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Corona virus 

Bij de vaststelling van dit plan was er nog geen sprake van een coronavirus. 
Bijvoorbaat weten wij inmiddels dat dit voor de bevolking op de Molukken en 
wereldwijd grote gevolgen gaat krijgen. 

Niet alleen verkeren met name kwetsbare groepen in levensgevaar. Ook dat 
het coronavirus de economie keihard raakt, is nu al duidelijk. De armoede op 
de Molukken zal behoorlijk stijgen. En de economie krijgt een neerwaartse 
spriraal. 

Dit betekent dat dit werkplan in de loop van dit jaar tal van aanpassingen gaat 
krijgen. En wellicht zal de armoedebestrijding nog een groter prioriteit gaan 
krijgen. 

En dat betekent dat wij iedereen nodig hebben om de economie voor de met 
name de boeren op gang te brengen. 

Corona-Solidariteit met Maluku wordt de lakmoes voor de Molukse 
gemeenschap in Nederland. 

 
 
 
 
 
 
 



Door het mede ontwikkelen,  
ondersteunen en uitvoeren 
van ontwikkelings-projecten 
in de gemeente Ambon. 
Het organiseren van 
uitwisselingen en contacten 
tussen Vlissingen en Ambon 
om te komen tot 
gezamenlijke projecten, die 
haalbaar zijn. 
Het creëren en uitbreiden 
van draagvlak voor de relatie 
Vlissingen-Ambon. 
 
Wat doen zij? 
Diverse Medische 
OperatieTeams Vlissingen-
Ambon (MOTVA) worden 
uitgezonden om gratis 
operaties te verrichten bij 
de allerarmsten. Er worden 
staaroperaties, urologie en 
plastisch chirurgische 
ingrepen uitgevoerd. 
Daarnaast is de bouw van een 
oogkliniek gestart. 
Ook wordt noodhulp verleend 
voor de slachtoffers van de 
aardbeving. 
Ga naar: 
http://www.vlissingen-
ambon.nl/ 
 
SAVE HOME 
Stichting Save Home biedt 
kinderen op de Molukken die 
slachtoffer zijn van seksueel 
misbruik een tijdelijk huis. 
Waar ze worden opgevangen 
en begeleid zodat zij op 
eigen kracht hun leven 
kunnen oppakken. Het huis 
draagt de naam Rumah 
Aman (vertaald: veilig huis). 
In dit huis worden  kinderen 
opgevangen. Uitgangspunt is 
dat slachtoffers in de eigen 
sociale omgeving begeleid 
worden zodat zij zoveel 
mogelijk het dagelijks leven 
oppakken en naar school 
gaan. Pas als er geen andere 
mogelijkheden zijn gaan 
slachtoffers naar de 
noodopvang.  

 
ACTIVITEITENPLAN 2020 

‘Armoede bestrijden is geen daad van liefdadigheid. Het is een daad van 
rechtvaardigheid. Het is de verdediging van een fundamenteel mensenrecht, het 
recht op waardigheid en een fatsoenlijk leven. Zolang armoede blijft bestaan, 

is er geen echte vrijheid.’ 
(Nelson Mandela) 

