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Inleiding activiteiten
In januari begonnen we met de voorbereidingen van de Pasar Molen, een culturele markt op het erf
van Molen de Ster in de Utrechtse wijk Lombok. De Pasar Molen zou plaatsvinden op 2 juli en nèt
even anders worden dan de meer gebruikelijke Pasar Malam. We wilden de nadruk leggen op West
Papua en de Molukken. Na een aantal sessies van intensieve brainstorm met Inaria Kaisiepo en Sita
Meijer van de molen kon de stichting aan de slag met invulling en het werven van kraamhouders en
vrijwilligers voor de dag zelf. Mikkie Roos was hierbij onmisbaar voor de terugkoppeling naar de
molen. Yopi Abraham werd erbij betrokken voor het ontwerp van de poster. Bedankt, Yopi!
Ondertussen ging de fondwerving voor Radio Povo Viqueque gewoon door. Ook al laat nog altijd
de bouw van het nieuwe onderkomen op zich wachten, het lokale radioteam bereidt zich voor op de
komende verhuizing naar de lager gelegen nieuwe locatie van de studio en werkruimte. De radio is
dagelijks on-air en de vrijwilligers inventariseren wat er aan apparatuur vervangen of gerepareerd
moet worden. Hier in Utrecht buigen we ons over mogelijkheden voor fondswerving, zowel voor de
onderhoudskosten van de zendapparatuurhet als voor het Field Reporters Project. Ook werd Café
Averechts in de Utrechtse Vogelenbuurt benaderd, waar we sinds de lancering van het radioproject
in februari 2001 al vaker een benefiet hebben kunnen organiseren.
Maart: benefietmaaltijd voor Radio Povo Viqueque
De beoogde benefietmaaltijd in Café Averechts met loterij, winkeltje en livemuziek vond plaats op
19 maart. De samenwerking werd een mooi voorbeeld van culturele cross-over, want naast de vaste
vrijwilligers van het café, stonden Ernst Kaya van PAK en Endie van Binsbergen van Stichting Vrij
Oost Timor in de keuken, Maaike Berkhof van Molen de Ster in de bediening en op het podium
livemuziek uit West Papua door Andy Korwa en wijlen Maybe Ireeuw.

Mei-juni: Jack’s studiebeurs
In de maanden mei en juni is samen met het Nederlandse netwerk in Dili van alles in werking gezet
om José Siqui (Jack), uit Oe-cusse, te ondersteunen met zijn kandidatuur voor een studiebeurs van
de Japanse Ambassade. Zijn aanmelding en zijn schriftelijke toelatingsexamen verliepen goed.
Helaas viel Jack na zijn mondeling examen buiten de selectie, maar we geven het niet op.

Juli: Pasar Molen
Op 2 juli vond de Pasar Molen plaats, met maar liefst 23 verschillende organisaties en particuliere
initiatieven achter de kramen, voornamelijk met producten uit de Molukken en West-Papua, maar
ook Timor-Leste en de Indische keuken ontbraken niet. Daarnaast ook een ruim aanbod van
producten vervaardigd uit duurzaam hout. De molenaars lieten de wieken draaien en de regenbuien
van de ochtend maakten in de middag plaats voor het zonnetje. Bovendien werd het publiek
getrakteerd op een optreden van het koor Djintan, die speciaal voor de Pasar hun repertoire haden
uitgebreid met liedjes uit de Molukken en West Papua. Er werd dan ook volop meegezongen!
Een vol terras en een voortdurende stroom bezoekers bij de kramen op het Molenerf, kampung-stijl
rond de molen. Wat ons betreft was dit een geslaagde activiteit, die zeker voor herhaling vatbaar is.
Extra veel dank aan de vrijwilligers, bijna onzichtbaar, die ‘s morgens al heel vroeg druk waren om
het verkeer te regelen en de kraamhouders op weg te helpen. Jullie zijn kanjers!

We hebben de Pasar Molen zonder startbudget georganiseerd. Publiciteit, posters, kantoorspullen en
andere benodigdheden zijn allen bekostigd uit de aanbetalingen die de kraamhouders overmaakten
ter reservering van hun standplaats. Maaltijden en consumpties voor de Pasar-vrijwilligers werden
aangeboden door Molen de Ster. Ter compensatie leverde onze stichting een grote pan Oosttimorese
Sopa Fora (bonensoep).
Augustus: Vredespaleis
Van 29 tot en met 31 augustus vonden in het Vredespaleis te Den Haag de sessies tussen Oost Timor
en Australië plaats voor het Permanent Court of Arbitration, inzake de zeegrenzen in de Timorzee
en de olievelden in het omstreden gebied. Achtergrondinformatie en het verloop van dit arbitrair
proces vindt u op onze Facebookpagina - en medio januari ook in het jaarverslag op onze website.
Stichting Vrij Oost Timor riep een aantal activisten op om de Timorese delegatie te verwelkomen
bij het Vredespaleis, zodat wij hen een hart onder de riem konden steken bij deze lastige zaak die
enorm van invloed is op de economische toekomst van Oost Timor.
De steun kwam niet alleen uit het ‘oude’ solidariteitsnetwerk voor Oost Timor, maar ook uit Papuaen Molukse kring. Deze solidariteit werd zeer gewaardeerd, wat mocht blijken uit de warme en
persoonlijke begroeting door Xanana Gusmão en de Ambassadeurs - en het etentje dat ons werd
aangeboden door Abel Guterres, Oosttimorese Ambassadeur voor Australia, New-Zealand en Fiji.

