
 

 

Uitnodiging 

 

STOP GEWELD TEGEN VROUWEN EN MEISJES 

 

Geweld tegen vrouwen is een universeel probleem. Het 

komt overal voor: in huis, op straat, op school en op het 

werk. En in alle lagen van de samenleving in Nederland 

en ook op de Molukken. 

Erover praten is een eerste stap om geweld tegen te 

gaan. Samen staan we sterk om dit geweld te 

voorkomen! 

Wij gaan ervoor! TOMA! 

 

Molukse Vrouwen Raad (MVR) 

MVR-Werkgroep HG (Huiselijk Geweld) 

  



 

Welkom! 

Graag ontvangen wij u  

 

datum  : zaterdag 26 november 2016,  

tijd  : 10:00 -16:00uur (10:00 zaal open) 

plaats1 : in de Bethel Kerk te Utrecht 

adres  : Burg. Norbuislaan 1, (postcode 3555 ED) 

tel  : 06 55 17 73 11 (alleen op deze dag!) 

 

Deelname is gratis; de lunch kost €3,00  

Aanwezig: kinderopvang en info-markt. 

 

In verband met de voorbereidingen is het wenselijk dat u zich 

tijdig aanmeldt Dit kan tot uiterlijk 23 november a.s. via de 

telefoon, t: 030-2467230 (na 19:00 uur)  

of de e-mail: stichtingmvr@gmailcom  

of de website: www.st-mvr.nl  

 

Graag tot ziens! 

Molukse Vrouwen Raad en de werkgroep HG (Huiselijk Geweld) 

Mw. drs. Annette Noya, wnd-voorzitter 

 

                                                           

1
 De Bethel kerk is bereikbaar v.a. NS-Station, via de stadsbussen: lijn 3 (G) en 5(D); 

uitstappen bij het Prins Bernardplein; aan de overkant van de rotonde staat rechts de kerk. 

En per auto (parkeren is gratis): Vanuit Amsterdam/Arnhem: via A2, N230 (Maarssen-

>Zuilen); Vanuit Hilversum: A27, N230  

Toegankelijk voor mindervaliden. 

 

 



Programma zaterdag 26 november, 10:00-16:00 uur 

10:00 uur Inloop, ontvangst met koffie/thee en inschrijving 

workshop  

10:20 uur Ceremoniële traditionele Molukse opening met de 

tifagroep Sapa Lawan uit Wierden 

10:30 uur Welkomstwoord van de MVR-wnd. voorzitter, mw. 

drs. Annette Noya 

10:35 uur Inleiding van de dagvoorzitter, mw. Christine 

Nanlohy, MVR-adviseur/-werkgroep HG  

10:40 uur Openingswoord door wethouder dhr. Kees Diepeveen 

uit Utrecht,  

10:55 uur Optreden actrice mw. Simone Trustfull 

11:15 uur Mw. drs. Melissa Valk van St. Save Home vertelt 

over het opvanghuis Rumah Aman Gasira op de 

Molukken 

11:30 uur Mw. Gwendy de Jong, de inleiding gaat over de 

ervaringen van meldingen huiselijk geweld bij de 

politie Haaglanden en haar scriptieonderzoek ‘Mijn 

eer, mijn trots’. 

11:45 uur Zang optreden Sapa Lawan 

12:00 uur Start warme lunch  

13:00 uur Start workshops met tifa-oproep door Sapa Lawan. 

Workshop 1: (H)erkenning eigen kracht. 

Begeleiders: mw. Willy Noya (MVR werkgroep HG) 

en mw. Marcella Souhoka, Veilig Thuis/Gouda en 

Utrecht 

Workshop 2: Praat erover! Een eerste stap om 

huiselijk geweld te doorbreken. Begeleiders mw. drs. 

Annette Noya en mw. Magdalena Hiele-

Pattiannakotta (beiden MVR-werkgroep HG) 

Workshop 3: Opvanghuis Rumah Aman op de 

Molukken en Seksueel geweld op de Molukken. 

Begeleider mw. Nona Matulessy van stichting Save 

Home 

Workshop 4: Economische zelfstandigheid verkleint 

kans op huiselijk geweld. Begeleiders: mw. drs. 

Martha Louis (MVR-adviseur) en mw. Yvonne Carels, 

voormalig projectleider van ‘De Nieuwe Toekomst’ 

14:30 uur Pauze 

14:45 uur Terugkoppeling van de workshops 

15:15 uur Optreden zangkoor Itan dan Permatan, dirigente 

mw. Magdalena Hiele-Pattiannakotta 

15:30 uur 

tot 16:00 uur 

Afsluiting met dans van de Line Dance TOMA 50+ 

MAARSSEN, begeleiders: mw. Ciska Kooijmans en 

mw. Etty Groenewegen-Paliama 



 

Onze dank gaat uit naar… 

♥ de Gemeente Utrecht, die deze ontmoetingsbijeenkomst financieel 

mogelijk heeft gemaakt; 

♥ stichting Save Home, die de verbinding legt met ons moederland 

Molukken en onze zusters daar; 

♥ De Nederlandse Vrouwen Raad (NVR), Tiye International, European 

Network of Migrant Women (ENoMW), waar de MVR lid van is en 

daarvan het netwerk gebruikt. 

 

 

Een bijzondere gelegenheid om een goed doel 

te ondersteunen en ook tegelijkertijd te 

kunnen genieten van een avond vol 

solidariteit.  

Welkom op 25 november 2016 (ontvangst is tussen 18:00-18:30 

uur)  in het Moluks Kerkelijk Centrum (MKC) te Houten, Oud 

Wulfseweg 1, 3992 LT Houten  

U kunt dan genieten van een Moluks 5-gangen diner inclusief 

drankjes, en met muzikale omlijsting Dit biedt stichting Save 

Home u aan voor €40,00  Deze opbrengst komt geheel ten 

goede aan het opvanghuis op Ambon  

Wellicht ook een mooie kans om kennis te maken met de Molukse 

keuken. Meldt u zich aan voor dit benefiet diner  

Reservering is verplicht en kan door het bovengenoemde 

bedrag over te maken op bankrekening: IBAN NL 50 RABO 

0157375447 t.n.v. Stichting Save Home o.v.v. Diner Save 

Home Dit kan tot uiterlijk 20 november a.s. 

Verhinderd te komen? Een kleine donatie kan ook. Alvast dank! 


