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1. Speerpunten voor het jaar 2019 

1.1. Herdenkingsdag 

Gelet op de omstandigheden waar wij als stichting geen directe invloed konden 

uitoefenen, waren wij helaas genoodzaakt, om de beoogde eerste regionale Indië-

herdenking op 15 augustus 2018 op te schorten.                                                           

Als bestuur waren wij ons dan ook er terdege van bewust dat wij alle zeilen moesten 

gaan bijzetten, om de herdenkingsplechtigheid op 15 augustus 2019 hoe dan ook te 

kunnen laten plaatsvinden.  

1.2. Plan van aanpak 

In allereerste instantie moesten wij het op bestuurlijk niveau, primair met elkaar eens 

zien te worden over het Plan van Aanpak.                                                                                    

Hierbij te denken aan o.a. de volgende aspecten; 

a) het kritisch belichten van onze eigen administratieve organisatie (opzet/werking)                                                                                                                                              

b) de meest geschikte locatie                                                                                                  

c) het ontwerp, plaatsing en onderhoud van het herdenkingsmonument                                                               

d) de te volgen subsidietrajecten en overige acties gericht op fondsverwerving                                                                                                      

e) het waar mogelijk beperken van financiële- en afbreuk risico’s                                                                      

f)  de te volgen procesmatige trajecten v.w.b. de invulling van de herdenkingsdag                                                                                                          

g) de wijze van interne/externe communicatie (Communicatieplan)                                

h) het aangaan van goede contacten met overige landelijke Indische organisaties. 

 

2. Beleid 

Van primair strategisch belang was natuurlijk dat wij als bestuur allereerst op korte 

termijn in contact moesten zien te treden met de relevante instanties c.q. partijen, om 

vervolgens in een open brainstorming, met elkaar de al dan niet mogelijke opties 

boven tafel te kunnen krijgen. 

Uiteraard zou er dan in het verlengde hiervan, er een voor eenieder bindend vervolg 

aan moeten worden gegeven, zoals onder meer het formeel vastleggen van de 

onderlinge gemaakte afspraken en de voor alle partijen ter zake geldende c.q. 

bindende verplichtingen en verantwoordelijkheden. 

Ten aanzien van deze missie, hebben wij onze beleidsmatige pijlen dan ook primair 

gericht op de eerder vermelde speerpunten.                                 

 

3. Terugblik (in chronologische volgorde) 

3.1. Organisatorische maatregelen en samenstelling Initiatiefgroep 

Allereerst hebben wij onze eigen administratieve organisatie kritisch doorgelicht en 

hebben wij voor zover mogelijk, daar enige kenmerkende verbeterpunten in 

aangebracht.                                                                                                                                          

Zo hebben wij uit oogpunt van ongewenste functievermenging, met ingang van 

januari 2019, de financiële- en fiscale administratie van onze stichting, in handen 

gelegd van het Administratiekantoor B. Degener.                                                                                          

De heer B. Degener heeft de opleiding Accountancy gevolgd aan de Hoge School 
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Utrecht en heeft inmiddels ruime ervaring met het stichtingswezen, financiële 

verantwoordingen en fiscale wetgeving. 

Gezien het feit dat de heer B. Degener tevens over specifieke ICT- kennis- en 

vaardigheden beschikt, werd hem tevens verzocht om de website van Waringin te 

optimaliseren. Immers een professionelere aanpak zou ook een betere exposure 

naar buiten opleveren en daardoor interessant kunnen zijn voor grotere en 

middelgrote sponsoren en donateurs.   

