Lancering 100-dorpenplan Nederland, 14 november 2009
Molukse vrouwen uit Ridderkerk, Capelle en Krimpen aan de IJssel
geven startschot.
Afgelopen zaterdag 14 november 2009 is het 100 dorpenplan officieel van start
gegaan.
Op een druk bezochte bijeenkomst in Ridderkerk gaven vrouwen uit de
gemeenten Ridderkerk, Krimpen en Capelle aan de IJssel het startschot
middels een symbolisch gebaar van drie tenuns (traditionele Molukse sjaals)
die zij aanboden aan de burgemeester van Ridderkerk mevr. Hermans. Op haar
beurt droeg zij dit over aan de voorzitter van Vrouwen voor Vrede op de
Molukken Farida Pattisahusiwa en Sam Pormes van de Stichting TitanE.
Onder muzikale begeleiding van gongs en tifagerommel werden de vrouwen
binnengeleid. Bij deze gelegenheid refereerde Burgermeester Jon Hermans aan
de verbondenheid tussen Nederland en de Molukken. Ridderkerk is één van de
vele Molukken-gemeenten en heeft haar mondiale verantwoordelijkheid
opgenomen in het Collegeprogramma. Ook de gemeente zal bijdragen aan de
realisering van de Millenniumgoals. En de Molukken is voor de gemeente
Ridderkerk van belang.
De donkere jaren van het conflict op de Molukken ligt achter ons. Nu is het tijd
om te werken aan duurzame vredesopbouw. Zij benadrukte het belang van
vrouwen in dit proces. “ …Vrouwen voor Vrede op de Molukken heeft bewezen
welk belang vrouwen spelen in het proces van vrede en verzoening. Niet alleen
op de Molukken maar ook in onze gemeente Ridderkerk”.
Sam Pormes maakte duidelijk dat duurzame vrede alleen bereikt kan worden
door de nadruk te leggen op structurele armoedebestrijding. De Molukken
heeft de potentie op termijn zelf haar problemen op te lossen. Maar daarvoor
is veel steun nodig. Werken aan goed bestuur van lokale bestuurders in de 860
dorpen is een noodzakelijke voorwaarde. Ook hij benadrukte het belang van
vrouwenparticipatie bij goed bestuur.
De 100 dorpen wordt niet door ons in Nederland bepaald. Wij hebben slechts
drie criteria gesteld. Een evenredige spreiding over de hele archipel, religieuze
diversiteit en de mate van armoede is bepalend voor onze keuze. Centraal bij
het 100 dorpenplan is naast het trainen van vrouwen, ook aandacht voor
duurzame economische ontwikkeling. Pormes noemde daarbij als voorbeeld de
landbouw. Maar ook het milieu en duurzame energie zijn speerpunten in het
100 dorpenplan.
Farida Pattisahusiwa maakte bekend dat op 30 november de lancering in
Ambon zal plaatsvinden waarna met het eerste deel van het
trainingsprogramma voor vrouwen gestart wordt met een seminar over
politieke participatie voor vrouwen. Daarna volgen de trainingen en
bijeenkomsten in de overige delen van de Molukken. Een uniek programma dat

nog niet eerder in de geschiedenis van de Molukken is vertoond. Zij was dan
ook verheugd over de financiële bijdrage van de gemeente Ridderkerk, NCDO
en de stichting Haella. Vrouwen voor Vrede op de Molukken is uniek omdat het
een samenwerkingsverband is van vrouwen met drie verschillende religieuze
achtergronden: Protestant, Katholiek en Islam. Met een heldere en
overzichtelijke PowerPoint presentatie nam zij de deelnemers mee in de
geschiedenis van Vrouwen voor Vrede op de Molukken. Activiteiten in
Nederland en op de Molukken. Deelname aan nationale en internationale fora.
De Launching van het 100 dorpenplan kreeg extra ondersteuning van de
voorzitter van de GIM Synode ds. O. Mattulessy en imam Haji Ollong. Beiden
vroegen op eigen wijze de zegen van de Almachtige. Onder luid gejuich en
dans werd de start van het 100 dorpenplan omlijst.

