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PERSBERICHT 14 september 2017 

 

 

 

Flinke financiële steun in de rug voor  

Stichting BangsaDunia – senang oud worden a/d RIJN  

Door subsidietoekenning van het fonds FNO, programma ‘Meer Veerkracht, langer thuis’ 
gericht op MEEDOEN van migrantenouderen (€ 41.000), een solidariteitsbijdrage van de 
gezamenlijke religieuzen in Nederland via KNR – Projecten in Nederland (PIN) (€ 12.500), 
en een bijdrage van de Dullertsstichting (€ 7.500) uit Arnhem krijgt BangsaDunia een flinke 
(financiële) steun in de rug. Met de impuls van een tijdelijke kwartiermaker wil de stichting 
gedurende een jaar haar burgerinitiatief een duurzame basis geven in Arnhem.  

 

 

Inzet van het projectplan ‘Kwartiermaken, senang oud worden aan de Rijn, een 
burgerinitiatief in progress’ is o.a. het uitbreiden van de dagactiviteiten naar verschillende 
interessegebieden, het realiseren een drempelverlagend netwerk van gelijkgerichte 
organisaties om ouderen ‘achter de voordeur’ te bereiken, en het opzetten van een 
onafhankelijke Ouderenraad/Dewan die verbinding kan maken en houden met de 
verschillende ‘eigen’ Indische en Molukse groepen die al in Arnhem actief zijn. 

Voor de 1e, 2e en ook 3e generatie is er om te beginnen al voor de 4e maal: 

het community-event de BangsaDunia Bersama 

op zaterdag 30 september 2017 

Vrij toegang voor allen die wat hebben met de Indische/Molukse cultuur 

12.00-18.00 uur ~ Akkerwindestraat 71, 6832 CV Arnhem  
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Burgerinitiatief voor de Indische en Molukse gemeenschap in Arnhem 
Het jonge burgerinitiatief stichting BangsaDunia wil – in de breedste zin – er voor zorgen dat met name de 1e 
generatie senang oud kan worden aan de Rijn. En tegelijk ook dat de respectvolle Indische en Molukse cultuur voor 
mens en natuur, alsmede haar waarde van samen naar elkaar om kijken wordt doorgegeven aan volgende 
generaties in Nederland. 

Er wonen ruim 1.750 1e generatie Indische en Molukse mensen in Arnhem, waarvan er 800 alleenstaand zijn en er 
zo’n 1.000 in Arnhem Zuid wonen (bron: gemeente Arnhem 2015).  

Gesteund door de gemeente Arnhem en haar regeling Burgerkracht is in mei 2016 de stichting BangsaDunia 
opgericht. Inmiddels is een groep van zo’n 30 vrijwilligers actief om een zichtbare gemeenschap op te bouwen die 
zich richt op gezamenlijke culturele en informatie activiteiten, alsmede individuele sociale ondersteuning. Voor dit 
laatste is de speciale groep BangsaDunia Vrienden opgezet die beschikbaar zijn als ‘maatje’ voor Indische en 
Molukse ouderen die zelfstandig thuis (willen) blijven wonen. 

Na het sluiten van de verzorgingshuizen, en met name ook de dagbesteding bij (nu verpleeghuis) Rumah Kita in 
Wageningen, moest er wat gebeuren. Burgers uit Arnhem en de 2e generatie hebben elkaar gevonden en de 
handen ineen geslagen. 

Programma Bersama zaterdag 30 september 2017 
Het programma bestaat uit: 
1. Welkomstwoord door voorzitter Sandra van Lith  
2. Infotainment – nieuwe ontwikkelingen bij BangsaDunia (o.a. toelichting plan ‘Kwartiermaken’) en actuele 

info over andere Indische en Molukse initiatieven in Arnhem en omgeving 
3. optreden van de band The Rayders (Ray de Viso) en Erwin Jansen 
4. Veiling Lelang BangsaDunia van Indische hapjes 
5. Indisch buffet van Sama Sama (€ 7,- pp) vanaf 16.30 uur; reserveren nodig via contact@samasama.info)  
 
WAAR: locatie, tijd & vervoer 
Locatie: in Arnhem-Zuid, het gebouw Akker71, Akkerwindestraat 71, 6832 CV Arnhem. 
Datum en tijd: zaterdag 30 september 2017 van 12.00 tot 18.00 uur. De zaal is open vanaf 12.00 uur. 
Entree: de toegang is vrij. 
 
MEER INFORMATIE 
Als redactie kunt u bellen met de voorzitster van BangsaDunia, mw. Sandra van Lith. Mobiel 06-54608516.  
De uitnodiging-flyer voor deze 4e editie van de BangsaDunia Bersama is voor de volledigheid bijgevoegd. 
Over dit burgerinitiatief, de stichting, onze doelstelling en onze maatjeshulp BangsaDunia Vrienden vindt u meer 
informatie op onze site www.bangsadunia.nl.  


