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Lieve luitjes/bezoekers KOPI KECIL.
Eindelijk vanaf 25 september mogen wij van het RIVM de 1,5 m. maatregel en het dragen van mondkapjes 
loslaten. Allerlei culturele en maatschappelijke activiteiten kunnen met voorzorg en bepaalde maatregelen en de QR-
code hun deuren openen. We komen in een nieuwe fase om het vertrouwde "normale"  leventje weer op te pakken 
en dit zal zeker nog wat schuchter en stap voor stap gebeuren, een overgangsmoment. Maar er is vooral blijheid. 
Wij, Indische mensen, zijn opgegroeid om dicht in elkaars nabijheid te zijn. Het gezellig bij elkaar zitten, wat kletsen, 
lachen, eten, dansen en vooral een arm in elkaar haken om de ander te troosten of vreugde te delen zit nu eenmaal 
gebakken in onze genen. Heus, we snakken al zo lang  om elkaar weer te kunnen ontmoeten.
Lieve mensen, als redactie durven we het aan om ook deze stap te maken om elkaar weer te ontmoeten. Wij hebben 
u zeer gemist.
Op 24 november start de eerste bijeenkomst Kopi Kecil in het Philipshuis in Eindhoven.

MAGRIB, mystieke overgangsmoment 
Als het begon te schemeren na zonsondergang verbood mijn moeder ons om nog in de tuin te spelen. Waarom dan? 
Het verhaal gaat over “onzichtbare dingen “ die jou wat aan kunnen doen. Met een strenge moeder als de 

mijne kun je maar beter luisteren, anders...........
Echter wat jou als kind verboden wordt wekt de nieuws-
gierigheid. Het moment van MAGRIB, na zonsondergang 
is een bijzonder moment, vooral wat betreft de sfeer. De 
avond valt snel in de tropen, zo ook de duisternis.
Magrib is een overgangsmoment van de dag naar de 
nacht. In vele situaties in het leven zijn overgang situa-
ties belangrijk. Om je bewust te worden van wat was en 
wat er komen gaat.
In zo’n overgang situatie zitten we nu wat betreft de 
voortgang van onze NIEUWSBRIEF/ APA KABAR.



Wat moet u doen om ons te kunnen bezoeken? 
Onze  Kopi Kecil bijeenkomsten vinden plaats in een horeca ruimte. Hier is een QR-code verplicht. 
U kunt op 2 manieren in het bezit komen van een QR-Code. 
1.  Op uw smart telefoon kunt u de corona app downloaden. 
2.  Makkelijker is een papieren versie van de QR-code aan te vragen.
Deze kan u telefonisch aanvragen.
1. Zoek uw Burgerservicenummer (BSN) op. Dit staat in uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.
2. Bel 0800-1351 en geef aan dat u een papieren bewijs wilt. Een speciale helpdesk neemt uw gegevens op.
3. U ontvangt de coronapas binnen vijf werkdagen per post.
4. Maak voor de zekerheid een kopie van het bewijs en houd het origineel thuis.
5. Telefonisch aanvragen lukt niet als u bent gevaccineerd door of via de huisarts. Het RIVM heeft dan geen gege-
vens van u. Bel de huisarts en vraag of die het papieren coronabewijs voor u wil uitprinten. Loopt u tegen problemen 
aan? Kijk dan voor oplossingen: website rijksoverheid. 
6. Een bewijs dat u in de afgelopen 24 uur negatief bent getest, kan niet per post worden gestuurd.

2

In het leven geroepen door een noodsituatie om de contacten binnen het netwerk te onderhouden. Nu er weer wat 
mogelijk is vinden wij als redactie het moment gekomen om stil te staan bij hoe nu verder.
We aarzelen, maar willen u als lezer graag weer in levenden lijve ontmoeten tijdens een KOPI KECIL bijeenkomst. We 
zijn nieuwsgierig en vinden het spannend om een start te maken in de maand november (2021). 
U wordt tijdig geïnformeerd over tijdstip en locatie van onze eerstkomende KOPI KECIL.

