
  NIEUWSBRIEF                    P.A.W.I. 
          Jaargang 2019 nr 14  www.pawi.nu                                                          PERSATUAN ANAK ANAK WAAI DI TANAH BELANDA 

 
  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het nieuwe jaar is begonnen, we zijn middels in de maand Juli, de schoolvakanties zijn al begonnen of bijna 
begonnen, en wat voor zomer wordt het? Afijn, maand April was een bijzondere ontmoeting met onze leden, 
waarom? Waai Panggil Pulang was geweest in december 2018. 

De bijzondere en emotionele verhalen die men terugbracht naar Nederland, als Waainees, als lid van de kumpulan 
PAWI. PAWI had speciaal hiervoor een dag georganiseerd in MKC te Houten, met een dag vol bijzondere verhalen, 
het samen zijn, en een muzikale intermezzo van de familie Tapilaha, en daarbij hoort uiteraard het lekkere eten en 
drinken bij. 

In deze nieuwsbrief leest u van enkele leden  hun ervaringen die zij hebben meegemaakt op Waai. 

Mochten jullie dit gemist hebben, en toch uw verhaal willen vertellen, mail of bel met het secretariaat, zodat ook uw 
verhaal gedeeld kan  worden! 

 

 
De dag dat de Waainezen massaal terug gingen naar ons geliefde dorp Waai, van heinde en verre kwamen zij, 
alleen maar liefde en geluk voor ons mooie dorp Waai, een Adat-dorp die vasthoudt aan gebruiken en rituelen 
van onze voorouders, een geschiedenis die niet vergeten mag worden maar juist verteld moet worden, 
geschiedenis zal nooit ophouden, elke keer is er weer wat nieuws te vertellen of ontdekt over het dorp Waai, ieder 
met zijn verhalen en vertellingen, en dat gebeurt vaak mondeling, en dat werd ook verteld op 13 april in het MKC 
te Houten waar PAWI voor haar leden een bijzondere dag had georganiseerd, juist om deze unieke ervaringen 
met ons allen te delen, met emotionele waarde, met trotse gevoelens, met liefde en omarming van familie en 
pela’s, het waren mooie momenten. 

De dag op 13 april begon met een welkomstwoord door de voorzitter en een minuut stilte, er waren van tevoren wat 
sprekers die zich hebben aangemeld om hun verhalen te willen vertellen.  

De sprekers waren: 

Dennis Tahitu uit Amsterdam, voor hem was het een mooie tijd met een emotioneel tintje, omdat precies op de 
dag van resmi gereja Damai, ex-bestuurslid Noes Titapasanea kwam te overlijden in het ziekenhuis van Tulehu, 
hij was daar ter plekke(samen met Jenny Matahelumual), dus was voor hem bijzonder emotioneel. Wat hem 
vooral zorgen baart is de vervuiling van het gebied in en rondom dorp Waai, het sampa probleem dat bekend is in 
heel de Molukken, zo ook in Waai.  

Jessica Beffers uit Vught, was de 2e spreekster, het was voor haar de 1e keer naar Waai: bijzonder en zeer 
emotioneel, terug naar haar roots, kembali di rumah tua, op het moment bij binnenkomst in Waai naar de rumah 
tua en kijkend op de achtergrond de gunung Salahutu, dan ging er wat los van binnen, het HART klopte van 
emotie en trots, dat gevoel zegt ze, is onbeschrijfelijk en ja de nieuwe kerk, het dorp Waai, de mensen, mijn 
familie bij de rumah tua, al met al, een indrukwekkende emotionele mooie reis, die ik nooit meer zal vergeten en 
trots op kan terugkijken en voelen, niemand pakt dit meer van me af, aldus Jessica. 

Kevin Manuputty uit Assen: Ja het was de zoveelste keer terug in het dorp Waai, maar elke keer is anders, en 
december 2018 was zeker heel anders, een bijzondere aparte ervaring, en waarom? Ja meelopen en proeven hoe 
het is als een anak cucu Waai, mee te lopen met de kepala Adat en Saniri Negeri, sterker nog: een berang merah 
die je krijgt op dat moment op die speciale dag, geeft al aan, als anak cucu negeri Waai, dat maakt het zo 
bijzonder, de binding, zo dichtbij met de Adat van Waai, de Tifa geluiden en ritmes, de Tahuri wordt geblazen 
meestal tujuh kali(7x) heeft te maken met 7 negeri, 7 mojangs, etc. etc. dat maakt veel dingen compleet en 
bijzonder.  

Ron Raanhuis en zijn zoon uit Elst: vertelde heel kort over hun ervaringen, dat het ook zo bijzonder was. Een 
periode van momenten om niet te vergeten, presentatie met foto’s en filmpjes kon niet worden getoond, wordt 
vervolgd, aldus Ron Raanhuis. 
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En Zeth Tapilaha vertelde nog over het sampa en vervuiling van het dorp Waai, dat het best zorgelijk 
is en daar echt wat aangedaan moet worden! 

 

Afsluiting, was door Mozes Tahitu uit Lunteren: voor mij was het bijzonder, dat wij met de badan 
madjelis gereja en panitia’s een gezamenlijke dienst mochten doen en bijwonen, een prachtige grote 
enorme kerk, het resultaat mag er zijn na zo lang bouwen, na de kerusuhan! De presentatie die werd 
getoond, er waren mooie foto’s te zien, we mogen trots zijn op ons dorp, ons nieuwe kerk, trots als 
Waainees, aldus Mozes Tahitu. 

Wij van het bestuur vonden het een eer en mooi om al die verhalen en beeldmateriaal te mogen zien 
en horen van onze leden. Op de website worden de verslagen van de audio opnames van die dag 
getoond  in een korte samenvatting! 

 
  

Algemene ledenvergadering 
 16 november te Krimpen aan den IJssel 

Stichting UMAM inloop 10:30 
Aanvang 11:00 uur 

Adres: Meerkoetstraat 81, 2922 GM Krimpen aan den IJssel 

Telefoon: 0180 550 090 
 
 

 

 
U kunt de contributie onder vermelding van het contributie jaar overmaken: 

 
IBAN: NL32 RABO 0121 9397 31 

ten name van: Refo-P.A.W.I. 

Graag ook vermelding van naam (+ voorletters) en adres. 

 

Aftreden enkele PAWI-BESTUURSLEDEN 

16 november treden er enkele bestuursleden af binnen 
het PAWI-BESTUUR, en is er ruimte en kansen voor 

nieuw bloed, een nieuw PAWI-BESTUUR 

Voelt u zich geroepen, graag aanmelden bij het 
secretariaat, p.a.wi@hotmail.com 
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