partijen (extern) 

• Beleven, behouden en 
doorgeven van de Molukse 
waarden, tradities en 
gewoonten aan de derde en 
aan de vierde generatie 
Molukkers  

• Intergenerationele 
(regionale) bijeenkomsten 
organiseren om die waarden, 
tradities en gewoonten met 
elkaar te delen, 
gecombineerd met 
ouderenbezoek 

• Behoeftepeiling middels 
diepte-assessment houden in 
Latuhalat en Seilale - bij 
voorkeur door een 
onafhankelijke counterpart 

• Fondsen genereren voor de 
financiering van projecten 
voor en op Maluku 

• Zorg dragen voor draagvlak 
en een actievere 
betrokkenheid in de Molukse 
en in de Nederlandse 
samenleving 

 

• Stand van zaken PAALS/Vrienden van Latuhalat en Seilale 
 
- Pijler ‘Omzien naar elkaar’: Pela Themadag 2.0 

Op 29 september 2018 organiseerden de 
Kumpulans PAALS, UPU ALLARIE (Allang) en 
Kumpulan Negeri Lilibooi di Belanda (KNLB) 
een Pela Themadag over de inhoud, impact en 
beleving van het pelaschap tussen de dorpen 
Latuhalat/Allang en Seilale/Lilibooi.  
Uit de themadag blijkt dat pelaschap pela-
verwanten nader tot elkaar brengt, en met 
elkaar verbindt als teken van Molukse 
(familie)verwantschap en identiteit.  

Daarnaast biedt pelaschap de mogelijkheid 
om samen te werken aan duurzame 
ontwikkeling van de pela-gerelateerde dorpen 
op de Molukken. 
Met de voorbereiding van een vervolg is begin 
vorig jaar (2020) een start gemaakt. Door de 
uitbraak van de coronapandemie zijn de 
voorbereidingen echter tijdelijk stilgelegd. Het 
voornemen is om de draad in het eerste 
kwartaal van 2022 weer op te pakken.

 
- Pijler ‘Cultureel Erfgoed’: Latuhalat Negeri & Lumatau 

Het tweede speerpunt behelst ‘Latuhalat 
Negeri & Lumatau’: de herstart van een 
onderzoek naar het aspect van afstamming en 
daaraan verwante zaken (zoals de betekenis 
en de zin van het begrip geslacht of lumatau) 
in negeri Latuhalat. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd door studenten van het post-
graduate studieprogramma sociologie 
Universiteit Pattimura - in opdracht van de 
VKN (Vereniging van Kumpulans in Nederland) 
in het kader van het project ‘Encyclopeadia 
Luma Tau’. PAALS is als één van de 
deelnemende kumpulanorganisaties 
betrokken bij dit project. 

Dit onderzoek bevat het tweede deel van een 
tweeluik, waarin de dorpen Latuhalat en 
Seilale centraal staan. Het onderzoek in Seilale 
is afgesloten; het onderzoeksrapport ‘Seilale 
Negeri & Lumatau’, in 2015 door PAALS in 
eigen beheer uitgegeven, is verkrijgbaar in 
zowel het Bahasa Indonesia als in het 
Nederlands. Kosten: 12,50 per exemplaar, te 
bestellen via www.paals.nl. 
Vanwege COVID-19 is nog niet bekend, 
wanneer het onderzoek kan worden afgerond. 
De planning is om de resultaten hiervan in 
(regionale) bijeenkomsten te presenteren, 
zodra die beschikbaar zijn. 
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- Pijler ‘Kwaliteit van het bestaan/dagelijks leven in Latuhalat en Seilale’: Basic Needs 

Assessment (BNA) in Latuhalat en Seilale 
PAALS/VvLS heeft in 2017 een diepte-
assessment laten uitvoeren in Latuhalat en 
Seilale naar de kerngebieden die in 
aanmerking komen voor ondersteuning en 
facilitering vanuit Nederland.  
Doel van dit onderzoek is de concrete 
ondersteuningsbehoeften van de community 
in Latuhalat en Seilale zo scherp mogelijk in 
het vizier te krijgen, zodat ondersteuning op 
maat kan worden geboden.  
 
Het rapport is inmiddels opgeleverd en 
onderwerp van een Brown Paper Sessie 
binnen de actieve kern van bestuur en 
vrijwilligers. Een brown paper sessie is een 
interactieve bijeenkomst waarin de 
deelnemers gezamenlijk een nieuw of 
bestaand proces, model of plan beschrijven. 

Ook kan een brown paper sessie worden 
gebruikt om een reeds beschreven model, 
proces of plan te verbeteren. Daarnaast is de 
brown paper sessie een goede methode voor 
evaluaties en brainstormsessies in zijn 
algemeenheid. 
 
Uitgangspunt van de brown paper sessies 
binnen PAALS is dat vooral in de richting van 
mogelijkheden in de nabije toekomst (2020-
2024) wordt gedacht:  
(1) Welke vernieuwingen zijn mogelijk en 
nodig om ondersteuning op maat van/in 
Latuhalat en Seilale te kunnen faciliteren?  
(2) Waar moet je aan denken, als je als PAALS-
organisatie ook de volgende generaties wilt 
betrekken in projecten in Nederland of 
samenwerking met Maluku (= draagvlak)?

  
 

• Afronding Brown Paper Sessie in extra ALV 
De afronding van de Brown Paper Sessie, 
gepland in het eerste kwartaal van 2020, is als 
gevolg van de coronapandemie fors vertraagd. 
De verwachte opbrengst van deze sessie is dat 
we (= de leden) verenigingsbreed bouwstenen 
kiezen voor een ondersteuningsprogramma 
2020-2024 Latuhalat en Seilale op maat. Om 
die reden zal op 19 februari 2022 een extra 
ALV worden gepland. Uiteindelijk beslist de 
ALV, als hoogste orgaan binnen onze 
vereniging, over de vraag, wat er wordt 
gedaan, en welke keuzes worden gemaakt. 
Bestuur en VvLS zijn verantwoordelijk voor de 
vraag, hoe daaraan uitvoering wordt gegeven.  
 

Voorts zal PAALS/VvLS tussentijds de 
mogelijkheden verkennen om de 
programma’s ‘PV-Verlichtingspakket 2.0 voor 
Latuhalat/Seilale’, ‘Rumah Belajar Hijau voor 
Latuhalat en omstreken’ en ‘Latuhalat/Seilale 
Bersih’ te faciliteren. 
 
Wilt u/wil jij als nazaat of vriend van Latuhalat 
en Seilale een actieve bijdrage leveren aan de 
verwezenlijking van de initiatieven van PAALS? 
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 uitgenodigd!
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