Kabar  Angin. Hoe gaat het met U??
Koempoelan     
21 september was er eindelijk weer een Koempoelan bijeenkomst in de Boemerang. 
Het was een fijn weerzien. Gezellig ngobrol met elkaar onder het genot van lekkere 
hapjes en heerlijk samen liedjes zingen. De volgende bijeenkomst is op 19 oktober.                                                                            
TreesLouise van Liempt

BuitenzorgVoor Welzijn 
De meesten van u weten de Dagverzorging Buiten-
zorg voor Welzijn wel te vinden en waar we voor 
staan. Inmiddels bestaan we 1 oktober j.l. 15 jaar en 
zijn we een begrip in het Eindhoven. 
Voor degene die het niet weten zijn we onlangs verhuisd 
naar de Bennekelstraat 143 A. 

Neem gerust contact op voor informatie of een kopje 
koffie. 
Tel: 040 848 97 73 of Info@buitenzorgvoorwelzijn.nl

Sampai jumpa, Edith Paol en Sandra Raket



Monument van de Stichting Indisch & Moluks Gedenkteken Eindhoven
Langs deze weg willen we u allen danken voor de steun die we van u hebben mogen ontvangen; het betreft alle 
donateurs maar ook al die mensen die mij met hart en ziel hebben geholpen om ons feest te maken zoals wij dat 
hebben kunnen vieren op 25 september jl. Vol trots kunnen wij vaststellen dat de aanwezigheid van de Burge-
meester en de egards die we hem hebben geboden, een wederzijdse erkenning symboliseert. De aanwezigheid van 
zijn echtgenote gaf daarbij extra cachet aan het geheel. 
Het was overweldigend en hartverwarmend om alle mensen vrolijk bij elkaar te zien nagenieten van de onthulling 
van ons symbool van de gedwongen migratie. De onthulling die zich kon laten voltrekken onder een stralend nazo-
mer zonnetje. Kortom een dag en een plek om niet te vergeten. 
“… Eren, Verbinden, Meedoen, Doorgeven …” de kernwoorden waaraan wij blijvend invulling aan moeten 
geven. Mede dankzij uw steun mag de officiële onthulling van het Gedenkteken een groot succes genoemd worden 
en zal deze dag  als een bijzondere mijlpaal in het bestaan van de Stichting Indisch & Moluks Gedenkteken Eindho-
ven worden aangetekend.

Nogmaals dank uit het diepst van mijn hart daarvoor en wij spreken de vurige 
wens uit, u en de uwen nog eens als gast te mogen verwelkomen bij een van onze 
komende activiteiten. 
Met vriendelijke, maar vooral dankbare Indische groet,
Roy Meelhuysen, Voorzitter.
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Masoek Sadja Eindhoven
Hallo, Sudara Sudara, eindelijk is het zover. We mogen weer!. Vorige week zijn wij, het vrijwilligersteam, weer 
bij elkaar gekomen en hebben we, met toestemming van Pelita, besloten om op vrijdag 10 december a.s. weer een 
Masoek Sadja te organiseren in het Philipshuis. We hebben Senang Hati gevraagd om de muziek te gaan doen. Ook 
de makanan zal niet ontbreken. Dus noteer deze datum alvast in jullie agenda. 
U hoort nog van ons, beste mensen.



Onze NIEUWSBRIEF staat ook op Facebook - Het Indisch Atelier.
U kunt het dan DELEN met uw geliefden en naasten. 

Inge Visschers:  tel: 06 30 77 94 66 - mail: ingridirmavisschers@gmail.com
Joyce Radesey: tel. 06 53 93 60 98 - mail: joyce.radesey@upcmail.nl

