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WAT IS DUURZAAM EN DUURZAME  

ONTWIKKELING? 
Duurzaamheid en duurzame ontwikkeling zijn termen die 

steeds vaker opduiken in zowel nieuwsberichten, rappor-

ten, tijdschriften, en zelfs in allerlei vormen van recla-

mes.  

Maar wat is duurzaamheid en wat is duurzame ontwikke-

ling. Duurzaamheid is zoals de term nu wordt gebruikt te 

beschouwen als een dynamisch evenwichtstoestand tussen 

de mens, zijn activiteiten en de natuur. Duurzame ontwik-

keling kan je dan zien als het proces of het streven om dit 

evenwicht te bewerkstelligen en te behouden. Een voor-

beeld hiervan is de VN-agenda ‘Millennium Development 

Goals’ (2000-2015), die gericht was op aanpak armoede en 

het zorgzaam omgaan het milieu. 

Dat wereldwijde armoede een hardnekkig probleem is 

behoeft geen verdere toelichting. Een bewijs hiervoor is 

de nieuwe VN-agenda ‘Sustainable Development Goal-

s’ (2015-2030. Deze heeft 17 duurzaamheiddoelen, 7 meer 

dan zijn voorganger. Ook het aantal doelstellingen per 

duurzaamheiddoel is vergroot. De VN hoopt hiermee dat 

de betrokken regeringen met deze ver gaande detaillering 

nu een beleid kunnen ontwikkelen, waarmee het armoede-

percentage wereldwijd in 2030 kan worden gereduceerd 

tot 0%. Dit is een zeer grote uitdaging. Niet alleen voor 

hen, maar ook voor ons.  

DOEL VAN DE INFODAG 
Doel van de infodag is het gezamenlijk vaststellen van de criteria  

vereist om duurzame coalities en netwerken van kumpulans en 

dorpen op Centraal en Zuidoost Molukken met succes te kunnen 

vormen.  

De infodag start in de morgen met een drietal lezingen (zie inde-

ling hiernaast). In de eerste en tweede lezing  worden de culture-

le aspecten belicht, die binnen de Molukse gemeenschap als be-

langrijk en bindend worden beschouwd. In de derde lezing wordt 

een praktijksituatie belicht: de aanpak van zwerfvuil op het ei-

land Saparua (Centraal Molukken). 

Na de middaglunch kunnen de deelnemers één van de twee work-

shops bijwonen: één waarbij het traject van visievorming wordt 

toegelicht en waar de deelnemers met de informatie van de gast-

sprekers met elkaar de criteria voor duurzame coalitievorming 

trachten vast te stellen, en één waarbij de deelnemers via een 

‘lesson learned’ sessie van de aanpak van zwerfvuil op het eiland 

Saparua de beperkingen en mogelijkheden uit de praktijk trach-

ten te achterhalen. 

Als afsluiting van de infodag komt iedereen dan weer in de grote 

zaal bijeen om over de bevindingen (criteria, mogelijkheden en 

beperkingen) uit de beide workshops te discussiëren. Dit met als 

doel gezamenlijk vast te stellen of de bevindingen voldoende zijn  

om als vertrekpunt te dienen voor de coalitievorming. 

 

Tijdens de infodag zijn er infostands van andere liefdadigheidsor-

ganisaties  aanwezig in de centrale hal. 
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*) Een overzicht van alle 17 doelen is te vinden op het bladzijde van deze brochure 

Dr. Elias Rinsampessy is sociaal en cultureel antropo-

loog; voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stich-

ting Muhabbat.  

Thema van zijn lezing is de bindende krachten van nor-

men en waarden binnen de Molukse gemeenschap in 

Nederland en op de Molukken. Mogelijkheden en beper-

kingen om duurzame coalities te bouwen tussen kumpu-

lans en dorpen op de Molukken worden ook besproken. 

Dr. Sylvia Huwaë is cultuurpsycholoog. Voor haar doc-

toraalexamen voerde ze een onderzoek uit naar de aan-

wezigheid van voorouders en het pelaschap in het socia-

le leven van Molukkers op Centraal Molukken. 

Thema van haar lezing is de onderlinge verbondenheid 

van Molukkers en de bindende kracht van het pelaschap 

onder Molukkers in Nederland en op de Molukken.  

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is 
om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximali-
seren en waardevernietiging te minimaliseren. Anders dan in het 
huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in 
producten die aan het einde van hun levensduur worden vernie-
tigd  

Bron: MVO Nederland 

GASTSPREKERS & THEMA’S 

Kees Lafeber is coördinator van het locale team van 

‘Maluku Competence’ op het eiland Saparua (Centraal 

Molukken). Het team dat de aanpak van zwerfafval door 

de lokale gemeenschappen op de Molukken faciliteert 

waaronder het eiland Saparua . 

Kees zal ingaan op de praktijk: Hoe de aanpak van 

zwerfaval op de Molukken tot stand is gekomen en de 

verdere ontwikkeling daarvan. 

 

Hoe zouden wij als Molukse gemeenschap deze uitdaging 

aangaan en onze bijdrage leveren in dit wereldwijde stre-

ven. Wat wij als gemeenschap kunnen doen is onze betrok-

kenheid tonen. Dit kan door met een gezamenlijke inspan-

ning proberen een bijdrage te leveren bij de aanpak van 

armoede en ongelijke behandeling zowel in Nederland als 

op de Molukken zelf. De nieuwe VN-agenda biedt ons al 

een context. 



