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        Nieuwsbrief 
 

1)   Inleiding 

Langs deze weg hebben wij gemeend u van de volgende bestuurswisselingen op de hoogte 
te moeten stellen.                                                                                               
Per 1 november 2020 hebben de heren R. Martherus (secretaris) en H. Janssen  
(lid redactiecommissie en tevens gastdocent) om voor hun moverende redenen te kennen 
gegeven, hun functie als bestuurslid te beëindigen.                                                                        
Uiteraard ervaren wij deze uittredingen als een aderlating voor onze stichting, zeker als wij 
terugkijken op hun inzet t.b.v. de Indische gemeenschap in de regio Zuid in het algemeen 
en die voor onze stichting in het bijzonder.                                                                                             
In alle opzichten respecteren wij het door hen genomen besluit en betuigen wij hun hierbij 
nogmaals onze bijzondere dank voor de betoonde inzet en ondersteuning in de afgelopen 
drie jaren. We zijn tegelijkertijd verheugd dat de heer H. Janssen te kennen heeft gegeven 
zich als vrijwilliger te willen blijven inzetten voor onze stichting.   
 
 

2)   Bestuurswijzigingen 

Het bestuur van onze stichting is niet alleen vanwege eerder vermelde 
omstandigheden, maar ook reeds in eerder stadium druk doende met het herinrichten 
van haar organisatie. Immers, nu wij met diverse overheidsinstanties en landelijke 
Indische Stichtingen e.o. nauwere samenwerkingsverbanden gaan krijgen, is het zaak 
dat het voor alle externe contacten duidelijkheid is wie er binnen onze stichting welke rol 
vervult.  
Alleen al hierdoor wordt de transparantie van onze stichting, maar met name ook het 
communicatietraject naar een hoger niveau getild. We zijn hierdoor dan ook meer en 
meer in staat, om op een zo optimaal mogelijke wijze te voldoen aan de 
informatiebehoeften van de Indische gemeenschap in de regio Zuid en de instanties 
waarmee we een samenwerkingsverband hebben of nog gaan krijgen. 

In de wetenschap dat het beslist niet eenvoudig is om tegenwoordig nog personen te 
werven die op basis van vrijwilligheid een bestuursfunctie willen bekleden, hebben 
wij onlangs tot ons groot genoegen, de dames Mw. Sandra van Dapperen en Mw. 
Denyse Vandenbergh bereid gevonden, om (vooralsnog als aspirant bestuurslid) de 
vacante bestuursfuncties te aanvaarden. Op onze website (Waringinhormat.nl) zullen 
beide dames zich overigens nog persoonlijk aan U voorstellen.  

 



De samenstelling van het bestuur van onze stichting, ziet er thans als volgt uit : 

-   Voorzitter     :  A.E. Simon 
-   Vice- voorzitter    :  J. Geurts 
-   Secretaris     :  vacature (ad-interim A.E. Simon) 
-   Penningmeester    :  F. Robroek 
-   2e Penningmeester    :  J. van Dick 
-   Bestuurslid    :  E. Scipio 
-   Bestuurslid    :  I. van Maanen 
-   Aspirant bestuurslid   :  Mw. S. van Dapperen 
-   Aspirant bestuurslid   :  Mw. D. Vandenbergh-Vincent 
 

3)   Indië-monument 

Dankzij de geleverde (financiële) inspanningen van de heer B. De Groot / 
Beleidsadviseur Cultureel Erfgoed gemeente Heerlen, werd op 28 oktober jl. in zijn 
bijzijn en mede in aanwezigheid van Mw. Y. van der Goot / Contractmanager APG en 
onze voorzitter A. Simon, het lang verwachte informatiebord bij het Indië-monument 
in de Tuin van Dinger (= ABP tuin) geplaatst. 

                
        Foto’s:  A. Simon (Stg. Waringin) en B. de Groot (Gem. Heerlen) bij de plaatsing van het informatiebord bij het monument. 

 

 

 

4)  Terugblik 

Wij kijken met gemengde gevoelens terug op een bewogen jaar. Enerzijds 
teleurgesteld omdat wij dit jaar een aangepaste herdenking hebben moeten 
organiseren vanwege de Covid-19 pandemie. Wij danken U nogmaals voor uw 
begrip voor het feit dat de herdenking dit jaar slechts door een zeer beperkt aantal 
personen fysiek kon worden bijgewoond. 

Anderzijds zijn we verheugd mede te kunnen delen dat het live-verslag van de 
herdenking ruim 600 views heeft opgeleverd. 

Daarnaast zijn wij hoopvol gestemd over de toekomst omdat er meer structurele 
vormen van financiering en samenwerking ontstaan, die een stabiele basis moeten 
gaan vormen voor de toekomst van onze stichting.  

 



Bovendien zijn er belangrijke stappen gezet in het bereiken van onze 2e doelstelling    
met het onder de aandacht brengen van de geschiedenis van de Indische 
gemeenschap in Nederland, die inmiddels ook toegevoegd is aan de Canon van 
Nederland. Een tot op heden onderbelicht stuk geschiedenis, waarvan velen van ons 
deelgenoot zijn geweest.  

In dit kader is dit jaar ook de eerste druk van het boekje “ Onvoltooid verleden tijd “ 
opgeleverd dat gebruikt zal gaan worden door onze gastdocenten. In een volgende 
nieuwsbrief zullen wij hier uitvoeriger aandacht aan besteden. 

 

 

Rest mij nog u aan allen namens het bestuur van Stichting Waringin, fijne 
Kerstdagen en een gelukkig Nieuw Jaar in goede gezondheid te wensen! 

 

Selemat Hari Natal dan Tahun Baru 2021 

 

Pas goed op uzelf.     Stay safe.     Tetap aman. 

 

 

 

Namens het bestuur, 

A. E. Simon                                                                                                                   
Voorzitter Stichting Waringin 


