
INFOBOX 

VN Duurzaamheidsdoelen 2030 

 

  1. Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede 

  2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en  

       duurzame   landbouw 

  3. Gezondheidszorg voor iedereen 

  4. Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs 

      voor iedereen 

  5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en  

      empowerment van  vrouwen en meisjes  

  6. Schoon water en sanitaire voorzieningen voor  

      iedereen 

  7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor  

       iedereen 

  8. Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en  

       fatsoenlijk  werk voor iedereen 

  9. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie 

10. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen 

11. Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam 

12. Duurzame consumptie en productie 

13. Aanpak klimaatverandering 

14. Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en 

      zeeën 

15. Beschermen van ecosystemen, bossen en bio- 

      diversiteit 

16. Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en  

       recht voor iedereen 

17. Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen  

       te bereiken 

Na 2020  

Metaforisch gezien zou na  

2020 al een begin kunnen 

worden gemaakt met de  

sociale vernieuwing in Mo-

lukse wijken: het starten 

met de bouw van de 

‘prauw’ en tegelijk in 

‘pengayu’ bekwamen. Ook 

kan de koers worden uitge-

zet om  de ‘prauw’ veilig 

over de ‘golven’ van de tran-

sitie  te manoeuvreren rich-

ting de eindbestemming: 

een groene, veilige en vreed-

zame samenleving in Ne-

derland en op de  Moluk-

ken. Want ‘de bakens en 

het kompas’ zijn al aanwe-

zig: VN duurzaamheidsdoe-

len 2030 (infobox hier-

naast). 

BEN U GEÏNTERESSEERD IN DE VOORLICHTINGSCAMPAGNE ‘NAAR SOCIAAL DUUR-

ZAME MOLUKSE WIJKEN’. GA DAN NAAR WWW.PRO-KUMPULAN VOOR MEER   

INFORMATIE OVER DE AANPAK EN INHOUD DAARVAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PENGAYU & PRAUW 
EEN METAFOOR VOOR SOCIALE VERNIEUWING  

IN MOLUKSE WIJKEN 

 

LEEFOMGEVING INFRASTRUCTUUR GEMEENSCHAP 

Fo
to

, T. van
 ‘t Fo

o
rt /kaart  G

IM
 H

o
u

ten
 



EEN KOPGROEP VAN VIER  

Een kopgroep van vier Molukse wijken verspreid over Nederland  

De vier Molukse wijken zullen fungeren als kwartiermakers en doen de aftrap voor de start in 

andere Molukse wijken. Het begint met het in beeld brengen van de cultuur in de wijk. Wijkbe-

woners en belanghebbenden uit de directe omgeving wisselen in debatten en dialogen  ervaringen, 

indrukken, en gevoelens uit over het dagelijkse gebeuren in en rond de wijk. Daarna gaan ze 

samen opzoek naar uitgangspunten en mogelijkheden om een sociaal duurzame leefomgeving en 

duurzame leefwijze te kunnen realiseren. Actuele onderwerpen daarbij zijn: afvalscheiding; ener-

gie en water; groenvoorziening; huisvesting; klimaatverandering;  zorg en welzijn. Vervolgens 

vormen ze samen een gedeelde toekomstvisie en vertalen deze in een uitvoeringsplan. Met het 

plan gaan ze dan aan het werk om een sociaal duurzame leefomgeving in de wijk en een leefwijze 

die daarbij past te realiseren   

MISSIE 

ZICH BEWUSTZIJN VAN DE BETEKENIS OM ACTIEF BETROKKEN TE ZIJN BIJ DUUR-

ZAME ONTWIKKELING ZOWEL IN NEDERLAND ALS OP DE MOLUKKEN EN BEREID 

ZIJN OM ZICH DAAR VOOR IN TE ZETTEN. 

VISIE 

EEN MOLUKSE WIJK WAAR DE WIJKBEWONERS ZICH BETROKKEN VOELEN BIJ DE 

ONTWIKKELING VAN HUN WIJKGEMEENSCHAP EN ZICH ACTIEF INZETTEN OM DE 

LEEFBAARHEID EN WELZIJN IN DE WIJK TE VERBETEREN EN TE BEHOUDEN. MAAR 

OOK TEGELIJK OMKIJKEN NAAR DE LEEFOMSTANDIGHEDEN VAN DE VELE KLEINE 

DORPSGEMEENSCHAPPEN OP DE MOLUKKEN. 

‘PENGAYU’ & ‘PRAUW’ 

Een metafoor als vertrekpunt naar sociaal duurzame Molukse wijken 

Samen aan een ‘prauw bouwen’ en tegelijk  in ‘pengayu’ bekwamen is gekozen als metafoor in de 

voorlichtingscampagne ‘Naar sociaal duurzame Molukse wijken’. Het is een voorlichtingscam-

pagne waarmee Buro Pro-kumpulan bij wil dragen aan sociale  vernieuwing in Molukse wijken. 

Sociale vernieuwing is meer dan gewenst, want de samenstelling van de wijkbewoners verandert: 

toenemende vergrijzing en als gevolg daarvan veranderende woonwensen. Natuurlijk zijn er ook 

andere ontwikkelingen gaande, maar het zijn deze twee ontwikkelingen die in grote mate het 

welzijn van de wijkgemeenschap en de leefbaarheid in de wijk bepalen. Duurzame sociale veran-

deringen zijn echter alleen mogelijk als de wijkgemeenschap: zelf nauw erbij wordt betrokken; zelf 

verantwoordelijk voor zijn; en zelf bepalen, hoe ze over ‘de golven’ van de transitie met hun 

‘prauw’ willen manoeuvreren naar een gezonde en sociaal leefbare leefomgeving in hun wijk. 

Een ‘prauw’ in aanbouw: de binnenkant is nu gereed.  

De foto is genomen in het kustdorp Paperu op het eiland Saparua (Centraal Molukken).  

Bron: Gijsbert Tweehuysen 

Een ‘prauw’ in aanbouw: de buitenkant wordt gereed gemaakt.  

De foto is genomen in het kustdorp Paperu op het eiland Saparua (Centraal Molukken).  

Bron: Gijsbert Tweehuysen 