In een eerder stadium kwamen we ook reeds tot het besef dat het (te) gering aantal 
initiatiefgroepleden, ons bij de uitvoering van onze doelstellingen, taken en 
activiteiten, zeer waarschijnlijk zou kunnen gaan opbreken.                                                                                                                 
In dit kader zijn wij dan ook driftig op zoek gegaan naar personen, die zich achter 
onze doelstellingen konden scharen en die vervolgens tevens bereid waren, om tot 
de Initiatiefgroep toe te treden.                                                                                              
Dit betekende dat naast de huidige bezetting, bestaande uit de heren A.E. Simon,    
R. Martherus, H. Janssen, P. Heuperman en I.v. Maanen, de Initiatiefgroep werd 
versterkt met de volgende personen, te weten; de heren J. van Dick, E. Scipio,         
J. Geurts en F. Robroek. 

Spijtig genoeg gaf onze secretaris de heer P. Heuperman op 18 december 2019 aan 
ons te kennen dat hij zijn activiteiten t.b.v. onze stichting, met ingang van 1 januari 
2020 zal beëindigen.                                                                                                            
Dit in verband met het feit dat de Stichting Pelita een beroep op hem had gedaan, 
om aan hun ondersteuning te willen bieden bij de afhandeling van dossiers, waarbij 
met name zijn in de loop der jaren opgedane kennis- en ervaring op het sociaal-
maatschappelijk vlak onontbeerlijk was.                                                                                    
De als gevolg hiervan opengevallen secretaris functie, zal voor zo ver indien mogelijk 
intern worden opgevuld. 

3.2. Uitbreiding Comité van aanbeveling 

Daarnaast hebben wij ons tot mr. A.J.M. Pierik/ Voorzitter Raad van Beheer Stichting 

Administratie Indonesische Pensioenen gewend met het verzoek, of hij zitting wil 

nemen in ons Comité van aanbeveling en of hij daarnaast bereid zou willen zijn, om 

onze stichting in voorkomende situaties juridische ondersteuning te willen verlenen.                                                                                                                           

Een en ander heeft ertoe geleid dat de heer Pierik met ingang van januari 2019, onze 

gelederen is komen versterken. 

3.3. Vrijwilligersteam 

Ook zijn wij in het eerste kwartaal van 2019 gestart met het formeren van het 

Vrijwilligersteam.                                                                                                          

Immers het was ons al gauw volkomen duidelijk dat wij gelet op het huidig aantal 

initiatiefgroepleden, zonder de inzet van vrijwilligers niet ertoe in staat zouden zijn, 

om een in alle opzichten uitgebalanceerde Indië-herdenking te kunnen laten 

plaatsvinden.                                                                                                                

Mede op grond hiervan werd het door eenieder binnen de Initiatiefgroep noodzakelijk 

geacht, om een multifunctioneel Draaiboek te concipiëren, waarin tot in detail staat 

beschreven wat er gebeuren moet, welke middelen daarvoor nodig zijn en aan wie 

welke taken en verantwoordelijkheden zijn toebedeeld c.q. toegekend. 
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3.4. Donateurs 
 
Om onze financiële status naar een hoger peil te brengen, werden binnen onze regio 

diverse bedrijven/ondernemingen benaderd met het verzoek, of zij mogelijk bereid 

waren om onze stichting financieel te ondersteunen.                                                      

Gelukkig bleek al gauw (zij het met mondjesmaat) dat men zich best achter onze 

initiatieven wilde scharen en dat men bereid was dit middels een donatie tot 

uitdrukking te brengen. 

3.5. De meest geschikte locatie                                                                                                                                                        

Binnen de Initiatiegroep stonden de volgende drie opties ter discussie, te weten             

Kasteel Hoensbroek, Auberge de Rousch, De Tuin van Dinger (ABP).                                                                                                

De door de gemeente Heerlen aangeboden locatie (begraafplaats Akerstraat 

Heerlen) werd overigens reeds in een eerder stadium, om moverende redenen, door 

ons, als niet geschikt bevonden.   