 
In 2015 heeft de VN 17 ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling 
vastgesteld. Deze Global Goals for Sustainable Development werden 
unaniem geadopteerd door alle lidstaten en vormen voor de periode tot 
2030 een belangrijke gezamenlijke agenda.  
Ook Indonesië heeft haar handtekening gezet. En de provincie Maluku en 
alle kabupaten hebben zich hier ook aan geconformeerd. 
Met nog tien jaar tijd om de onderliggende 169 doelstellingen te realiseren, 
is haast geboden.  
Maar, de Global Goals kunnen niet gerealiseerd worden zonder de specifieke 
inzet van iedereen. De Nederlandse regering, provincies en gemeenten 
hebben ook de plicht hier aan bij te dragen. De doelen raken immers aan 
belangrijke opgaven voor lokale overheden zoals het terugdringen van 
ongelijkheid, maatschappelijke integratie, duurzame productie en 
consumptie, een leefbare en veilige leefomgeving en kwalitatief en 
participatief bestuur. 
Ook de Molukse gemeenschap kan hun ogen niet sluiten voor de gevolgen van 
climate change voor de Molukse eilanden.  
Ook de Molukse gemeenschap kan niet langer passief blijven als het gaat om 
de armoede op Maluku. 
TitanE werkt al jaren aan het stimuleren van duurzame ontwikkeling. Hierbij 
richten we ons vooral op de SDG’s ongelijkheid, armoede en 
klimaatverandering. Bij projecten over deze thema's werken we veel samen 
met onze partners in Nederland en op Maluku. 
Maar het kan veel beter. TitanE kan dit niet alleen.  
Het moet uitgroeien tot een brede beweging.  
Zonder zo’n brede beweging wordt het moeilijk de SDG’s  op Maluku te 
realiseren. 
We moeten ook afrekenen met de gevolgen van de aardbeving die de 
Molukken vorig jaar heeft getroffen. Met veel dank aan al die organisaties, 
gemeenten, particulieren hebben wij al veel kunnen bereiken. 
Ons team bestaande uit KRM, HUMANUM en PMI heeft het werk moeten 
doen. 
Ook in 2020 zullen wij nog een beroep op hun doen om de resterende 
middelen optimaal besteden voor de Sociaal-Economische wederopbouw en 
aandacht besteden aan de psychosociale hulp. 
De aardbeving heeft ons een stap teruggezet in de strijd tegen armoede. 
Veel oogsten zijn mislukt. De informele sector heeft veel schade geleden. 
Om bij te kunnen dragen aan de armoedebestrijding zal het beleid gericht 
zijn op 2030. Dan willen wij de armoede op Maluku met 3% terugdringen. 
Dat zal onze inzet zijn. 
En dat kan als wij een brede beweging realiseren  in de strijd tegen 
armoede. 
Het is niet alleen een kwestie van investeren en uitvoeren van kleinschalige 
projecten.  
Volgens het  Centraal Bureau voor de Statistiek (BPS) is de armoede in 
Indonesië vastgesteld op 9,41% (maart 2019). Dit komt overeen met 25,14 



Het team van Rumah Aman 
biedt huisvesting onder 
leiding van een mentrix en 
hulp van externe psychologen 
en artsen. Daarnaast zorgt 
het team voor maaltijden, 
kleding, schoolgeld, 
uniformen, schoeisel en 
begeleiding bij strafzaken. 
Save Home werkt in 
Nederland op vrijwillige basis 
en ontvangt geen structurele 
inkomsten. Op de Molukken 
wordt samengewerkt met 
partnerorganisatie GASIRA.   
 
PT Kamboti Rempah 
Maluku, (KRM) is een sociaal 
onderneming. TitanE is 
aandeelhouder. KRM richt 
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. Zij 
koopt o.a. pala van de boeren 
en verwerkt deze middels 
moderne innovatie 
technieken tot 
exportproduct. Wat niet 
voldoet aan de eisen van 
Internationale importeurs 
wordt op de binnenlandse 
markt verkocht. 
 
Yayasan Rempah Maluku 
(RM) is eveneens een sociaal 
onderneming. Ook hierin 
participeert TitanE. Zij is 
belast met de uitvoering van 
Rain Forest Alliance. 
Rainforest Alliance is een 
keurmerk voor 
arbeidsomstandigheden, 
milieu en natuurbehoud voor 
producten uit gebieden waar 
regenwoud groeit. Rainforest 
Alliance is een 
milieuorganisatie uit de 
Verenigde Staten, die 
ecosystemen en mensen en 

miljoen inwoners. Een lichte daling met de situatie van maart 2018 toen was 
het percentage 9,82%. 
Van de 34 provincies zijn er 16 provincies met armoedecijfers boven het 
nationale gemiddelde. De vijf provincies met de hoogste armoedecijfers 
bevinden zich in Oost-Indonesië. 

 .  
De provincies zijn Papua (27,53%), West Papua (22,17%), Oost-Nusa 
Tenggara (21,09%), Maluku (17,69%) en Gorontalo (15,52%). 
Het aantal op of onder de armoedegrens op Maluku bedroeg in september 
2019  op 17,65% wat neer komt op 319,51 duizend mensen. Dit betekent een 
lichte toename. De verwachting is dat vanwege de aardbeving van 
september 2019, de armoedecijfer zal stijgen. 
Van de Kabupaten wordt MBD het zwaarst getroffen met 30,18%, Maluku 
Tenggah 21,20%, Aru 27,13%. Ambonstad kent de laagste armoedecijfer 
van rond de 5%.  
 

