
 
 

Jaarverslag 2019 
 

“some migrants are born and raised here, so there's no difference. It depends on how they are 
brought up. Some students have never been to their 'home'-country. But they do feel they want to 

do something for their country. But when they come there, the cultural differences are big. They are 
more Dutch than they think.”(Millicent Odongo) 

 
Voorwoord 
In september werd de Molukse gemeenschap opgeschrikt door melding van een zeebeving van 6.8 
op de schaal van Richter.  TitanE heeft als eerste gereageerd met een noodhulpplan. 
Activiteiten werden noodzakelijk opgeschort. 
Alle hens aan dek. 
Meer dan honderdduizend de bergen ingevlucht. Tienduizend woningen beschadigd. 
Dat waren de eerste gegevens die tot ons is gekomen. 
In dit jaarverslag zal de activiteiten in het kader van deze noodhulp apart in een bijlage worden 
verantwoord. 
 
Inleiding 
Stichting TitanE is een voorbeeld van een organisatie opgericht door de tweede generatie Molukkers 
in Nederland. Gepokt en gemazzeld heeft zij zich bewogen op het terrein van migratie en 
ontwikkeling. Begonnen als organisatie met als belangrijke doel bijdragen aan bestrijding van  
armoede in de vorm van basic need projecten.  Later kwam daar een kernbegrip bij “duurzame 
ontwikkeling”. Beide doelen waren goed met elkaar te combineren.  
De afgelopen jaar kwam de focus te liggen op sociaal ondernemerschap. Economische groei is 
weliswaar nodig voor armoedebestrijding, maar niet voldoende. Het adagium van TitanE werd in 
2010 “inclusieve duurzame economische groei”. Duurzame economische groei vereist dat 
samenlevingen de voorwaarden creëren waarin mensen kunnen beschikken over voldoende 
inkomen.  Daarmee wordt de economie gestimuleerd zonder dat de natuur wordt benadeeld. 
Werkgelegenheid en sociale arbeidsomstandigheden zijn noodzakelijk voor de gehele 
beroepsbevolking. Met andere woorden: het creëren van verbeteren van de inkomenspositie van de 
belangrijkste en grootste beroepsgroep: de boeren.  
Dit betekende ook dat TitanE een omslag moest maken. Enerzijds stimuleren en ondersteunen van 
boeren om hun producten export-klaar te maken. En zorg dragen dat de boeren gecertificeerd 
worden.  Anderzijds de boeren ondersteunen om toegang te krijgen tot de wereldmarkt.  Geen 
gemakkelijke opgave voor een vrijwilligersorganisatie. Dit heeft geleid tot een zekere reformatie van 
TitanE.   
Deze vorm van reformatie is ook ingegeven door veranderingen in beleid en regelgeving 
(noodzakelijke kwaliteitsnormering en duurzaamheidlabel) en het wegvallen van subsidies. Hierdoor 
is een heroriëntatie  op onze relatie met de te leveren producten en partners op Maluku 
noodzakelijk. 
Sociaal ondernemerschap vereist in tegenstelling tot “basic need” een andere structuur en cultuur. 
Netwerk opbouwen met ondernemers (importeurs) vragen om een andere sociale en 
managementvaardigheden dan het geval is met ontwikkelingssamenwerking organisaties. Ook heeft 
dit van invloed op onze samenwerking  met onze partners op Ambon.  
Uiteraard zijn er nog meer factoren die een omslag noodzakelijk maakt. 
Kortom er is sprake van een economisch- en een semi-publiek belang om tot een ander model te 
komen. 



 
Korte profiel 
Stichting TitanE is een landelijke vrijwilligersorganisatie (1996)  die zich inzet voor ‘Duurzame 
ontwikkeling & Armoedebestrijding’ op de Molukken.  
TitanE betekent brug. De stichting werkt aan het vergroten van maatschappelijke bewustwording en 
meningsvorming onder de Molukse gemeenschap in Nederland. 
TitanE werkt steunt  particuliere initiatieven, zoals werkgroepen, stichtingen en kumpulans,  op het 
terrein van ontwikkelingssamenwerking op de Molukken.  
TitanE is het resultaat van een fusie van twee instellingen: Rela 69 is de oudste Molukse organisatie 
op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. En Support Baileo Maluku, opgericht in 1991 om de 
gelijknamige NGO op Maluku te steunen.   
 

 
 
Missie 
Wat willen wij naar buiten uitdragen? Welke waarden staan wij voor?  Wij beperken ons tot 
armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling.  Armoede is decennia veel te hoog op Maluku. En wij 
kunnen in Nederland bijdragen om de armoede terug te dringen. Het is een morele plicht. Daarom is 
de ondersteuning en bevordering van voorlichting- en bewustwordingsactiviteiten op het gebied van 
mondiale vraagstukken in Nederland ook nodig. Het gaat om actieve betrokkenheid bij 
ontwikkelingssamenwerking met de Molukken te stimuleren.  
Onze focus op een gelijke verdeling van hulpbronnen en de toegang tot basisvoorzieningen zoals 
onderwijs, schoondrinkwater en gezondheidszorg. 
Bij gebruik maken van aanwezige energiebronnen en het verder ontwikkelen van de traditionele 
landbouw en visserij wordt de balans in het milieu (ecologische duurzaamheid) in het oog gehouden. 



Maluku kent een multireligieuze samenleving, al eeuwenlang. Ook etnisch is de Molukse 
gemeenschap veranderd door de instroom van migranten:  trans, - en spontane migratie.  En Maluku 
kent een geweldige diversiteit aan culturen, talen  en adatsystemen.  
TitanE richt zich op iedereen. Verscheidenheid en diversiteit is ook voor ons belangrijke 
uitgangspunt. Dit geldt ook voor onze vrijwilligers. 
Onze  missie sluit groepen in, maar ook uit. 
 