Ten aanzien van de locatie Kasteel Hoensbroek, vonden er een tweetal 

besprekingen plaats met de heren H. Thuis/Directeur Historisch Goud/ gemeente 

Heerlen, R. Conemans/ Hoofd Publieksbereik Kasteel Hoensbroek en L. Radix/ 

Voorzitter stichting Ave Rex Christi/ beheerder Kasteel Hoensbroek.                                                      

Laatstgenoemde gaf echter al direct in de tweede bespreking te kennen, geen 

toestemming te willen verlenen v.w.b. het plaatsen van een herdenkingsmonument.                                     

In onderling overleg werd dan ook besloten, om geen verdere actie met- en naar 

elkaar meer te ondernemen. 

Met de eigenaar van de locatie Auberge de Rousch de heer H. Beckers, vonden er 

een aantal besprekingen plaats m.b.t. de mogelijke plaatsing van het Indië-

monument ter plekke. Daarbij werden er een aantal mogelijkheden bekeken en tegen 

elkaar afgewogen.                                                                                                      

Alhoewel de heer Beckers heel ver met ons meedacht, kwamen we toch gezamenlijk 

tot de conclusie dat de openstaande opties, te veel wederzijdse beperkingen met 

zich meebrachten. 

Tot slot de enige overgebleven optie: de tuin van Dinger (ABP-complex) 

Op 5 februari 2019 vond er op het ABP-kantoor te Heerlen, een bespreking plaats 

met als thema, het te plaatsen herdenkingsmonument enerzijds en de mogelijke 

locatie voor de jaarlijkse Indië-herdenking op 15 augustus anderzijds. 

Voor deze bespreking waren uitgenodigd :                                                                                                               

-  Algemeen Directeur ABP /Voorzitter Directieteam ABP, Mw. N. Beuken                         

-  Directeur Communicatie APG , de heer E. Heres                                                                                                                                                                                         

-  mr. A.J.M. Pierik Voorzitter Raad van Bestuur S.A.I.P. (namens Stichting Waringin)  

-  A.E. Simon / Voorzitter Stichting Waringin.   

Na een intensief overleg, werd tot slot door Mw. N. Beuken het volgende beslist ;      

De Raad van Bestuur Stichting Pensioenfonds ABP, verleent ingaande 15 augustus 

2019 aan de Stichting Waringin formeel toestemming om :                                                                                                                  

-  jaarlijks op 15 augustus de Indië-herdenking in de Tuin van Dinger te realiseren               

-  het herdenkingsmonument in de Tuin van Dinger te mogen plaatsen                                

In een aan de voorzitter van Stichting Waringin te richten intentieverklaring, zal de 

Directie ABP een en ander formeel bekrachtigen. 
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Op 11 februari 2019 werd de desbetreffende intentieverklaring van mw. drs.             

N. Beuken aan ons toegezonden, waarin zij mededeelt dat de Directie van Stichting 

Pensioenfonds ABP, graag haar medewerking verleent aan het door ons gedane 

verzoek, om een herdenkingsplaats voor de bevrijding Nederlands-Indië in te richten 

in de tuin van het ABP.                                                                                              

Tevens vermeldt zij in voornoemde intentieverklaring dat in gezamenlijk overleg, 

nadere afspraken zullen worden gemaakt t.a.v. de uitvoering hiervan en dat deze 

afspraken zullen worden vastgelegd in een overeenkomst tussen onze stichting, ABP 

en APG (als huurder van de terreinen)                                                                            

Ook zullen wij ter zake worden benaderd door een door haar nog nader aan te wijzen 

functionaris c.q. contactpersoon, om verdere stappen te zetten.   

Ter voorkoming van onnodige misverstanden dient te worden vermeld dat de 

gemeente Heerlen reeds op 4 april 2018 aan onze stichting formeel kenbaar heeft 

gemaakt dat zij zich achter het door Stichting Waringin opgeleverd ontwerp van het 

monument kunnen scharen en dat zij bereid zijn de totale kosten, op basis van de 

door ons ter zake aangereikte begroting, te betalen. 