Salam manis / lieve groet.
DE KRIPOET GIRLS / BOYS.
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Op mijn 17e jaar ben ik als verkoper gaan werken bij V&D in de Rechtestraat. Daarna volgde de dienstplicht bij de 
Kon. Luchtmacht. Na mijn opleiding werd ik geplaatst op vliegbasis Eindhoven. Het leven bij de luchtmacht beviel 
mij erg goed. Na een verbintenis als Kort Verband Vrijwilliger besloot ik om beroepsmilitair te worden. Tijdens mijn 
diensttijd heb ik op diverse standplaatsen mijn werk gedaan, zowel in het binnenland als daarbuiten. Op 1 juli 2003 
ben ik met functioneel leeftijd ontslag gegaan. Tot mijn 65e jaar ben ik parttime werkzaam geweest bij de firma 
Heras Nederland en bij Basic Fit. Mijn voornaamste hobby is lezen en bezig zijn met mijn vogels/volière.
Ik ben 12 jaar geleden als vrijwilliger/coördinator bij de Masoek Sadja Eindhoven gestart vanwege mijn Indische 
roots en omdat ik iets wil betekenen voor de Indische mensen in deze regio. In hoeverre ik me typisch Indisch vind 
is voor mij moeilijk te beantwoorden. Ik voel me verbonden met alles wat de Indische gemeenschap heeft meege-
maakt, ik voel me Indisch en hou erg veel van een bordje rijst met.
Hans Hallegraeff

Let op: de Wintertijd gaat in op 31oktober      
Het is de tijd om de klok in de nacht van zaterdag op zondag 

een uur achteruit te verzetten. 
De wintertijd is eigenlijk de gewone tijd en duurt vijf maanden 

(tot 27 maart 2022).

In de Spotlights      
Mijn naam is Hans Hallegraeff, woonachtig in Best. Ik ben geboren in Zeist op 17 juni 
1947 als tweede zoon van Victor Hallegraeff en Henny Voet. Mijn beide ouders hebben een 
Indische achtergrond. Mijn moeder heeft via haar moeder ook een deel Afrikaans bloed. 
Op het moment van mijn geboorte waren mijn ouders met mijn broer op recuperatieverlof 
in Nederland. Nog datzelfde jaar gingen wij terug naar Indonesië. Uit mijn eerste huwelijk 
heb ik een zoon. Sinds 1982 ben ik getrouwd met Ria. Zij had al 2 zonen. Momenteel heb-
ben wij 8 kleinkinderen. Ik ben tot mijn 8e opgegroeid in Bandoeng. Ik was best tevreden 
met mijn leventje daar. Helaas moest ons gezin vanwege de politieke situatie, in juli 1955 
Indonesië verlaten. Na een reis van 3 weken kwamen we in IJmuiden aan en werden we 
naar Valkenburg (Limburg) vervoerd en gehuisvest in contracthotel Walram Germania. 
We kregen daarna een huis in een nieuwe wijk in Eindhoven (Genderdal).
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P E R S O O N L I J K E  V E R H A L E N
Ik ben mantelzorger: waar heb ik recht op ? 
Laat u misschien ook geld liggen? Wie kan u helpen? Als mantelzorger krijgt u vaak te maken met allerlei extra 
kosten. Bent u op de hoogte van allerlei vergoedingen waar u recht op heeft? Weet u wat uw zorgverzekeraar voor 
u kan betekenen? Of uw gemeente? En hoe gaat u op vakantie als u voor iemand anders zorgt? 

Welke regelgevingen zijn er?
Zie website: Welke hulpmiddelen krijg ik vergoed en uit welke regeling? PlusOnline
In Nederland kennen we verschillende wetten en regelingen om hulpmiddelen (voor een 
deel) vergoed te krijgen. De vergoeding van een aantal hulpmiddelen is opgenomen in 
de volgende wetten/regelingen:
- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
- Wet langdurige zorg (Wlz)
- Zorgverzekeringswet (Zvw)
- Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en Participatiewet
Of een hulpmiddel wordt vergoed, bepaalt de uitvoerende instantie, zoals een gemeente 
of zorgverzekeraar. Ook als er een vergoeding is moet je soms een deel zelf betalen. 
Dat ligt aan de instantie, de regeling, eventuele aanvullende verzekeringen en je eigen 
financiële situatie. Of een hulpmiddel vergoed wordt, verschilt dus per persoon.