Visie 
TitanE streeft bij te dragen naar een duurzame en rechtvaardige samenleving op de Molukken, 
waarin sprake is van een rechtvaardige verdeling van basisvoorzieningen en natuurlijke hulpbronnen. 
Om dit te bereiken is het economische groei noodzakelijk. Zonder groei is het alleen maar dweilen 
met de kraan open. Met economische groei kun je afspreken dat deze wordt aangewend voor 
gezondheidszorg en onderwijs. 
 
Veranderende beleidsomgeving  
Natuurlijk reikt ons invloed niet zover dat wij veel invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de 
Indonesische overheid, zowel op landelijk, provinciaal als lokaal.  
Maatschappelijke organisaties die samen met elkaar een civil society vormen wel.  
Wij steunen onze partners op Maluku om zich hiervoor sterk te maken. 
Veelal heeft dit plaatsgevonden door facilitaire ondersteuning. 
Belangrijk is de rol van lokale gemeenschappen. De dorpen die gemiddeld bestaan uit 2000-3000 
inwoners ontvangen van rijksoverheid minimaal een jaarlijkse bijdrage van 65.000 euro. 
Nog niet eerder zijn de dorpen op deze wijze gefaciliteerd om de dorpseconomie te versterken. 
Economische groei is noodzakelijk, maar nog steeds onvoldoende. De groei dient inclusief te zijn. Dit 
betekent dat de groei besteed moet worden aan de onderkant van de samenleving. Directe toegang 
tot gezondheidszorg en onderwijs voor iedereen.  
TitanE heeft een start gemaakt om direct bij te dragen tot economische groei. Dit doen wij door het 
bevorderen van de export.  
Maluku is een plattelandsamenleving, de grootste groep die onder of rond de armoede leven zijn 
boeren. 
Maak het mogelijk dat zij door verkoop van hun landbouwproducten hun inkomsten kunnen 
verhogen en zo uit de armoedefuik kunnen ontsnappen. 
Economische groei vertaalt zich immers niet vanzelfsprekend en overal in banen, toegang tot goed 
onderwijs, schoon drinkwater en gelijke rechten voor vrouwen. Daarbij komt dat veel mensen op de 
Molukken nog steeds zijn aangewezen op werkzaamheden in de informele sector. Dat maakt hen 
kwetsbaar en moeilijk bereikbaar. Dit geldt in het bijzonder voor vrouwen. In dit streven is het dan 
ook cruciaal dat positieve maatschappelijke processen de ruimte krijgen. Een grotere koopkracht aan 
de onderkant van de samenleving bevordert bedrijvigheid en brengt economische dynamiek op gang. 
Daarnaast blijft waakzaamheid nodig voor onverdraagzaamheid jegens individuen en groepen met 
een andere cultuur en/of religie. 
 
In het afgelopen jaar heeft TitanE deze ontwikkelingen gesteund, door activiteiten te stimuleren die 
goed zijn voor mens en milieu, werkgelegenheid creëren, en gepaard gaan met de overdracht van 
kennis en vaardigheden. Voor duurzame ontwikkeling geldt een eerlijke verdeling van kansen voor 
toegang tot maatschappelijke goederen en diensten als een noodzakelijke voorwaarde 
 
Projecten en Activiteiten 
Bij niet alle projecten en programma’s is TitanE actor.  
Soms zij initiatiefnemer, dan weer facilitator en ook intermediair.  

 
1. Pertukaran 
Dit betreft het programma van de Werkgroep Pertukaran uit Groningen. 



Veel bomen op Banda hebben het probleem van exploitatie. Jongeren trekken weg. Er is bijna 
niemand meer die de bomen onderhouden en exploiteren. Middels de adoptie worden de bomen 
verhuurd. Win-Win situatie . De boeren beschikken over inkomen en de bomen worden goed 
onderhouden en geëxploiteerd. 
TitanE heeft dit idee aangebracht. Bij de voortgang en uitvoering vervult TitanE een intermediaire rol.  
Omdat de werkgroep geen rechtspersoon is heeft TitanE heeft ten bate van de werkgroep haar 
rekeningnummer ter beschikking gesteld. De werkgroep ontvangt een overzicht. Vervolgens wordt 
het overgemaakt aan de partner op Ambon, die belast is met de uitvoering. 
De Werkgroep heeft zelf de voorlichting en fondswerving in Nederland verzorgd. Jaarlijks bezoeken 
leden van de werkgroep Ambon en Banda om het programma te monitoren. Op aanwijzing van de 
Werkgroep verleent TitanE de nodige ondersteuning.  
 

 
 

2.  Microfinanciering vrouwen 
Dit betreft een programma van de Stichting Tita Mae op Ambon en dorpsgerichte organisaties in 
Nederland (kumpulanvormen). 
Er is micro krediet aangevraagd bij Microcredit voor moeders ten behoeve van 3 vrouwengroepen in 
de dorpen Hatu op Ambon, Ouw op Saparua en Honitetu op Seram. Het doel is inkomensverbetering. 
Met als output revolving. De stichting Microkrediet voor Moeders helpt vrouwen in Azië met het 
opzetten van een eigen bedrijf via kleine leningen, spaarmogelijkheden, vaktrainingen en 
ondernemers- en leiderschapstrainingen. De vrouwen vergroten zo hun economische zelfstandigheid 
en onafhankelijkheid en verbeteren daarmee de kwaliteit van hun leven en dat van hun families. 
TitanE heeft de aanvraag ingediend. En heeft als intermediair zorg gedragen voor de verslaglegging. 
Het volledige krediet is overgemaakt aan Tita Mae. Alle vrouwengroepen hebben het krediet ook 
ontvangen. Het is ook allemaal besteed aan de aanschaf materialen en overige benodigdheden. 
Hatu optimaal gefunctioneerd. Zij verkopen food en non foodproducten. 
Zij hebben alle beoogde doelen gerealiseerd.  
Honitetu heeft een Pluimvee project. Markt is onvoldoende om alle doelen te realiseren. Het blijft 
beperkt tot zelfvoorzienend.  