De dato 27 maart 2019 vond er onder het voorzitterschap van Mw. C. Veldhuis-

Adams/ Senior Communicatie Adviseur APG, de door Directie ABP geïnitieerde 

vervolgbespreking plaats. 

Deelnemers aan deze bespreking waren mr. J. Hoens/ APG, B. De Groot/ Kabinet 

Adviseur Cultureel Erfgoed gemeente Heerlen, J. Heijnen/ contractmanager APG, 

A.E. Simon/ voorzitter Stichting Waringin, H. Wanders/ kunstenaar.                        

Deze bespreking kende de  volgende doelstellingen:                                                         

a) in overleg met Stichting Waringin, bepalen plek voor het Indië-monument                                                                            

b) in kaart brengen van de benodigde facilitaire ondersteuning                                           

c) verstrekken formele opdracht tot de bouw van het monument                                              

d) deadline verbinden aan het opstellen + bespreken van de conceptovereenkomst                                                                                            

e) opmaken overall planning. 

De dato 29 mei 2019 werd in een plenaire bespreking, een akkoord bereikt over de 

door mr. J. Hoens /APG opgestelde overeenkomst, de definitieve plek voor het 

monument, alsmede over de wijze van facilitering door Facility Services APG.                              

B. De Groot maakt namens de gemeente Heerlen kenbaar dat zij (op haar kosten) 

zal zorgdragen voor een tekstbord bij het monument. 

3.6. Overeenkomst inzake Indië-monument te Heerlen                                                                                                                        

Betreffende overeenkomst werd ultimo de maand mei 2019 door de volgende 

partijen ondertekend; Stichting Pensioenfonds ABP Heerlen, APG Groep N.V. 

Heerlen, Stichting Waringin en de gemeente Heerlen.                                                     

In de overeenkomst die per 1 juli 2019 ingaat en is aangegaan voor een periode van 

15 jaar i.c. tot en met 1 juli 2034, is ondermeer opgenomen dat de Stichting Waringin 

en de gemeente Heerlen verantwoordelijk zijn voor het ontwerp.                        

Daarnaast werd tevens overeengekomen dat de kosten voor het ontwerp volledig 

gedragen worden door de gemeente en dat de gemeente verantwoordelijk is en zal 

zorgdragen voor het transport en de plaatsing van het monument.                                 

De hiermee gemoeide kosten worden eveneens volledig gedragen door de 

gemeente. 
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Ons bestuur wist de overige partijen ervan te overtuigen dat in de overeenkomst 

dwingend moest worden opgenomen dat de gemeente verantwoordelijk is voor al het 

onderhoud van het monument en dat de volledige verantwoordelijkheid, 

aansprakelijkheid en het risico m.b.t. het monument eveneens bij de gemeente 

berust, als ware zij eigenaar. 

 
3.7. Financiering herdenkingsdag 
 
Met al deze voor ons belangrijke factoren in ons achterhoofd, is ons bestuur in 
overleg- en in samenspraak met het Vrijwilligersteam, vanuit het Draaiboek de daarin 
vermelde relevante processen opgestart.                                                                         
Te denken hierbij valt o.a. aan; het inventariseren van de noodzakelijke (PR) 
voorzieningen, de hiertoe benodigde middelen, het benaderen van de relevante 
bedrijven, het opstellen van een allesomvattende begroting. 

Bij het laatste aspect kwam al spoedig aan het licht dat in het geval wij de Indië-

herdenking gestalte zouden gaan geven overeenkomstig het begrotingsvoorstel, er 

een financieel tekort zou resteren van ongeveer € 2800.                                                    

Dit tekort vloeide voort uit het feit dat wij op een (te) laat tijdstip konden beschikken 

over een geschikte locatie en dat wij als gevolg hiervan, niet meer tijdig een 

subsidieverzoek konden indienen bij de daartoe bestemde subsidie-instanties.             

In een door de Burgemeester van Heerlen geïnitieerde bespreking op 26 juni 2019, 

gaf de heer Roemer te kennen dat de gemeente Heerlen bereid was voor dit tekort 

garant te willen staan. 

