Ambonese woonoorden
Marum

MARUM
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"ZUIDMOLUKSE JONGEREN MAHUM"

INITHTIEFNEMERS: Max TAURAN

(PD 113.296 en zoon Robbie

Petrus SOUMOKIL i.a. SOUMOKIL Petrus geb. 1-2-53
Kievitstr. 19 Ma

(n. g. o.)

Sonja SSKAWABL

i.a. CRïïJGAN-Sekawael
Marttya Gostavina

BESTUUR

1. Vooraitter

f

Lita TOMASOA

ACD
datum 1

SEP, 1&78

CO

geb. 28-1-52
Kievitstr. 13 Man

d.

2. Vice-voora.

Robbie TAURAN

i.a. (n.g.o.)

3. 1e Secr.

Frans LS3ILOLO

m.i.a. LÜ3ILOLO, Frits Herman Zefnath
geb. 17-9-37
Merelstr. 18 Marum

k. 2eSecr.

tentje NAHUMURÏ rn.i.a. NAHUMUHï Alfons
(Alfons)
,HQëb"~6l9-53
Carelaveld 26, Leek
(= afkomstig uit Marura)

5. Penningm.

(n.g.o.)

Benny HATÏÏ

6. Commissarissen Pieter KAILOIA

m.i.a. KAILOLA, Pieter Alexander
. 9-5-55
Merelstr. k Marum

7.

Nico AYAL

ra.i.a.

AIJAL Nicolaas
18-2-51
K geb.
Kievitstr, 1 Marum

8. Adviseurs:

Max TAURAN (PD 113.296)
Frits SIAIIA

m.i.a. SIAlIA_Frits Victor
geb. 6-1-^0
Langestr. 5^ Marura

datum
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C (CFO ) nr.:
Aan

:

Betreft

: Molukse aangelegenheden

APR.1978

Bijl.:

Op

werd
het navolgende vernomen:

Op 21-2-78 verd te Harum in het Stichtingegebouv
"Bunga Pala" een bijeenkomst van jongeren gehouden
met het doel; te komen tot een plaatselijke jongerengroep die zich zal beraden cq bezighouden met
Molukse aangelegenheden (Bijl.I)
Initiatiefnemers

Tijdens deze bijeenkomst werd een vast bestuur
gekozen; als volgt samengesteld:
.Voorz„
Vioe Voorss.
1e secrt.
2e "
Penningm.
Commissarissen
Adviseurs

301A10 - 506622*

ZUIDMOLUKSE JONGEREN IN MARUM DOEN NIETS VOOR DE R.M.S.

v\t doen wij als jonger

Moeten wij wachten tot anderen, niet-Zuidmolukkers onspolitiek bewust maken?
In noodsituaties zoeken wij elkaar op.
Wij moeten iets doen. De Tijd dringt.
Wij als jongeren moeten de koppen bij elkaar steken.
De toekomst ligt toch in onze handen?
Probeer met ons een oplossing te vinden en kom dan op 2-//Z, r"

avond,

a.s. om 8 uur te Bunga Pala.

Enkele Zuidmolukse Jongeren

februari

VERBINDING 54.
No. 306/78.

Onderwerp:
Zuid- Molukkers.

bi j eenkomst van Zuid—Molukse jorusren
te Marura.
Het doel van deze bijeenkomst was te onderzoeken of
er onder de Euid-Molukse jongeren in Marum de wil lee
om te komen tot een politieke jongeren-groep die zich
met de H.M.S. idealen vil bezig houden.
Met algemene stemmen werd gekozen voor de naam:
Zuid- Molukse Jongeren Marum.

20-4-1978.

datum 15JAN.19SD
CO

C( CFO)nr.:
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Betreft

: Molukse gemeenschap te Marum

Op.

tl hl T S' V' W«

Info: III

». 11-1979

het volgende vernomen:

Marum heeft een Molukse wijk die 50 gezinnen telt. Buiten de
wijk zijn nog 16 gezinnen woonachtig.
De Molukkers zijn globaal te verdelen in drie groeperingen; t.w.
pro-RI-aanhang; Siwa Lima en BP.
Ondanks de verschillende politieke opvattingen heerst er onderling een goede verstandhouding hetgeen mede tot uiting komt
in het feit dat slechts van een kerkgebouw wordt gebruik gemaakt, die v.d.GIM.
Te Marum functioneer* een wijkraad waMvan de leidinggevende
figuren zijn:
Er ie jen stichting, genaamd Talithakumi, onder voorzitterschap
van
• Vice-voorzitten is:
. S'ecrt.
» penningm.
Voorts zijn er nog 8 commissïele3en aan de stichting verbonden
van wie elk de leiding heeft van verschillende activiteiten op
het gebied van cultuur, sport e.a. vormen van ontspanning.
De Mol. gemeenschap kent nog een aantal verenigingen; t.w.:
- Vrouwen verg. Fikin o.l.v. de dames
en
Aantal leden: 40.
- Een zangvereniging; bestaande uit een vrouwen- en een mannenkoor; beide o.l.v.
- Volleybal-verg. (^ 15 leden) o.l.v.
en
•

- Voetbal.verg.,"S.V.Maluku" die circa 50 leden telt, afkomstig
uit Marum, Roden en Groningen.
Voorz.
Vice.voorz.
Secrt.

Penningm.:
Comm. materiaal
Trainers

en
,

,

De Kerkraad (GIM) wordt gevormd door:

301A10-819172F

,

ACD 1704074
datum 2 9 N O V. 1983

CO
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.
DiStr.:

b.
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d.

Bijlage(n):

Afschr.:

Betreft: Mar UB».

In Marum zijn de gevolgen van de zgn. Capelse huuractie merkbaar geworden.
De onlangs gestarte renovatie van de Molukse woonwijk stuit nu ineens
op verzet uit dfe wijk, terwijl er van te voren geen tegenstand van enige
omvang was geconstateerd.
verzamelt nu hndtekeningei
tegen de renovatie, dfe wijkraad etc.
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