Dat betekent dat ze weliswaar hun inkomen hebben verhoogd, maar niet instaat om de middelen 
(krediet) te vermeerderen.  
Ouw heeft het krediet niet optimaal kunnen benutten. Kwaliteit van de productie is wel sterk 
verbeterd. Dat is winst. Maar de marktontwikkeling loopt achter. Aanbod is groter dan de vraag. Het 
is mogelijk dat dit in de toekomst verbeterd. 

 
4. Treasure of Maluku 
De verkoop van de food en nonfood programma van TitanE is verzelfstandigd.  
De ondersteuning van TitanE bestaat heeft een bruidsschat meegegeven van producten, die op 
kosten van TitanE zijn aangekocht en per container is afgeleverd. 
Voorts heeft TitanE de ruimte naast haar kantoor ter beschikking gesteld voor Treasure of Maluku. 

  
5. Sociaal Ondernemerschap 
Boeren produceren pala, cengkeh en andere specerijen. Geheel afhankelijk van tussenhandelaren en 
geen toegang tot de wereldmarkt. 
Rol van TitanE was veelledig. Toegang tot de wereldmarkt door importeurs in Nederland 
 te committeren. 
(Lobby en belangenbehartiging). Boeren helpen om de tussenhandelaren te omzeilen. 
Capaciteitsopbouw, technologie en certificering. 
Voornamelijk op basis van “ demand drijven”. 
  

 
 

6. Capaciteitsopbouw boeren 
Het programma capaciteitsversterking voor Molukse nootmuskaat boeren is gericht op verkrijging 

van certificering Rainforest Alliance.  

 

 



7. Voorlichting en bewustwording 
Voorlichting over en bewustwording is onontbeerlijk voor het draagvlak voor structurele 
armoedebestrijding.  
Particuliere initiatieven zoals die van TitanE draagt bij aan het versterken van het draagvlak voor 
ontwikkelingssamenwerking. Belangrijk is het vergroten van de kennis omtrent 
ontwikkelingssamenwerking.  
De activiteiten bereiken een grote groep mensen die al op een één of andere manier betrokken zijn 
bij de Molukken.. 
Bij de activiteiten worden veel vragen gesteld of ontwikkelingssamenwerking wel werkt. Waarom 
zouden er anders nog zo veel arme mensen en conflicten zijn? Heb je het over 
ontwikkelingssamenwerking dan gaat het al snel over strijkstokken en de bekende bodemloze put. 
Maar hoe zit dat nou echt? 
Ontwikkelingssamenwerking is een verhaal van vooruitgang en de verzwegen kans om extreme 
armoede en ongelijkheid voorgoed op te lossen. Wat draagt ontwikkelingssamenwerking daar aan 
bij? 
TitanE vindt dat het verstrekken van ontwikkelingshulp geen doel op zich is. Het doel moet altijd zijn 
ontwikkeling mogelijk te maken. Want ontwikkelingshulp alleen is niet genoeg. Meer is nodig om 
vooruitgang te boeken in de allerarmste landen en voor de allerarmste mensen. 
Dit geldt ook voor de Molukken. 
 

 Voorlichtingsactiviteit aan Raad van kerken in Hoogeveen over de positie boeren in het 
algemeen, in het bijzonder sociaal- en economische positie van  nootmuskaat boeren.                  

 Deelname aan workshop van Stichting Bunga Tandjung in Nijverdal. Thema: Jongeren en 
ontwikkelingssamenwerking met de Molukken. 

 Voorlichting met stand in Eerbeek. 

 Voorlichtingsactiviteit in Zwolle. Op uitnodiging van ‘Ain Tuung Ain’ (Lain sayang lain). Over 
zonne-energielampen en komforen voor Kei Besar. 

 Bijeenkomst in Middelburg met als thema: Handelsmissie Indonesië en Middelburg. 

 Bijeenkomst RVO. Thema: Programma Development Goals. 

 Deelgenomen aan culturele dag in Lunteren. 

 Voorlichting in Veenendaal; Sociaal ondernemen. Product vanille. 

 Voorlichting, deelname Festival Çapelle a/d IJssel’. 

 Tweedaagse deelname aan activiteiten Nederlandse Openlucht Museum Arnhem. ‘Pala 
kembali ke pohonya’. 

 Voorlichting in Bronbeek. 

 Voorlichting met infostand bij Stichting Masohi te Deventer. 

 Fondswerving evenement ‘Dam tot Damloop’. The taste of Maluku 

 Presentatie Nood Hulp TitanE. Gunung Batu, Amsterdam. 
 