In navolging hierop liet ook het APG-management ons weten dat zij ons eenmalig ter 

compensatie van het mislopen van de subsidie, voor een bedrag van € 900 tegemoet 

wilden komen en dat zij daarbij tevens 50% van de te betalen cateringkosten voor 

hun rekening zullen gaan nemen. Omdat de kosten hoger uitvielen heeft APG 

uiteindelijk totaal €1393,96 bijgedragen. 

Dankzij deze optimale medewerking van de gemeente Heerlen en die van het 

management APG, konden wij ons nu specifiek gaan richten op het concreet invullen 

van de procesmatige trajecten m.b.t. de herdenkingsplechtigheid. 

3.8. Programma herdenkingsdag 

Ter invulling van het programma op de herdenkingsdag c.q. tijdens de 

herdenkingsplechtigheid, hebben wij o.a. de dames Mw. T. Van Ommen-Douwes 

(Gastdocente) en Mevr. Gisberts-Simon (Heerlense Schrijversgroep) bereid 

gevonden, om hun voordracht respectievelijk “Onze dappere, heldhaftige moeders” 

en “Onze Indische Moeder“ tijdens de herdenkingsplechtigheid te houden. 

Voor de muzikale intermezzo’s vonden wij de landelijk bekende zangeres (met 

Indische en Molukse roots) Monyca Tanamal-Rohi en het muzikaal icoon trompettist 

Marc Huynen en zijn ensemble bereid, om tegen een bescheiden gage, hun 

muzikale medewerking te verlenen aan de eerste regionale Indië-herdenking in Zuid-

Limburg. In een eerder stadium had de heer P. Gisberts zich al bereid verklaard, om 

op de herdenkingsdag c.q. tijdens de herdenkingsplechtigheid, de bezoekers als 

ceremoniemeester door het programma te leiden. 
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3.9. PR-campagne 

Met het Vrijwilligersteam werd een zeer uitgekiend PR-campagne uitgedacht en 

uitgevoerd, waarbij al het mogelijke werd gedaan om in de regio Zuid-Limburg, de 

aandacht te vestigen op de eerste regionale Indië-herdenking op 15 augustus in de 

Tuin van Dinger te Heerlen. 

Zo werden er door de leden van het Vrijwilligersteam flyers en affiches binnen de 

regio Zuid-Limburg verspreid, werden de Kumpulans in Kerkrade, Maastricht en 

Sittard door bestuursleden toegesproken en inhoudelijk geïnformeerd over de 

doelstellingen van onze stichting, een en ander i.r.t de eerste regionale herdenking 

en de uiteindelijke beoogde herdenkingsplechtigheid op 15 augustus 2019.   

3.10. Persbericht herdenkingsdag 

En “last but not least“ werd er in samenwerking met de communicatie geledingen van 

APG/ gemeente Heerlen en Stichting Waringin, een landelijk Persbericht opgemaakt 

en via mail verzonden naar de diverse regionale- en landelijke media.    Het gevolg 

hiervan was dat wij van diverse landelijke Tv-zenders alsmede regionale Tv-zender 

L1, het verzoek kregen om op- en van de herdenkingsdag life opnamen te mogen 

maken.  

 

3.11. Gastdocentschap 

 

Op verzoek van de Directie van het Grotius College Heerlen, gaf de voorzitter van 

Stichting Waringin aan de examenklassen MAVO/HAVO en VWO, een viertal 

themabeschouwingen m.b.t. de historie van het koloniaal Nederlands-Indië.                             

De reden van dit verzoek van de Directie, kwam voort uit het gegeven dat de 

dekolonisatie van het voormalig Nederlands-Indië, was opgenomen in de 

examenopgave geschiedenis VWO 2019.  

