Bouwstenen speech Frédérique, onthulling Moluks monument
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Hari yang baik, saya dengan sukacitanya bahawa hari ini kita
berada di sini bersama-sama.
(Goedendag, Ik ben blij dat we vandaag hier samen zijn).
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60 jaar geleden is de Molukse gemeenschap naar Nederland gekomen.
U had niet gedacht dat u zolang in Nederland zou blijven. Straks zullen de
heren Akerina en Pattiata vertellen over deze periode. U kwam hier te
wonen in de verwachting op redelijke termijn terug te gaan. Maar nu
staan we hier 60 jaren later en gaan we een monument onthullen die deze
periode vertegenwoordigt.
De Molukse gemeenschap is een verrijking voor onze Betuwse gemeente.
We hebben veel geleerd van de Molukse normen, waarden en tradities.
Eind jaren 70 heeft SWB woningen de domeinwoningen overgenomen.
Deze 39 woningen worden nu nog steeds uitsluitend verhuurd aan
mensen uit de Molukse gemeenschap. Als er een woning vrijkomt hebben
mensen met een Molukse achtergrond voorrang. Deze woning staan in de
Molukkenstraat, Lijsterbestraat en Fazantstraat. Daar waar we straks het
monument gaan onthullen.
In 2009 kwam er een seniorenwoning voor de dagopvang Rumah Sobat.
Dit in afwachting op de Reigerhof. Deze wordt op 18 april officieel
geopend.
In de voorbereiding op de verhuizing naar de Reigerhof is er goed
samengewerkt tussen het Anker, gemeente, mensen uit de Molukse
gemeenschap en SWB.
SWB ervaart de Molukse gemeenschap als prettige huurders. We hebben
een langdurige samenwerking en we worden altijd gastvrij ontvangen. Een
voorbeeld is: In 2010 kwamen wij met 50 mensen vanuit de provincie
kijken bij de Molukse dagopvang in de Vuurdoornstraat. We werden
bijzonder gastvrij ontvangen met natuurlijk volop te eten. Bijzonder
Senang.
SWB heeft dan ook graag een bijdrage geleverd aan dit monument. Ik
vind dat het heel mooi symboliseert van uw leven hier in de afgelopen 60
jaar.
Terima kasih
Bedankt