8. Papeda programma 
Nieuw is het Papedaprogramma. Papeda is van oudsher, de oorspronkelijke voedsel van de 
Molukken. Op de Molukken wordt dit door de mensen zelf geproduceerd.  
Papeda is een pap die dient als basisvoeding op de Molukken en Irian Jaya en is in deze delen van 
Indonesië de vervanger van rijst. 
Papeda wordt gemaakt van sagumeel/sagomeel, dat met koud water wordt aangelengd tot een 
gladde pap. Vervolgens worden aan deze zetmeelpap voortdurend scheutjes water toegevoegd. 
Er moet dan constant geroerd worden om klonteren te voorkomen. De pap begint na verloop van tijd 
te verglazen en op te stijven. Op dat moment is de papeda klaar. 
Het wordt genuttigd met vis. 
In Nederland is sagomeel niet makkelijk te verkrijgen. 



TitanE organiseert Papedabijeenkomsten. Het nuttigen van papeda in combinatie met fundraising. 
 

 
 
Tijdens het nuttigen wordt informatie verleend over de positie van boeren, worden speciale pala 
producten aangeboden. 
In 2019 zijn er 3 zogenaamde ‘huiskamer’ bijeenkomsten georganiseerd in Utrecht, Hoogeveen en 
Assen. I 
 
9. Deskundigheidsbevordering 
 
Heidag  
Onder leiding van een onafhankelijke extern deskundige is een Heidag georganiseerd over de 
‘Nieuwe Route van de Ontwikkelingssamenwerking met de Molukken’ (NROM).  
Aandacht is besteed aan hernieuwbare technologieën; Sociaal Ondernemerschap; Microfinanciering; 
En Kennisplein/Partnerschap. 
 De opbrengst van de Heidag heeft mede geleid tot een nieuwe route en de nodige aanpassingen aan 
zowel de organisatorische als inhoudelijke vormgeving. 
 
Noodhulp en Wederopbouw 
Eind 2019 is een speciale bijeenkomst georganiseerd voor de vrijwilligers om hen mee te nemen in 
de diverse methoden en werkwijzen van de partners op Ambon.  
  
  



 

 

 

Gebouw MKC 

Oud Wulfseweg 1, 3992 LT, Houten 

Coördinatie noodhulp 

 

Rekeningnummer 

Stichting TitanE  NL 67 RABO 0364157704 ovv noodhulp 

Noodhulp – Wederopbouw  Maluku  

Inleiding 

Op 26 september werd de Molukken getroffen door een aardbeving, 6.8 op de schaal van Richter. 

Sindsdien zijn er 1870 nabevingen geregistreerd, waarvan 210 direct door de bewoners zijn ervaren.  

In totaal zijn 12.137 woningen beschadigd. Het dodental is opgelopen tot 41 en het aantal gewonden 
bedraagt circa 1.600. Ruim 160.000 personen zijn de bergen in gevlucht en leven in tentenkampen. 
Inmiddels is de hulpverlening gestart. De noodtoestand is verlengd tot 10 januari 2020. 
Op 11 november j.l  werd de Molukken wederom getroffen door een behoorlijk naschok van 5.1 op 

de schaal van Richter. Nog onduidelijk is wat de schade is. Zeker is dat duizenden hun toevlucht 

hebben gezocht rond de heuvels van de stad Ambon. 

Ook gebieden zoals Lateri die voordien redelijk gevrijwaard waren zijn nu ook getroffen. 

Er is sprake van materiële schade. 

Nadere informatie zal de komende dagen nog volgen. 

 

Actuele situatie 

Er bestaat in Nederland veel onduidelijkheid over hoe de organisatie van de noodhulp en 

wederopbouw op de Molukken is geregeld. 

De eerst verantwoordelijke voor het organiseren van noodhulp is de overheid. Dit wordt gedaan door  

Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) afdeling Maluku (The National Disaster 

Management Agency). Zij inventariseert de schade en coördineert de noodhulp. 

Dit wordt bemoeilijkt door de veelheid van particuliere hulpverleners die op eigen wijze hulp 

verlenen. Hierdoor kan sprake zijn van onevenredige verdeling van hulp. 

Belangrijkste kanalen van BNPB zijn de overheidsorganen op het gebied van infrastructuur, 

gezondheidszorg en andere diensten. Voorts wordt intensief samengewerkt met de Rode Kruis (PMI). 

De noodhulp en wederopbouw valt niet onder regie van de provincie, maar van de autonome regio’s. 



De provincie Maluku is verdeeld in 9 regio’s -de zogenemde ‘Kabupaten’-  en 2 steden: Ambon en 

Tual. 

Deze regio’s zijn autonoom en kennen ieder een eigen gekozen parlement. Aan het hoofd van de 

Kabupaten staat de Bupati; de twee steden kennen een gekozen burgemeester. 

Men kent een monistisch systeem, waarbij de Bupati en de burgemeester veel bevoegdheden 

hebben. Zij worden bijgestaan door een commissie, die bestaat uit de gekozen vertegenwoordigers. 

Door dit systeem bepaalt elke autonome regio een eigen beleid. 

De getroffen gebieden beperken zich tot de regio Midden-Molukken, met als hoofdstad Masohi. 

Deze regio met de volgende subdistricten Salahutu met de dorpen Tial, Tulehu, Liang, Waai, Suli en 

Tengah2, subdistrict met de dorpen Hila, Mamala, Morela en Seith en in mindere mate in de dorpen 

Mamala, Morela, Hila en Seith. Met name de eerste vijf genoemde dorpen hebben het zwaarst te  

voorduren gehad. 

De distributie van basispakketten (benodigde voedsel) is niet de hoogste nood. 

Inmiddels hebben onze teams al MCK’s geplaatst. Een eerste bestelling van waterfilters worden 

binnen kort geleverd. Dit is echter onvoldoende. 

Ook verlichting in de heuvels blijft nodig. Een nieuw probleem vormt de afvalverwerking. 

