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Molukse warmte op koude winterdag
REPORTAGE
BENEFIETDAG

3 Benefietdag op Alfa-college voor
meisjesopvanghuis druk bezocht

Groningen Soms kunnen dingen heel snel

Door Maaike Trimbach
Groningen Soms kunnen dingen heel snel

geregeld worden, zelfs in Nederland. Dat on-

dervond Augustien Souisa uit Eerbeek toen

ze het plan opvatte om een opvanghuis voor

misbruiktemeisjes op deMolukken te stich-

ten. Innovember 2009ontstondhet idee, op 4

januari 2010 zette ze de handtekening onder

de notarisakte van de Stichting Save Home.

En eigenlijk ginghet organiseren van eenbe-

nefietdag in Groningen net zo gemakkelijk.

Die dag werd zaterdag gehouden in het

Alfa-college, onder niet bepaald Molukse

weersomstandigheden. Op alle vijvertjes en

slootjes rondom de school aan Kluiverboom

werd geschaatst en de sneeuw glinsterde in

dewinterzon.Maar eenmaal binnenvergat je

de winterse kou vanzelf. Daar heerste Mo-

lukse warmte, vooral in de zin van gastvrij-

heid, hartelijkheid, muziek en natuurlijk

heerlijke etensgeuren in het hele gebouw.

Jan Terhuizen uit Winneweer is dol op die

Molukse atmosfeer. Hij reist regelmatig naar

het eiland. Volgende week gaat hij weer. "Ik

heb 25 jaar op het Alfa-college gewerkt. Ik

heb nog veel contact hier. Toen ik met Au-

gustien in gesprek kwam over haar Save Ho-

me-project, heb ik collega’s hier benaderd

met de vraag of we in dit gebouw een bene-

fietdag konden organiseren. En niet alleen

het gebouw, bij de organisatie zijn veel leer-

lingen betrokken. Van de opleiding beveili-

ging, facilitaire dienst, sport & beweging,

kinderopvang… zij regelen eigenlijk alles."

De dag met muziek, dans, workshops Mo-

lukse koekjes bakken, vechtvliegers, bloe-

menkransen voor in het haar, waaiers en ge-

vechtsschilden maken, is ook bedoeld om

Nederlanders kennis te laten maken met de

Molukse cultuur. "Molukkers zijn dit jaar

zestig jaar inNederland, daarover hebbenwe

hier een tentoonstelling ingericht", zegt

Souisa. "Enwehebben de afgelopenweken in

de lessen verteld hoe en waarom we vanuit

deMolukken naar Nederland zijn gekomen."

Nederlanders zijn er ook op de benefiet-

dag, maar het is vooral een grote reünie van

Molukkers, zo blijkt uit de gesprekken. "Be-

zoekers en artiesten komen uit het hele

Noorden en er zijn ook bands uit andere de-

len van het land", weet Terhuizen. "Er is er

zelfs een uit Heerlen."

Souisa had van tevoren geen idee wat de

dag zou opbrengen. "We hebben vorig jaar

een benefietdag in Apeldoorn gehouden.

Daar hebbenwe 7000 euro ingezameld. Vond

ik al heel veel." Terhuizen kijkt naar de par-

keerplaats, die zienderogen voller wordt.

"Het wordt al drukker, dat zou vandaag wel

eens veel meer kunnen worden."

Save home
Toen Augustien Souisa hoorde dat een
13-jarige weesmeisje in een pleeggezin op
de Molukken was misbruikt, wilde ze snel
opvang voor haar regelen. Dat bleek niet
te bestaan. Daarop besloot ze zelf een’Sa-
ve home’ te starten. Het biedt seksueel
misbruikte meisjes veilige opvang, waar ze
worden begeleid bij de verwerking. Zie
ook: www.stichtingsavehome.com.
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Ð Van links

boven met de

klok mee:

lekker aan de

Kretek sigaret;

plezier bij de

workshop

vechtvliegers

maken; Lotte

Lopulisa

maakt Moluk-

se koekjes; het

is een gezelli-

ge reünie van

Molukkers.
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