De volgende onderwerpen werden door de voorzitter van onze stichting in deze 

themabeschouwingen nader belicht ;                                                                                    

-  het ontstaan van de kolonie Nederlands-Indië                                                                  

-  de samenstelling van de bevolking in de kolonie                                                            

-  de politieke rol van het Nederlands Kabinet t.a.v. de bevolkingsgroepen                       

-  de rol van de Indische-Nederlanders in dit Cultuurstelsel                                               

-  het einde van de kolonie op 8 maart 1942, door de inval van Japan                              

-  de internering van de Europeanen en Indische-Nederlanders                                       

-  de capitulatie van Japan en de hieropvolgende Bersiap periode                                           

-  de door de Nederlandse regering geïnitieerde Politionele acties                                   

-  de Soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949 en de gevolgen hiervan                  

-  de repatriëring van de Indische-Nederlanders naar Nederland. 

3.12. 15 augustus 2019 de eerste regionale Indië-herdenking in Heerlen 

 

De voorbereidingen voor deze dag hebben niet alleen het bestuur van onze stichting, 

maar vooral ook de leden van het Vrijwilligersteam, bloed, zweet en tranen gekost.              

Net op het nippertje bijvoorbeeld, vernamen wij van de bouwer van het Indië-

monument (de heer H. Wanders uit Nuth) dat het al in een vroeg stadium in China 

door hem bestelde graniet, eindelijk in de haven van Antwerpen kon worden 

opgehaald.                                                                                                                       

Met alle mogelijke inspanningen heeft hij er tenslotte voor gezorgd dat het Indië-
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monument, uiteindelijk gestalte kreeg conform het door ons aangeleverd ontwerp.   

In relatief kort tijdbestek slaagden de leden van het Vrijwilligersteam erin, de Tuin 

van Dinger een oosters tintje aan te meten en tevens zorg te dragen voor in een alle 

opzichten fenomenaal welkom voor de bezoekers.                                                         

Naast een naar eigen keuze lekkere kop koffie, kop thee of een frisdrank, werden 

aan hen tevens authentieke Indische snacks aangeboden (gesponsord door Mw. A. 

Bazen/ Manager van Heuschen-Schrouff Oriëntal). 

De onthulling van het monument door de Burgervader van de gemeente Heerlen de 

heer E. Roemer en door de voorzitter van onze stichting de heer A.E. Simon, bracht 

bij vele aanwezigen veel emotie teweeg.                                                                      

Immers aan een sedert jaren door hun gekoesterde wens, werd nu op een eervolle 

en respectvolle wijze tegemoetgekomen.                                                                      

Ook uit de toespraken van de heer Roemer en van Mw. N. Beuken (Algemeen 

Directeur Stichting Pensioenfonds ABP) kwam zeer duidelijk het begrip en respect tot 

uiting voor de Nederlands-Indische gemeenschap ten tijde van de Tweede 

Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië en de hierop volgende Bersiap-

periode.                                                                                                                            

De voordrachten van Mw. T. Van Ommen en Mw. D. Gisberts-Simon, brachten bij 

menigeen een nostalgisch traantje naar boven.                                                             

Eens te meer zij hiermee hun duidelijk respect en hun onvoorwaardelijke warme 

liefde, voor hun inmiddels overleden moeders tot uiting brachten. 

Het plotseling losgebarsten onweer, deed gelukkig geen enkele afbreuk aan de meer 

dan voortreffelijke en indrukwekkende muzikale intermezzo’s.                                  

De door Monyca Tanamal-Rohi en haar ensemble prachtig gezongen- en gespeelde 

authentieke Indische nummers en de door Marc Huynen en zijn ensemble gebrachte 

jazzy-easy listening nummers, vonden bij de bezoekers enorm veel waardering.  

Later op de avond kon men in huiselijke kring, lekker onderuitgezakt in eigen zetel, 

nog nagenieten van de door de regionale en landelijke Tv-zenders ter zake 

uitgezonden livestreams van de herdenkingsdag.   