Dit  veroorzaakt een hele reeks ziekten en een batterij parasieten besmet mensen, plat gezegd, via 

de route 'stront-mond'. Dit kan allemaal door slechte hygiëne en ondermaatse sanitaire 

voorzieningen. 

Dus naast medicamenten ook voorzieningen die dit kunnen voorkomen. 

Ook de eilanden Saparua en Haruku behoren tot de Midden Molukken. De getroffen dorpen zijn 

voornamelijk gelokaliseerd op het eiland Haruku, zoals Pelauw, Rohomoni, Kabau, Haruku, Oma.  Tot 

de stad Ambon behoren onder meer Passo en Hutumuri. En mogelijk nu ook Lateri. 

Voor de situatie van Ambonstad achten wij een vorm van interventie niet nodig. Voor Hutumuri is de 

noodhulp uitstekend opgevangen. Wij doen dit in samenwerking met de werkgroep Hutumuri uit 

Nederland. Zij hebben afdoende middelen ingezameld. Een noodhulpplan is opgesteld en wordt 

thans geïmplementeerd. 

Seram Bahagian Barat(West-Ceram) is de derde getroffen regio, en dan in het bijzonder rond en nabij 

Kairatu en Kairatu Barat, Amalatu, Elpaputih en Inamosol. De hoofdstad van SBB is Piru. Het zorgde 

voor een enorme vluchtelingenstroom. 

Velen van hen kozen er zelfs voor om in vluchtelingenkampen te blijven en zijn terughoudend om 

naar hun huizen terug te keren. 

Vluchtelingen tenten staan nog steeds op de evacuatie-site. 

Tot nu toe de Earthquake Disaster Management Command Post SBB registreerde het aantal 

vluchtelingen op 103.187 mensen verspreid over 5 kecamatan.  



In samenwerking met de regionale overheid van SBB is de hulp goed op gang gekomen. 

Meer dan 3000 ton rijst, duizenden dozen instantnoedels, tientallen watertanks, honderden matten, 

dekzeils,  dekens en honderden pakketten basisbenodigdheden verdeeld.  

De ontvangen hulp werd vervolgens verdeeld onder gemeenschappen in verschillende subdistricten, 

waaronder de kecamatan Kairatu, West Kairatu, Amalatu, Elpaputih en Inamosol.  

Wat nog nodig is zijn de zogenaamde MCK, waterfilters (schoondrinkwater) en verlichting. 

 

 

 

 

TitanE en haar partners 

 

Stichting TitanE is een landelijke vrijwilligersorganisatie (1996)  die zich inzet voor ‘Duurzame 

ontwikkeling & Armoedebestrijding’ op de Molukken.  

TitanE betekent brug. De stichting werkt aan het vergroten van maatschappelijke bewustwording en 

meningsvorming onder de Molukse gemeenschap in Nederland. 

TitanE werkt steunt  particuliere initiatieven, zoals werkgroepen, stichtingen en kumpulans,  op het 

terrein van ontwikkelingssamenwerking op de Molukken.  



TitanE is het resultaat van een fusie van twee instellingen: Rela 69 de oudste Molukse organisatie op 

het terrein van ontwikkelingssamenwerking. En Support Baileo Maluku-Humanum, opgericht in 1991 

om de gelijknamige NGO op Maluku te steunen.   

 

Missie 

Wat willen wij naar buiten uitdragen? Welke waarden staan wij voor?  Wij beperken ons tot 

armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en sociaal ondernemerschap.  Armoede is decennia veel 

te hoog op Maluku. En wij kunnen in Nederland bijdragen om de armoede terug te dringen. Het is 

een morele plicht. Daarom is de ondersteuning en bevordering van voorlichting- en 

bewustwordingsactiviteiten op het gebied van mondiale vraagstukken in Nederland ook nodig. Het 

gaat om actieve betrokkenheid bij ontwikkelingssamenwerking met de Molukken te stimuleren.  

Onze focus op een gelijke verdeling van hulpbronnen en de toegang tot basisvoorzieningen zoals 

onderwijs, schoondrinkwater en gezondheidszorg. 

Bij gebruik maken van aanwezige energiebronnen en het verder ontwikkelen van de traditionele 

landbouw en visserij wordt de balans in het milieu (ecologische duurzaamheid) in het oog gehouden. 

Maluku kent een multireligieuze samenleving, al eeuwenlang. Ook etnisch is de Molukse 

gemeenschap veranderd door de instroom van migranten:  trans, - en spontane migratie.  En Maluku 

kent een geweldige diversiteit aan culturen, talen  en adatsystemen.  

TitanE richt zich op iedereen. Verscheidenheid en diversiteit is ook voor ons belangrijke 

uitgangspunt. Dit geldt ook voor onze vrijwilligers. 

 

Visie 

TitanE streeft bij te dragen naar een duurzame en rechtvaardige samenleving op de Molukken, 

waarin sprake is van een rechtvaardige verdeling van basisvoorzieningen en natuurlijke hulpbronnen. 

Om dit te bereiken is het economische groei noodzakelijk. Zonder groei is het alleen maar dweilen 

met de kraan open. Met economische groei kun je afspreken dat deze wordt aangewend voor 

gezondheidszorg en onderwijs. 

Maar ons invloed reikt niet zover dat wij dit kunnen veranderen. Maar maatschappelijke organisaties 

die samen met elkaar een civil society vormen wel. Wij steunen onze partners op Maluku om zich 

hiervoor sterk te maken. 