In Eindhoven kunt u als mantelzorger ondersteuning krijgen van het Steunpunt Mantelzorg Verlicht.
Website: Steunpunt Mantelzorg Verlicht Eindhoven: Mantelzorg hoe en wat.
STEUNPUNT MANTELZORG VERLICHT, Clausplein 10, 5611XP, Eindhoven
T: 088 0031 288 - E: info@mantelzorgverlicht.nl 

Iemand die u ook goed kan helpen om uit te zoeken waar u recht op hebt is een zgn. mantelzorgmakelaar. Hier zijn 
echter wel kosten aan verbonden. Wat doen zorgverzekeraars voor mantelzorgers in 2021? 
Zie website: mantelzorg.nl
Decy Eysma
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Graag verwijzen wij u voor een overzicht naar dit artikel. 
Biedt een zorgverzekeraar vervangende zorg (respijtzorg), een vergoeding voor mantelzorgmakelaar of cursus? 
MantelzorgNL zette het voor u op een rij. Opvallend in 2021: je kunt nu uit meerdere organisaties kiezen die ver-
vangende zorg bieden. 
Kijk ook goed naar de voorwaarden, die kunnen sterk verschillen per verzekering. Zo moet soms de mantelzorger 
verzekerd zijn om vervangende zorg te krijgen. Soms ook de zorgvrager.

De voorwaarden vind je terug op de website van MantelzorgNL. 

Kripoetsongs   
Begin jaren zestig heeft wijlen president Soekarno een verbod ingevoerd om naar Engelstalige muziek te luisteren. 
Want in die periode sympathiseerde Soekarno meer met Rusland. Dus alles wat Amerikaans was is uit den boze. 
Destijds thuis in Soerabaja luisterde ik regelmatig naar een zender die wel Engelstalige muziek uitzond. Volume op 
een laag pitje. Want je riskeert een fikse boete.
Ik luisterde naar muziek van o.a. The Beatles – Ticket to ride, The Rolling Stones – I can’t get no Satisfaction, Elvis 
Presley – One night, The Everly Brothers – Bird Dog, Cliff Richard – Devil Woman,  Connie Francis – Stupid Cupid 
en Brenda Lee – Sweet Nothin’s.
In Nederland ( 1965 aangekomen ) is mijn muziekgenre geleidelijk aan uitgebreid met country en soul. Soul is 
uiteindelijk mijn meest favoriete muziek geworden. Het is lekker ritmisch. Je kunt niet blijven zitten of staan als je 
deze muziek hoort. 

Eind jaren zestig en in zeventig hoppen we elk weekend naar twee dancings, t.w. Pata Pouf en Maddox, soms naar 
Club 44. In de eerste twee dancings werd heel veel soul gedraaid. En natuurlijk heel veel gedanst en ook gesjanst. 
Er werd ook gekeken naar degene die een leuke soulbroek aan had. Zelf had ik er ook een aantal. Het was heel erg 
populair destijds.
Bekende soulzangers/zangeressen zijn o.a. Sam & Dave – Hold on I’m coming, Otis Redding – Security, Wilson 
Picket – Knock on Wood, Aretha Franklin – Chain of Fools, Ike & Tina Turner – Nutbush city Limit’s.
Wat betreft de country-muziek betreft, luister ik graag naar Waylon Jennings, Merle Haggard, George Jones, Bobby 
Bare, Garth Brooks, The flying Burrito brothers, Randy Travis.
U ziet het, mijn kripoet songs is best gevarieerd.
Fred Pesuwarissa. 
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De Stichting Teman Teman Sehati    
Ruim 21 jaar geleden werd de vriendenclub Teman Teman Sehati opgericht 
in Arnhem. Een kleine groep vrienden die mensen in Indonesia wilden helpen 
als dat nodig was. We hebben waterputten op Ambon kunnen laten slaan, en 
na de aardbeving in Jokjakarta en Bantul konden we 5 huisjes laten bouwen. 
Toen kwamen we via via in contact met een groep achtergebleven Neder-
landers. En daar hebben we onze aandacht op gericht. We hebben ons er in 
verdiept , want we hadden geen idee van deze achtergebleven Indo’s.  Eerst 
hielpen we alleen in Bandung en Jakarta. Ik realiseerde me dat als mijn ou-
ders daar waren gebleven, ik  nu waarschijnlijk hulp nodig zou hebben gehad 
. Eenmaal per jaar ging ik daarheen om te checken, soms gingen andere te-
mannen die bij het vriendenclubje hoorden ook mee. De reiskosten betaalden 
we natuurlijk uit eigen zak, want we hadden nooit meer dan 1000 euro op de 
rekening staan. De vriendengroep werd groter. Meerdere mensen sloten zich 
aan. Daarom hebben wij ons bij de Kamer van koophandel in laten schrijven, 
en werden wij een stichting. In 2016 nam Max Maakt Mogelijk contact op. Zij 
wilden ons financieel gaan helpen. Ik snapte niet waarom want er waren toch 
meerdere stichtingen. Maar het bleek dat wij de enige stichting waren die de 
mensen daadwerkelijk bezochten. Andere gaven geld, maar er waren geen 
huisbezoeken.