September: de Gama-kinderen
Op 18 september kreeg onze stichting een e-mailbericht van Joaquim da Fonseca, de Oosttimorese
Ambassadeur voor de UK, Ierland en Nederland. De in Nederland wonende weduwe van Paulino
Gama was overleden en zij liet drie minderjarige kinderen achter. Beide ouders waren afkomstig uit
Oost Timor, maar de drie kinderen hebben alleen de Nederlandse nationaliteit. Een en ander moest
door de Timorese regering via de Ambassadeur geregeld worden, die echter gevestigd is in Londen
en nauwelijks Nederlands spreekt. Vanuit onze stichting was Endie van Binsbergen contactpersoon
en tolk. Zij heeft de Ambassadeur een aantal weken geassisteerd tijdens en na de plechtigheden en
heeft namens onze stichting contact gehouden met de kinderen.
Oktober: de nieuwe archief- en kantoorruimte
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar in oktober was dan toch de nieuwe archief- en
kantoorruimte van Stichting Vrij Oost Timor klaar voor gebruik. Het is geweldig wat je allemaal
kunt doen met gratis gebruikt laminaat, tweedehands meubels en inzet van vrijwilligers! Nu, met
een nieuwe vloer, een fris verfje, archiefkasten, een boekenvoorraad en natuurlijk heel veel dozen
archiefmateriaal is de werkruimte ook geschikt als een vergaderruimte voor kleine bijeenkomsten.
November: nieuwe vrijwilligster
In november diende er zich een nieuwe medewerkster aan.
Flora van Abshoven werkt aan het financieel overzicht van
de stichting en heeft zich gestort op uitpluizen, rubriceren
en organiseren van de vele dozen met archiefmateriaal. Met
een rij overzichtelijke mappen op chronologische volgorde
wordt ons archief een stuk toegankelijker.
Flora is heel creatief met traditionele Timorese materialen,
zodat we binnenkort allerlei fraaie tasjes en gadgets kunnen
aanbieden via de website en tijdens activiteiten. Tegen een
solidariteitsprijsje natuurlijk, ter ondersteuning van Radio
Povo Viqueque en onze andere projecten in Oost Timor!

DE WINKEL
We hebben weer een
aantal prachtige sjaals!
Ook in onze winkel:
badges, sleutelhangers,
vlaggen, diverse boeken,
zeep en gadgets.

Financieel jaarverslag 2016
Balans 2016
ACTIVA

€

Lopende rekening

552,44 NL59 INGB 0008454545

Spaarrekening

Toelichting

75,97 NL59 INGB 0008454545 sparen

Contante kas

124,45

Totaal

752,86

PASSIVA

€

Schulden

120,00 Internetkosten, te betalen in 2017

Geparkeerd geld

500,00 Radio Povo Viqueque

Eigen vermogen

132,86

Totaal

752,86

Toelichting

Exploitatie overzicht 2016
INKOMSTEN
Benefiet
Verkoop memorabilia
Giften

€

1.265,78 Benefietmaaltijd en Pasar Molen
35,00 Diversen
360,00 Diverse donateurs

Rente ING
Totaal

Toelichting

1,59 Totaal (spaar-)rekeningen
1.662,37

UITGAVEN

€

Benefiet

558,61 Benefietmaaltijd en Pasar Molen

Inkoop memorabilia
Giften

Toelichting

75,26 Diversen
3,25 Extern presentje

Bankkosten ING

165,78 Totaal (spaar-)rekeningen

Kantoor

191,80 Kantoorartikelen en renovatie archiefruimte

Transport

60,00 Deelname activiteiten en bijeenkomsten

Presentjes/vergoedingen

24,93 Vrijwilligers

Totaal
WINST / VERLIES

1.079,63
582,74 Positief

Jaaroverzicht
Beginsaldo op 01-01-2016

€

NL65 INGB 0004486264

44,35 Inzake Radio Povo Viqueque

NL65 INGB 0004486264 sparen

Toelichting
0

NL59 INGB 0008454545

40,09 Lopende rekening stichting

NL59 INGB 0008454545 sparen

75,00

Kas contant

10,80 Inkomsten winkel en kleine uitgaven kantoor

Totaal beginsaldo

170,24

Eindsaldo op 31-12-2016

€

Toelichting

NL65 INGB 0004486264

x Opgeheven *

NL65 INGB 0004486264 sparen

x Opgeheven *

NL59 INGB 0008454545
NL59 INGB 0008454545 sparen

552,44 Lopende rekening stichting
75,97

Kas contant

124,45 Inkomsten winkel en kleine uitgaven kantoor

Totaal eindsaldo

752,86

* In overleg met het bestuur van Radio Povo Viqueque, hebben we besloten om de ING-rekening
NL65 INGB 0004486264 weer op te heffen. Deze rekening was ooit bedoeld om met regelmaat
geld over te maken voor het radiostation. De bankkosten plus de kosten voor het gebruik van een
wereldpas bleken echter dermate hoog op te lopen, dat het niet langer rendabel was om de rekening
aan te houden. Giften en andere inkomsten bestemd voor Radio Povo Viqueque worden vanaf heden
geparkeerd op de algemene rekening van Stichting Vrij Oost Timor.
Verantwoording
Het activiteitenverslag werd opgesteld door Endie van Binsbergen, voorzitter.
Het financieel jaarverslag werd opgesteld door Flora van Abshoven,
geaccordeerd door Egbert Wever, penningmeester,
en geaccordeerd door Endie van Binsbergen, voorzitter.