Economische groei is noodzakelijk, maar nog steeds onvoldoende. De groei dient inclusief te zijn. Dit 

betekent dat de groei besteed moet worden aan de onderkant van de samenleving. Directe toegang 

tot gezondheidszorg en onderwijs voor iedereen.  

Maar wij kunnen ook direct bijdragen tot economische groei. Dit doen wij door de export van de 

boeren te bevorderen. Maluku is een plattelandsamenleving, de grootste groep die onder of rond de 

armoede leven zijn boeren. 



Maak het mogelijk dat zij door verkoop van hun landbouwproducten hun inkomsten kunnen 

verhogen en zo uit de armoedefuik kunnen ontsnappen. 

Op kleinschalig niveau blijven basic-need programma’s nodig. Het gaat om particuliere initiatieven 

die bij TitanE aankloppen, om advies en of ondersteuning.  Dit kan gaan om schoondrinkwater, 

zonnepanelen en drogers voor hun oogst. 

 

Trackrecord en nieuw beleid 

In de periode van 2000-2015 heeft TitanE een trackrecord opgebouwd van 75 gerealiseerde 

projecten op de Molukken op het gebied van ontwikkelingssamenwerking - met medefinanciering 

van Oxfam/Novib, en het laatste decennium van Cordaid. En in de afgelopen 4 jaar zijn er nog een 

vijftiental kleine projecten bijgekomen. 

Sinds 2011 staat TitanE met haar activiteiten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking op een 
kruispunt. In 2011 heeft RiDi Consultancy Stichting TitanE doorgelicht en geëvalueerd. In het rapport 
'Verbondenheid verzilverd?!' wordt TitanE omschreven als een flexibele, slagvaardige organisatie met 
een scherp oog voor actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.  
In het veranderende landschap van internationale samenwerking  in Nederland en Indonesië, vragen 

de ontwikkelingen op Maluku om een nieuwe agenda van samenwerking, gericht op het bevorderen 

van duurzame groei en stimuleren van sociaal ondernemerschap.   

Met haar programma’s wil TitanE op deze ontwikkelingen inspelen door activiteiten te stimuleren die 

goed zijn voor mens en milieu, werkgelegenheid creëren, en gepaard gaan met de overdracht van 

kennis en vaardigheden. Voor duurzame ontwikkeling geldt een eerlijke verdeling van kansen voor 

toegang tot maatschappelijke goederen en diensten als een noodzakelijke voorwaarde. Economische 

groei vertaalt zich immers niet vanzelfsprekend en overal in banen, toegang tot goed onderwijs, 

schoon drinkwater en gelijke rechten voor vrouwen. Daarbij komt dat veel mensen op de Molukken 

nog steeds zijn aangewezen op werkzaamheden in de informele sector. Dat maakt hen kwetsbaar en 

moeilijk bereikbaar. Dit geldt in het bijzonder voor vrouwen. In dit streven is het dan ook cruciaal dat 

positieve maatschappelijke processen de ruimte krijgen. Een grotere koopkracht aan de onderkant 

van de samenleving bevordert bedrijvigheid en brengt economische dynamiek op gang. Daarnaast 

blijft waakzaamheid nodig voor onverdraagzaamheid jegens individuen en groepen met een andere 

cultuur en/of religie. 

 

PMI, HUMANUM en KEM 

Palah Merah Indonesia is de Rode Kruis van Indonesie. Op Ambon is een provinciale afdeling. Vanaf 

dag 1 wordt met PMI nauw samengewerkt. Hun expertise is met name gericht op het plaatsen van 

sanitaire voorzieningen. Ook vormen zij onze schakelpunt met de regionale overheid. 

HUMANUM is een van de oudste NGO’s op de Molukken. Zij behoren tot de meest professionele 
organisaties in Indonesie. Zij maken deel uit van de INSIST, gevestigd in Jogyakarta. The Indonesian 
Society for Social Transformation (Indonesia), een van de belangrijkste landelijk opererende NGO 
netwerken in Indonesie. “INSIST goal is to eliminate all types and forms of injustice by promoting 
empowerment of groups that have, to this point, been placed in weak, marginalised positions. They 



must be empowered to become active, critical actors in all processes of social transformation, 
moving towards the realisation of more just economic, political, and cultural systems, so that they 
can make a greater contribution to the advancement of civilization and humanity overall.  In realizing 
these goals, social transformation must be achieved through systematic efforts in various areas at 
both the micro and macro levels.” 
HUMANUM was de partnerorganisatie van Giro 555 tentijde van het grote conflict op Ambon 1999-
2003. Vervolgens hebben zij van 2010-203 voor de Europese Unie en Hivos diverse resettlement 
projecten uitgevoerd. 
KEM is nieuw. Het is een aantal jaren geleden opgericht als sociaal ondernemer. Zij richten zich op 
het versterken van de boeren op de nationale en internationale markt. Zij onderhouden contacten 
met 2000 boeren in de regio en zijn van belang bij het herstel van economische bedrijvigheid in het 
kader van de wederopbouw. 
 
 Welke Hulp is en blijft nog nodig? 
 
Nood is leidend. Daarom verlenen wij hulp ongeacht sociale klasse, religie en afkomst. We zijn er 

attent op dat de hulp niet leidt tot verdere spanning of ongelijkheid tussen groepen mensen met 

verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen.  

De Molukse gemeenschap in Nederland vormt geen afspiegeling van de Molukken. Met als gevolg 

een mogelijke onevenredige verdeling van de noodhulp. Veel particuliere initiatieven uit de Molukse 

gemeenschap doneren voor het eigen dorp. Daarom kiest TitanE voor de dorpen, die het zwaarst zijn 

getroffen en voor de dorpen, die geen directe relatie hebben met familie of dorpen van herkomst 

van de gemeenschap in Nederland. Hiermee voorkomen wij dat de sociale cohesie tussen dorpen 

niet wordt aangetast. 

