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werkt aan duurzame vredesopbouw
Vrouwen voor Vrede op de Molukken

VvVM is een samenwerkingsverband van Molukse moslim- en christenvrouwen.

Meidengroep loopt stage op de Molukken

 Onder begeleiding van twee leden van  
 VvVM vertrekt op 1 augustus een groep  
 van 12 Nederlandse Molukse meiden in  
 de leeftijd van 18 tot 30 jaar voor een  
 maand naar de Molukken. Ze komen uit  
 de katholieke, protestantse en moslim  
 Molukse gemeenschap. Het doel is om  
 draagvlak en betrokkenheid onder  
 Nederlandse en Molukse jongeren te  
 bevorderen voor ontwikkelingswerk,  
 vrede en verzoening op de Molukken.  
 Een deel van de groep gaat naar de 
 Kei-eilanden afreizen en een deel blijft  
 in Midden-Molukken. Ze doen werk  
 bezoeken naar diverse ontwikkelings-
 projecten in verschillende dorpen. Het  
 motto is ‘leren en werken’ en is gericht  
 op het leven op de Molukken. Naast het  
 bezoeken van en meelopen bij 
 ontwikkelingsprojecten zullen ze ook  
 leeftijdgenoten ontmoeten. Dit programma  
 met de titel ‘Bersama-sama’ is een 
 gezamenlijk project van Stichting TitanE  
 en VvVM. Het wordt gefinancierd door  
 Xplore, een subsidie-programma voor  
 jongeren van het Ministerie van 
 Buitenlandse Zaken. 

Het 100-dorpenplan en Alliantie

> Hoewel het verzoeningsproces tussen de christen- en moslimgemeen- 
 schappen op de Molukken redelijk positief verloopt, blijft de situatie fragiel  
 en vraagt om een duurzame oplossing. Vier Nederlandse Molukse  
 organisaties - Vrouwen voor Vrede op de Molukken (VvVM), Stichting  
 TitanE, Museum Maluku en Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers  
 (LSEM) - hebben een alliantie gevormd om gezamenlijk Millennium  
 Development Goals in 100 dorpen op de Molukken te realiseren: het  
 100-dorpenplan. Dit plan houdt in: armoede bestrijding, schoon 
 drinkwater, goed bestuur en het verbeteren van de status van vrouwen.  
 Binnen de alliantie richt VvVM zich op de ontwikkeling van vrouwen 
 op de Molukken op. 

VvVM is lid van Diaspora 
Forum for Development 
(DFD).

VvVM is lid van Multicultural 
Women Peacemakers 
Netherlands (MWPN).

Expertmeeting Alliantie
 
  > De alliantie heeft op 9 september 2007 in Kontakt der  
   Kontinenten in Soesterberg, een training gevolgd, waarbij  
   het thema ‘gender en vredesopbouw’centraal stond.  
   Twee leden van Baileo Maluku, waren hiervoor speciaal  
   overgekomen uit Ambon. Hun input – uit de praktijk –  
   was inhoudelijk van grote waarde. Zij gaven een 
   realistische kijk op de status van vrouwen op de 
   Molukken. Deze training was belangrijk om tegemoet te  
   komen aan de visie van de alliantie dat bij de uitvoering  
   van het 100-dorpenplan een genderspecifieke 
   benadering bepleit wordt.  



Andere VvVM activiteiten

> De burgemeester van Ridderkerk, mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, was  
 aanwezig op de terugkoppelingsactiviteit ´Capacity Building Traject   
 Vredesopbouw voor Vrouwen op de Molukken’ op 10 mei 2008 in Museum  
 Maluku in Utrecht. Ridderkerk is één van de Nederlandse gemeentes met  
 Molukse bewoners. Een presentatie van het 100-dorpenplan aan de   
 Gemeente Raad staat gepland.  

> Op 22 mei werd vanwege de City Diplomacy Conferentie in Den Haag door  
 het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (COS) in Utrecht een Politiek  
 Café georganiseerd waar o.a. VvVM een presentatie heeft gehouden over  
 ‘het capaciteitsopbouw traject vredesopbouw voor vrouwen op de Molukken’.

> Op 2 juni nam VvVM deel aan een expert meeting in het Clingendael   
 Instituut te Den Haag van religieuze leiders en regeringsambtenaren uit   
 zowel Nederland als Indonesië. Deze expertmeeting geinitieerd door de   
 Indonesische ambassade was ter voorbereiding op The Fourth ASEM   
 Interfaith Dialogue Conferentie in Amsterdam van 3-5 juni 2008. 
 Een belangrijke topic was: Interfaith Dialogue en Poverty Reduction in   
 bilateral context. De Molukken werd veelal als voorbeeld genoemd.

> Op de ledendag van IKV/Pax Christi op14 juni in Utrecht heeft VvVM in het  
 kader van Vredesweek 2008 een inleiding verzorgd over ontmoeting en   
 dialoog.

> Naar aanleiding van de komst van een delegatie uit de provincie Aru (Oost- 
 Molukken) hebben Titane en VvVM op de Indonesische Ambassade op 
 17 juli een presentatie verzorgd over ontwikkelingswerk en de positie   
 verbetering van vrouwen op de Molukken.
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Expertmeeting in Ambon

 In het kader van InternationaleVrouwendag vond van 10-12 maart  
 2008 een driedaagse expertmeeting “Capacity Building Traject Vredes  
 opbouw Voor Vrouwen op de Molukken” in Ambon plaats. Geïnitieerd  
 door VvVM in samenwerking met onze lokale partner Baileo Maluku. 
 40 participanten uit verschillende delen van de Molukken kwamen 
 naar de hoofdstad. Vrouwen (organisaties), NGO’s, vrijwilligers,   
 veldwerkers en vertegenwoordigers van de lokale overheid namen er  
 aan deel. Deze expertmeeting werd net als de training in Soesterberg 
 een half jaar eerder financieel ondersteund door Cordaid, Mama Cash  
 en Women Peacemakers Program van IFOR (International Fellowship of 
 Reconciliation). Het doel was om gezamenlijk te werken aan de invulling  
 van bovengenoemd traject. Dit capacity building traject is onderdeel van 
  het 100-dorpenplan. 

Contact:

Vrouwen voor Vrede op de Molukken
> Contactpersoon: F. van Bommel-Pattisahusiwa
> E-mail: f.vanbommel@chello.nl

> Binnenkort heeft VvVM ook haar eigen website: www.vvvm.org