Zij vroegen toen of ik ook naar Surabaya wilde gaan omdat daar ook veel 
achtergebleven Indische ouderen wonen. En langzamerhand kwam Malang 
er ook bij. Ruim 2 jaar geleden kregen we bericht over Makassar en zijn we 
gaan helpen. Dit betekende  dat ik zo’n twee a drie keer jaar naar Indonesië 
moest. We hebben nu 5 vaste en betrouwbare helpers in Jakarta/Depok, 
Bandung en omgeving, Surabaya, Malang en Makassar. Zij krijgen een sa-
laris van MMM. Aangezien ik vanwege de Covid de afgelopen twee jaar niet 
naar Indonesië kon gaan, is het belangrijk dat ik op hen kan  vertrouwen. 
Dagelijks sta ik in contact met alle vertegenwoordigers en krijg ik foto’s en 
filmpjes. Als ze iemand nieuw aanmelden sturen ze me een foto van hun KTP 
( pas). Zodat ik zeker weet dat het om een achtergebleven Indische Neder-
lander gaat. Wij verzorgen nu 75 mensen. Allemaal krijgen ze bijstand van 
50 euro per maand en een voedselpakket. Soms worden er huren betaald en 
ziektekostenverzekeringen. Gelukkig kunnen we dit doen dankzij de financi-
ele steun van onze donateurs, 
Max Maakt Mogelijk en B.O.S, (De Bond van Oud Steurtjes)

Voor informatie en donatie: 
www. temantemansehati.nl of tel: 026 446 0167

Francine Tammeling, Stichting Teman Teman Sehati 
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Afscheid Editie Apa Kabar     
Lieve mensen voor de redactie is het moment aangebroken om afscheid  te nemen van 
"ons kindje ", het maandelijks nieuwsblad Apa Kabar. Voortaan wisselen wij onze onder-
werpen en informatie over ditjes en datjes uit tijdens onze bijeenkomsten Kopi Kecil. 

kaars verhalen is het mogelijk een evenwichtiger beeld te vormen van wat betrokkenen en hun nakomelingen heb-
ben door gemaakt.
Het cahier is te bestellen door Euro 12.50 over te maken op 
NL82 INGB 0680364110 t.n.v. M. van Beers o.v.v. 
"Indisch Cahier Nijmegen"en uw volledige adresgegevens. Het exemplaar wordt u dan toegezonden.

Comité Indië -Herdenking, Nijmegen brengt cahier uit. 
In dit cahier vertellen tien personen over de gevolgen van de Japanse bezetting en de daar-
opvolgende koloniale oorlog voor hun familie. Naast Indo-Europeanen en Europeanen van 
verschillende generaties, komen een Molukker, 
een Japans-Indische nakomeling, een Indisch-Chinese nazaat, een Indonesiër, aan het woord.
De herinneringen van nakomelingen uit verschillende bevolkingsgroepen dragen bij tot een 
nauwkeurig beeld van de gebeurtenissen tussen 1942 en 1950. Door kennis te nemen van el-

Makan Makan
Lekkernijen met PISANG. Kent u deze nog??

NAGASARI

KOLAK PISANG PISANG SALEH  KRIPIK PISANG

PISANG REBUS PISANG GORENG/SMEERPROP

Onze eerste kumpulan staat gepland op 24 november in het Philips-
huis in Eindhoven. U krijgt daarover nog bericht. Wij danken onze 
trouwe lezers voor hun vertrouwen, financiële ondersteuning, leuke 
en waardevolle reacties aan kopij en ander zaken.

Sampai Jumpa, tot ziens