Uit waardering voor iedereen die op enigerlei wijze betrokken is geweest bij de 

diverse activiteiten m.b.t. de organisatie en het verloop van de herdenkingsdag, werd 

aan hen een gezellig samenzijn in Hotel Amicitia te Hoensbroek aangeboden. 

Tijdens de avond mochten we met z’n allen genieten van een voortreffelijke Indische 

rijstafel, bereid door Mw. Els Ginsel, Henry Noma beiden lid van het Vrijwilligersteam 

en Ike van Manen van de Initiatiefgroep. 

Kortom, we mochten en konden met veel voldoening terugzien, op een in alle 

opzichten geslaagde eerste regionale Indië-herdenking waarvoor wij van alle kanten, 

alleen maar lof kregen toegezwaaid.  

 

3.13. Evaluatie Herdenkingsdag 

 

Evaluatie Herdenkingsdag. 

In de maand september zijn wij als Initiatiefgroep weer bij elkaar gekomen.                   

In deze vergadering was met name de primaire aandacht gericht op een diepgaande 

evaluatie van de eerste regionale herdenking.                                                                  

Alhoewel bij iedereen een goed- en voldaan gevoel hierover rustte, was men toch 

niet blind voor de voorgekomen schoonheidsfouten en de gebleken lacunes in het 

Draaiboek.                                                                                                                        
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Het bestuur had na een analyse van de dag, de geconstateerde verbeterpunten ter 

discussie aan de Initiatiegroep voorgelegd. 

Naar aanleiding van de ter zake gevoerde discussie, werd besloten om het 

Draaiboek overeenkomstig de onderzochte knelpunten aan te passen. 

 

3.14. Toekomstvisie 

 

Het was ons duidelijk dat met name de problematiek rond onze financiële status, ons 

allen bijzondere zorgen baarde.                                                                                         

Het roer moest hoe dan ook om!                                                                                            

Het genereren van (subsidie) gelden en overige inkomsten, moest nu een van onze 

belangrijkste pijlers gaan worden, wat voor ons dus de ultieme reden was, om te 

starten met het sponsor/donatietraject in het licht van de Indië-herdenking 2020.              

In het verlengde hiervan wilden in een zo vroeg mogelijk stadium, invulling geven 

aan onze tweede doelstelling, te weten: initiatieven ontplooien die een wezenlijke 

bijdrage leveren aan een historisch juiste belichting van de Nederlands-Indische 

geschiedenis, als onlosmakelijk deel van de Nederlandse geschiedenis.  

Hierbij valt o.a. te denken aan eerder vermelde themalezingen (zie hiervoor het 

vermelde onder punt 3.12.), het organiseren van culturele workshops, informatief 

deelnemen aan Kumpulans in de regio, een Familiedag, muzikale talenjachten e.o. 

 

3.15. Positie Stichting Waringin einde verslagjaar 

 

Geconcludeerd mag worden dat wij aan eerste doelstelling i.c. het zorgdragen voor 

een herdenkingslocatie, een herdenkingsmonument en een jaarlijkse 

herdenkingsplechtigheid, niet alleen aan onze doelgroep (= de Indische 

gemeenschap in de regio Zuid-Limburg), maar tevens aan de overige relevante 

instanties (o.a. gemeente Heerlen, Stichting Pensioenfonds ABP, APG-Groep en de 

Mkb-branche en het Middelbaar Onderwijs in Heerlen e.o., meer dan duidelijk 

kenbaar hebben gemaakt dat wij als stichting, onze inmiddels verworven positie in 

deze regio, niet alleen wensen te consolideren, doch waar mogelijk ook verdere 

initiatieven willen gaan ontplooien in het teken van onze tweede doelstelling. 

 

Aldus opgemaakt, 

7 juni 2020                                                                                                                         

A.E. Simon                                                                                                              

Voorzitter Stichting Waringin         

 

 

                       

    

 

 

                                                                                                                     