SPREKERS/WORKSHPT 

TENTOONSTELLING  

WORKSHOP 

WORKSHOP 

LUNCH/DINER 

INFO 

GARDEROBE/TOILET 

 

 

 

 

 

 

 

PLAATS, TIJD & KOSTEN 
De infodag wordt gehouden op zaterdag 2 juni in het Molukse 

Kerkelijke Centrum (MKC) in Houten. De ontvangst is vanaf 9.30 

uur. De drie lezingen vinden plaats in de morgen en duren elk 45 

minuten met een eventuele  uitloop voor korte vragen van maxi-

maal 5 minuten. Tussen de middag is er tijd voor een eenvoudige 

lunch. Na de lunch wordt 45 minuten uitgetrokken om in een 

twee groepen over de thema’s van de gastsprekers van gedach-

ten te wisselen. Daarna is ca 30 minuten uitgetrokken voor het 

gezamelijk formuleren van de conclusie. De afsluiting van de 

infodag is om 15.00 uur. De kosten voor deelname bedragen        

€ 5.00 (vrijwillige bijdrage voor de lunch). 

INFORMATIE 
Buro Pro-kumpulan is een eenmansstichting opgericht in het 

voorjaar van 2017 met als doel ‘het verbeteren van zowel sociaal

-maatschappelijke als sociaal-economische situatie op Centraal 

en Zuidoost Molukken’. Leidend voor de realisatie van dit doel is 

het bevorderen van de aanpak gebaseerd op de principes van 

duurzame ontwikkeling. 

Met als missie voor de eerste vijf jaar ‘volledige participatie van 

de Molukse gemeenschap bij duurzame ontwikkeling op de Moluk-

ken en in Nederland’ richt Buro Pro-kumpulan haar aandacht en 

inspanning voor deze periode op het ontwikkelen van de vereiste 

competenties binnen de Molukse gemeenschap.  

Buro Pro-kumpulan  kiest voor het gezamenlijk doorlopen van dit 

leerproces, en wil daarbij zoveel mogelijk alle stakeholders 

(gelooforganisaties, kumpulans, stichtingen) en individuen uit de 

Molukse gemeenschap erbij betrekken. 

PLATTE GROND MKC 

 9.30–10.00      ontvangst met koffie of thee  

10.00–10.45 geloof, waarden & normen 

10.45–11.30     onderlinge verbondenheid /pelaschap 

11.30–12.15    aanpak zwerfafval op Centraal Molukken 

12.15-12.30 mededeling over middagsessies 

12.30-13.15      lunch 

13.15-14.30    workshops 

14.30–15.00     conclusie en afsluiting 

DAGINDELING 
 De dagindeling van  is hieronder aangegeven. 

Coördinatie & Beheer MKC  

Dhr. Tjaka Usmany 

M- 0653452011 

E-jakausmany@ziggo.nl 
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VN AGENGA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*  (2015—2030) 

Stichting Buro Pro-Kumpulan heeft de 17 SDGs ingedeeld in 6 SDG-groepen die samen 

het aandachtsveld vormen waarbinnen zij  zich inzet om duurzame ontwikkeling op 

Centraal en Zuidoost Molukken (Indonesië) te bevorderen. 

1. Leefomgeving 

 

(SDG 13) Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden  

(SDG 14) Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritie-

me hulp-  bronnen  

(SDG 15) Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, 

beheer bossen  duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het 

terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe 

2. Gemeenschap 

 

(SDG 1)  Beëindig armoede overal en in al haar vormen  
(SDG 2)  Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding 
en promoot duurzame  landbouw  
(SDG 3)  Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle 
leeftijden  

3. Burgerschap 

 

(SDG 5)  Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes  

(SDG 10) Dring ongelijkheid in en tussen landen terug  
(SDG 11) Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en 
duurzaam  

4. Economie 

 

(SDG 4)  Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang 
leren voor   iedereen  
(SDG 8)  Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, 
volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen  

(SDG 12) Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen  

5. Infrastructuur 

 

(SDG 6)  Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen  

(SDG 7)  Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne ener-
gie voor iedereen  

(SDG 9)  Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industri-
alisering en stimuleer innovatie  

6. Overheid 

 

(SDG 16) Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame 
ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus 
doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen  
(SDG 17) Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partner-
schap voor duurzame ontwikkeling  

 
*) Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling 

ROUTE BESCHRIJVING  

Op het MKC terrein zijn maximaal 32 parkeerplaatsen beschik-

baar voor personenauto’s. Mocht er geen parkeerplaatsen meer 

beschikbaar zijn, dan kan worden uit geweken naar de ge-

meentelijke parkeerplaats. Waar voldoende parkeerruimte is 

(ca. 100 parkeerplaatsen). 

 

    SUCCESVOL SAMENWERKEN BIJ DUURZAME ONTWIKKELING 

Stichting Buro Pro-kumpulan 
Postbus 60019 
9703 BA Groningen 

info@pro-kumpulan.nl 
www.pro-kumpulan.nl 

KvK 68094957 
 

WERKEN AAN PARTNERSCHAP 
De toekomstige generaties moeten niet worden opgezadeld 

met de lasten van onze welvaartproblemen. Daarom spant Buro 

Pro-kumpulan zich ook in voor de realisatie van het duurzaam-

heiddoel 17 (zie overzicht hiernaast, onder aandachtgebied 5).  

 

Voor de Molukse gemeenschap ziet Buro Pro-kumpulan de vor-

ming van duurzame coalities en netwerken tussen kumpulans 

en dorpen op de Molukken als randvoorwaarde waar eerst aan 

moet worden voldaan wil zij succesvol kunnen participeren bij 

realisatie van alle 17 SDGs of duurzaamheiddoelen (zie over-

zicht hiernaast) in 2030, in het bijzonder op de Molukken. 

Voorgevel Moluks Kerkelijk Centrum, Houten 