1. Dilemma’s bij Noodhulp 
Wordt noodhulp gebruikt om de eigen positie te versterken? Dit risico 
bestaat, en is van alle tijden. Feit is ook dat de humanitaire gemeenschap 
dit risico erkent en het zo verstandig mogelijk tracht te minimaliseren, 
zonder de bevolking om wie het allemaal draait, in de steek te laten. 
Op organisaties en particuliere initiatieven rust een verantwoordelijkheid 



dieren die daarvan 
afhankelijk zijn, beschermt.  
Een belangrijk criterium is 
bescherming van het 
regenwoud en het welzijn van 
arbeiders. Rainforest 
Alliance komt voor op 
bananen, tropische vruchten, 
chocolade, koffie en thee. 
 
Rainforest Alliance is een 
topkeurmerk vanwege 
hogescore op controle, 
transparantie en 
duurzaamheid. 
 
HUMANUM is onderdeel van 
het network van BAILEO 
MALUKU en behoort tot een 
van de oudste professionele 
NGO’s op de Molukken.  
Opgericht ten tijde van de 
Orde Baru, eind jaren 80. 
Het initiatief tot oprichting 
van BAILEO MALUKU is 
genomen door lokale 
traditionele 
gemeenschappen. Zij voelden 
zich achtergesteld, 
rechteloos en vooral in hun 
eer aangetast. Zij moesten 
toezien hoe de Orde Baru 
hun land toe-eigende, 
adatrechten negeerden. 
HUMANUM was de partner-
organisatie van Giro 555 ten 
tijde van het grote conflict 
op Ambon 1999-2003. 
Vervolgens hebben zij van 
2010-2013 voor de Europese 
Unie en Hivos diverse 
resettlement projecten 
uitgevoerd. Zij behoort tot 
de oudste 
samenwerkingspartner van 
TitanE. 
 
Pacific SpiZes is een 
onderneming, die de 
producten van KRM opkoopt 
en zorgt voor de distributie 
in Europa. Zij heeft op 
Ambon een lokaal kantoor.   
 
 

om de effecten van misbruik van hulp te beperken of te voorkomen. Bij hen 
rust de voortdurende plicht te zorgen dat levens worden gered en nood 
wordt gelenigd. 
Welke eisen en voorwaarden moeten gesteld worden? Of is het alleen maar 
geld geven en vertrouwen dat het allemaal goed komt? Is noodhulp een zaak 
van professionals? 
En wat is de rol van de overheid? En in welke mate moet met hen worden 
samengewerkt? 
En hoe verhoudt de dorpsgerichte noodhulp tot de dorpen die deze luxe 
niet hebben? En wordt deze allemaal op elkaar afgestemd? Hoe waarde vrij 
is noodhulp? 
Welke hulp is verleend en op welke locaties? Hoe is en wordt de bijna 
100.000 euro van TitanE besteed?  
Heel veel vragen die een antwoord verdienen. Januari 2020 Houten. 
 

 
 

2. Aandacht certificering met RFA. 

Op lokaal niveau gaan wij aandacht besteden aan de noodzaak van 
certificering van boeren. Wij hebben hier positieve ervaring opgedaan in 
Assen en Utrecht. Wil je ook in je gemeente iets dergelijks organiseren? 
Van harte welkom.  Hele jaar door. 

3. Een dam tegen Armoede 

TitanE heeft een deltaplan geschreven om de armoede op Maluku met 3% in 
2030 terug te brengen.  In dit plan wordt beschreven vanuit welke 
motieven, wensen, achtergronden en gesignaleerde problemen TitanE 
probeert de armoede op Maluku te bestrijden. Dit plan moet individuen 
en/of groepen in de samenleving beïnvloeden wat betreft kennis, attitude 
en/of geefgedrag. Hoe zorgen we ervoor dat onze gemeenschap de 
beweging “Strijd tegen Armoede” waardeert en ondersteund. Op een 
publieksbijeenkomst in mei 2020 wordt dit gepresenteerd. 



Netwerk in Indonesië 
Naast genoemde 
samenwerking- 
handelspartners maakt 
TitanE ook gebruik van 
expertise en advies van 
diverse NGO en netwerken. 
 
Alliantie Masyarakat Adat 
Nusantara, afdeling Maluku. 
Deze organisatie houdt zich 
bezig met de rechten van 
inheemse volkeren. Meer dan 
200 dorpen zijn lid van 
AMAN. 
Een belangrijke icoon, Yanes 
Balubun heeft tot zijn 
overlijden zowel gewerkt 
voor Humanum als 
leidinggegeven aan AMAN. 
 
