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Pelita Nieuws


Symposium 60 jaar Molukkers in
Nederland
Pelita organiseert zaterdag 10 september
een symposium i.s.m. de Landelijke
Stuurgroep Molukse Ouderen en de
gemeente Barneveld. Tijdens het
symposium bespreken verschillende
(ervarings)deskundigen wat
zorgprofessionals kunnen leren van de
wijze waarop Molukse ouderen in
Nederland worden opgevangen, verzorgd,
behandeld en begeleid.
Lees meer >>


INDOrdt Fair
Van 1 t/m 11 september zijn er in
Dordrecht diverse Indische evenementen
georganiseerd, op zondag 4 september is
er een grote pasar waarbij ook Pelita met
een stand aanwezig zal zijn.
Lees meer >>


Regionale Molukse Ouderendag
Rijswijk
Op zaterdag 8 oktober organiseert
Stichting Pelita een Regionale Molukse
Ouderendag, die in het teken staat van
ontmoeting en ontspanning. U kunt zich
voor 21 september opgeven.
Lees meer >>


Hierbij een overzicht van alle Eettafels,
Masoek Sadja's en Molukse ouderendagen
van Pelita:
Lees meer >


Laatste nieuws


Museum Maluku
Het Moluks Museum - officieel
Museum Maluku - heeft het moeilijk. 
Als er niet snel geld gevonden wordt
dreigt sluiting in 2013, waarmee het
Molukse erfgoed in Nederland verloren


Uitgekookt


Indische, Molukse en Indonesische
gerechten.
Niet heel ingewikkeld te bereiden maar
wel erg lekker!


Deze maand verse groentes in een
heerlijke saus, lijkt op gado-gado maar
toch net iets anders, Lotek!
Lees meer >>


Evenementenkalender september & oktober


ARTI 2011 - De Blauwe Kamer
Tijdens ARTI 2011 is er een speciale
tentoonstelling getiteld 'De Blauwe
Kamer' met kunst en design van
kunstenaars met een Nederlands Indische
afkomst. Frans Leidelmeijer is als curator
gevraagd voor deze tentoonstelling. Te
zien van 5 t/m 9 oktober.
Lees meer >>


Dr. Elie van Rijckevorsel - Een
verzameling verzamelingen
(Novum) Utrecht - Museum Boijmans van
Beuningen organiseert een tentoonstelling
met werken uit de collectie van
wereldreiziger en natuurkundige Elie van
Rijckevorsel. Van 10 sept t/m eind
januari.
Lees meer >>


Lezing: Plantages in Nederlands-Indie
in de 19e eeuw
Hoe ontwikkelden de plantages in
Nederlands-Indie zich? Onderzoeker
Margaret Leidelmeijer neemt u mee in de
wereld van de plantages vanaf het einde
van de VOC-periode tot aan het begin
van de 20e. Museum Bronbeek 16
oktober.
Lees meer >>
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zou gaan. En dat ligt gevoelig, want het
museum is er ooit gekomen om de
Molukse geschiedenis in beeld te brengen
en te bewaren (bron: NOS - 7 aug).
Lees meer >>


Tip van de maand


Nieuw in de Index


Uw verhaal, hoorspel of luisterboek over Nederlands-Indie op internet
Lees meer >> 


Reizen over Java
Louise Treub en Berlage interactief
Lees meer >>
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