Als de eerste nood bijna voorbij is, wordt ook aandacht besteed aan het leveren van een bijdrage aan 

de wederopbouw. Daarbij wordt gedacht aan enige steun voor de opstart van economische 

bedrijvigheid. Door de ramp heeft men niet kunnen oogsten en door de vele regenval (ook nog eens 

tijdens de droge periode) heeft men de oogst niet kunnen drogen in de zon. 

Daarnaast besteden wij veel aandacht aan trauma counseling en activiteiten voor mensen in 

kwetsbare gebieden, zodat zij zich beter kunnen voorbereiden op noodsituaties. Zo worden 

gemeenschappen ondersteund in het vergroten van hun weerbaarheid, zodat toekomstig 

natuurgeweld niet zomaar een ramp wordt. TitanE steunt partners die zowel noodhulp als 

ontwikkelingsprojecten kunnen uitvoeren. Op deze manier is er een optimale wisselwerking tussen 

noodhulp, wederopbouw en ontwikkeling. 

 

Primaire noodhulp 

Deze vorm van noodhulp blijft de komende maanden nog nodig. De meest noodzakelijke 

voorzieningen zijn:  

a. Schoon drinkwater, 
b. Veiligheid, 
c. Hygiene. 

 



Schoon drinkwater 

Op veel plaatsen is de watervoorziening beschadigd. De overheid en PMI hebben weliswaar grote 

waterbassins geplaatst, maar dit is nog geen schoon drinkwater.  

 

 

Het bassinwater moet eerst worden gekookt, voordat het geschikt is voor consumptie. In de heuvels 

is dit een probleem. De mensen moeten daar hout kappen om te koken. Dit heeft weer gevolg voor 

de gezondheid. 

Daarom willen wij waterfilters verstrekken, waarin het water uit de bassins worden gefilterd tot 

schoon drinkwater. Deze waterfilters worden door ons al enige jaren gebruikt en voldoen aan de 

eisen die de Europese Unie stelt aan de kwaliteit. Na de noodsituatie kunnen de waterfilters aan de 

bewoners worden geschonken. 

 

 

 



 

Het drinkwaterfilter bestaat uit twee compartimenten, elk met een inhoud van tien liter. Het 
bovenste compartiment bevat een gepatenteerd filterelement. Verschillende tests hebben 
uitgewezen dat vervuild regenwater, rivierwater en grondwater via dit filter wordt omgezet tot 
schoon drinkwater. Vervuild water koken is niet meer nodig. 
De capaciteit van het filter bedraagt gemiddeld 7.000 liter per jaar voor een gezin van vijf leden. Alle 
gebruikers krijgen voorlichting over het gebruik en het onderhoud. 
Dankzij het drinkwaterfilter hoeven zij geen duur, gebotteld water meer te kopen, en is het niet meer 
nodig om vervuild water te koken. 

 

Veiligheid 

In de heuvels is geen elektriciteit aanwezig. Om 18.00 is het al volledig donker. Er is dan ook behoefte 

aan enige verlichting. Op dit moment wordt gebruik gemaakt van olielampen, wat tot een onveilige 

situatie kan leiden. Dit systeem is ook na de noodsituatie bruikbaar voor de dorpsgemeenschap.   

 

 

 

Als alternatieve energiebron voor het opwekken van stroom (elektriciteit) willen wij dus de ZON 
inzetten. 
Hierbij maken wij gebruik van een PV-paneel (Photo Voltaïsch), in de wandelgangen bekend als 
zonnepaneel. Het voordeel van een PV-paneel is dat, ook als er geen zon is, toch nog energie wordt 
opgewekt: er is altijd verlichting! 
Zonne-energie geldt als 100% duurzaam en is energie-neutraal: geen afval, geen uitstoot CO2 en 
geen vervuiling van de omgeving. Kortom: geen invloed op de opwarming van de aarde.  
Het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals petroleum of dieselolie is niet meer nodig. 



Gebruik van Minya Tanah (petroleum) als verlichting (pelita) is erg duur en bovendien op termijn 
schadelijk voor de gezondheid en milieuvervuilend.  

 
Het verlichtingssysteem is ontwikkeld door Sundaya Jakarta, die voor de stichting TitanE vanaf 2003 
op Maluku al diverse verlichtingsprojecten heeft gerealiseerd. Het systeem heeft een Europees 
keurmerk (ISSO 9002) en wordt in Europa vooral in volkstuincomplexen en in afgelegen gebieden 
ingezet als alternatieve methode. Het is een  product met een kwaliteitskeurmerk, waar de stichting 
TitanE volledig achter staat. 
Het verlichtingssysteem werkt volledig stand-alone en kan worden gecombineerd met de bestaande 
elektrische installatie van de PLN, het energiebedrijf van de overheid op Maluku. 
Stroomstoringen (putus lampu ) zijn de laatste tijd een bron van ergernis op Maluku. Met het 
Sundaya verlichtingssysteem wordt dit probleem duurzaam opgelost.   
 
 

Korte omschrijving van het verlichtingspakket LIGHTKIT 4. 
- Een PV-paneel, dat op het dak wordt geplaatst, compleet met een waterdichte 

dakdoorvoering. 
- Vier LED-lampen (drie standen bedienbaar door middel van koordbediening: 

werk-, sfeer- en slaapverlichting. 
- Een verdeelblok met bajonetsluitingen. 
- Vijf complete voorbedrade e-bekabelingen, compleet met bajonetsluiting. 
- Hulp- en klein materiaal, zoals beugels. 
- De batterijen zijn geïntegreerd in de LED-lampen en moeten om de 3 à 4 jaar 

worden vervangen.  
 