Indonesia Diaspora 
Network. Is een 
internationale organisatie 
van diaspora wereldwijd. De 
Molukse diaspora is een van 
de actieve leden. IDN 
onderhandelt met de 
Indonesische regering over 
de rechten en belangen van 
diaspora. 
 
Palah Merah Indonesia is de 
Rode Kruis van Indonesië. 
Hun expertise is het 
verlenen van noodhulp. Met 
name bij het plaatsen van 
sanitaire voorzieningen heeft 
TitanE hen ingeschakeld. Zij 
vormt ook ons schakelpunt 
met de overheidsinstellingen.  
 
 

 
 

4. Wat kunnen kumpulans en dorpsgerichte organisaties bijdragen 
aan structurele armoedebestrijding op Maluku. 

Tientallen kumpulans en werkgroepen gericht op de dorpen van herkomst. 
Een debat over hun rol en positie bij armoedebestrijding. Juni 2020 
Houten. 

5. Lobby en belangenbehartiging 
 

 
 
In 2015 heeft de VN 17 ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling 
vastgesteld. Deze Global Goals for Sustainable Development werden 
unaniem geadopteerd door alle lidstaten en vormen voor de periode tot 
2030 een belangrijke gezamenlijke agenda. Met vijftien jaar tijd om de 
onderliggende 169 doelstellingen te realiseren, is haast geboden. Ook de 
Nederlandse regering zich heeft gecommitteerd aan de Global Goals. Maar, 
de Global Goals kunnen niet gerealiseerd worden zonder de specifieke inzet 
van gemeenten. De doelen raken immers aan belangrijke opgaven voor lokale 
overheden zoals het terugdringen van ongelijkheid, maatschappelijke 
integratie, duurzame productie en consumptie, een leefbare en veilige 
leefomgeving en kwalitatief en participatief bestuur. 
De VNG wil via haar Gemeenten4GlobalGoals campagne met zoveel mogelijk 
gemeenten de Global Goals omarmen als internationaal kader voor een 
duurzame toekomst. Hele jaar door. 

6. Investeren in armoedebestrijding 

Financiële instellingen en fondsen  investeren in duurzame projecten. TitanE 
in samenwerking met KRM biedt hen de mogelijkheid om te investeren in 



een container nootmuskaat, foelie en andere gerelateerde producten. Hele 
jaar door. 

7. Fundraising RFA-Boeren 

We hebben de ambititie om 500 boeren te faciliteren om de RFA 
Programma te volgen. De kosten zijn 87.500,00 euro. We gaan een actief 
fundraising starten onder een diversiteit aan organisaties. Ook gaan wij 
gebruik maken van crowdfunding  en subsidies.  In samenwerking met 
Werkgroep Kamboti wordt in het najaar een fundraising diner 
georganiseerd voor de boeren (RFA). 

 
8. Climate Change 

TitanE heeft een machine ontwikkeld die het mogelijk maakt specerijen, 
zoals nootmuskaat, kopra en kruidnagels duurzaam (op zonne energie) te 
drogen. Dit is noodzakelijk gebleken vanwege de veranderende 
weersomstandigheden. Traditioneel drogen in de zon, stuit op het probleem 
van regen tijdens de droge moesson. Bovendien heeft dit geleid tot 
kwaliteitsverlies van de specerijen. Een actief fondswerving is noodzakelijk 
om deze machine in productie te brengen. 

9. On the Road 

Dit is het voorlichting en bewustwordingsprogrammas. Op verzoek en op 
uitnodiging van derden, geven wij voorlichting, lezing, presentaties. 

10. Cursus Kleinschalige projecten 

TitanE gaat voor particuliere initiatieven en individuen die van plan zijn 
kleinschalige projecten te identificeren en of op te zetten ondersteunen 
middels een korte cursus. Hoe identificeer ik de noden? Welke valkuilen kan 
ik tegenkomen? Hoe zet ik een project op? Hoe doe ik de monitoring en 
evaluatie? Fundraising? Werkplan?  Vragen over de bestuurlijke indeling, 
geschiedenis, maatschappelijke ontwikkelingen komen ook aan de orde. 

Ons Consultancy team zal op verzoek het project begeleiden met advies.  



 
 
 
 
 

11. Jaarafsluiting 

Elk jaar sluiten wij af met een jaarafsluiting, bedoeld voor al onze 
samenwerkingspartners, vrijwilligers en donateurs. 

 
12. Seminar 

Onder voorbehoud heeft TitanE de ambitie om met gasten uit Maluku een 
seminar te organiseren.  

 

 

 