 

Hygiëne 

Een ernstig probleem is het ontbreken van voldoende noodtoiletten en wasgelegenheden. 

Hierdoor zijn ziektes uitgebroken, met name diarree. Wij hebben al veel anti-diarree tabletten 

verstrekt.  

Voorkomen is beter dan genezen. Het PMI (Rode Kruis) is deskundig en heeft met beperkte 

middelen al meer dan tien voorzieningen geplaatst. Deze worden MCK genoemd: Mandi-Cucu-

Kakus oftewel douchen, wassen en toilet. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Afval 

 

In de heuvels zijn er geen afvalbakken. Om ziektes te voorkomen is op korte termijn het plaatsen 

van veel afvalbakken nodig. 

 

Psychosociale hulpverlening 

Hierbij moet met name worden gedacht aan de kinderen: zij worden het zwaarst getroffen. 

Hoewel aardbevingen zelf vaak maar van korte duur zijn, werken de desastreuze gevolgen nog 

maanden, zo niet jarenlang, door. Kinderen lopen veertien keer meer risico om gewond te raken of 

om te komen dan volwassenen. De traumatische ervaring van het natuurgeweld en het verlies van 

hun huis, school en vertrouwde omgeving zorgen voor angsten, stress, nachtmerries en zelfs 

trauma’s. Door de verwoesting van huizen en inkomstenbronnen raken mensen hun inkomen kwijt 



en kunnen hierdoor terecht komen in een armoedefuik. Kinderen gaan gedurende de noodperiode 

niet naar school, raken hierdoor op achterstand en moeten vaak het jaar overdoen. 

 

Niemand kan aardbevingen voorkomen. Wel klunnen we er samen voor zorgen dat de impact op 

kinderen zo klein mogelijk is. 

De primaire zorg gaat uit naar het opvangen en beschermen van kinderen, het inrichten van veilige 

opvangplekken voor kinderen en het bieden van elementaire noodhulp zoals voedsel, schoon 

drinkwater, onderdak en medische zorg. 

We luisteren naar de behoeftes van kinderen en bieden gerichte hulp. We werken nauw samen met 

gemeenschappen, de overheid en andere organisaties. Hierdoor blijven kinderen en hun families 

veilig, worden ze in hun basisbehoeften voorzien en kunnen de kinderen weer naar school.  

Volgens sommige psychologen vereisen post-aardbevingsomstandigheden uitgebreide psychosociale 

ondersteuning in kwetsbare groepen zoals kinderen, vrouwen, ouderen en mensen met een 

handicap. Tot op heden is er relatief weinig aandacht besteed aan een geïntegreerde aanpak. 

Tijdens de eerste activiteiten, die zijn uitgevoerd door Humanum, zijn verschillende dingen 

opgevallen. Zo zijn veel schoolgebouwen behoorlijk beschadigd. Leerlingen gaan naar school zonder 

te worden onderricht over hoe te handelen bij een beving of naschok. Veel kinderen en leerlingen in 

het voortgezet onderwijs lijden aan een stress, die kan omslaan in een trauma. Een deel van het 

programma is dan ook hierop gericht.  

 

Wederopbouw 

De overheid heeft aangekondigd om in februari 2020 te starten met de bouw van woningen. Alle 

woningen zijn geregistreerd. Er wordt 50 miljoen stimuleringshulp geboden voor woningen met 

ernstige schade, 25 miljoen matige schade en 10 miljoen lichte schade. 

Men verwacht dat het herstel van de woningen snel zal verlopen, omdat men veel heeft geleerd en 

ervaring heeft opgedaan met de aardbeving van Lombok. Deze aardbeving op het eiland Lombok 

gebeurde op 5 augustus 2018 en had een kracht van 6,9 Mw. Het heeft aan bijna 600 levens gekost . 

Naar schatting zijn er 77.000 huizen verwoest en werden bijna 400.000 mensen dakloos. 

De hele wederopbouw van de woningen heeft ruim 6 maanden gekost. Men verwacht dat dit Ambon 

in 3 maanden kan worden gelenigd. 

Ook met het herstel van economische activiteiten is men gestart. Vooralsnog wordt de meeste 

prioriteit gegeven aan de visserij en verwerking van gerookte vis. Dit is van belang omdat dit de 

export dient.  

De grote slachtoffer zijn de boeren. Zij hebben hun oogst deels zien mislukken. 

Een kleine stimulans om de boeren weer extra te motiveren is de verstrekking van een aantal drogers 

op zonne-energie. Hiermee kunnen ze hun oogst alsnog redden door hun specerijen te drogen. Dit 



komt de kwaliteit van de kruidnagel, kopra en soklat en nootmuskaat ten goede. KEM zal dit proces 

begeleiden en zorgdragen dat het tegen een eerlijke prijs op de markt zal worden verkocht. 

De derde groep wordt gevormd door de eigenaren van de meer dan 150 kiosken. Deze kiosken 

leveren een belangrijke bijdrage aan de lokale economie. (inclusieve). Zij verkopen de eerste 

levensbehoeften voor de dorpsbewoners. Hun winsten worden geïnvesteerd in het dorp zelf. 

Het is wenselijk dat zijn een startsubsidie ontvangen zodat zij een nieuwe start kunnen maken. 

 

 

 

Kios 

 

 

 

Droger op zonnepaneel 


