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STICHTINGPELITA
Stichting Pelita stelt rapportages op in het kader van de wetten voor oorlogsgetroffenen 
en biedt sociale dienstverlening aan Indische Nederlanders en Molukkers. Pelita onder-
steunt vrijwilligersorganisaties en initiatieven op het gebied van welzijn & zorg voor 
Indische Nederlanders en Molukkers. De dienstverlening is cultuur- en contextspecifiek.  
Cliënten voelen zich hierdoor herkend en begrepen.

Pelita heeft het maatschappelijk werk 
per 1 januari 2014 overgedragen aan  
Stichting De Basis en sloot zelf aan bij 
Stichting Arq. Pelita garandeert hiermee  
de continuïteit en kwaliteit van zijn dienst-
verlening en biedt zijn medewerkers  nieuw  
perspectief op de lange termijn. Om de 
kwaliteit van het maatschappelijk werk in 
stand te houden schoolde Pelita maat-
schappelijk werkers van De Basis in achter- 
gronden, cultuur en wijze van benade-
ring van de doelgroep. Deze scholing is  
geaccrediteerd. 

Pelita gaf zijn monitorfunctie, in afstem-
ming met de Basis, gestalte met casuïstiek-
besprekingen, structureel overleg en het 
meten van klanttevredenheid. 

Pelita realiseerde een succesvol en ade-
quaat loket waar cliënten net als voorheen 
met hun hulpvraag terecht kunnen. De 
loketmedewerker maakt een inschatting 
van de hulpvraag en geleidt deze door  
binnen Pelita of naar het maatschappelijk 
werk van De Basis, al naar gelang de aard 
van de hulpvraag. 

Pelita voerde zijn activiteitenplan 2014  
volledig uit. In het kader van de wettelijke 
taak stelde Pelita 177 eerste en 155 vervolg- 

aanvragen op. Als onderdeel van de sociale  
dienstverlening organiseerde Pelita vele 
doelgroepbijeenkomsten. Deze laagdrem-
pelige bijeenkomsten dienen ter bestrij-
ding van sociaal isolement en bieden een 
platform voor informatie en advies. Ook 
maken ze het bijtijds signaleren van pro-
blematiek mogelijk. De medewerkers en 
vrijwilligers verwezenlijkten op 25 verschil-
lende locaties Masoek Sadja’s, familie-
dagen, Molukse contactdagen en Indische 
eettafels. De frequentie verschilt per bij-
eenkomst. Sommige vinden maandelijks 
plaats, andere een keer per 2 of 3 maanden. 
De bezoekersaantallen lopen op jaarbasis 
in de duizenden. Verder organiseerden 
de medewerkers sociaal-contactgroepen. 

Pelita Nieuws, met als doelgroep Indische 
Nederlanders en Molukkers, verscheen de 
gebruikelijke zes keer in een oplage van 5500.

Met het COVVS, Stichting Herdenking 15 
augustus, het Indisch Platform en Stichting 
Cogis organiseerde Pelita op 8 maart 2014 
de conferentie EénWO2. Deze conferentie 
beoogde een brug te slaan tussen orga-
nisaties van groepen WOII-getroffenen uit 
Europa én Azië. De conferentie nam zich 
voor een digitaal en fysiek platform van 
organisaties te realiseren van zowel Euro-
pese als Aziatische signatuur. De werk-
zaamheden vorderen gestaag. 

Stichting 1940-1945 en Pelita werkten 
nauw samen met als doel hun sociaal- 
rapportagetaak, het archiefbeheer, 
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de ondersteuning vrijwilligersorganisaties, 
de contactbladen en het aanspreekpunt 
naoorlogse generatie te integreren. Dit leidt  
tot versterking van het organisatorisch  
draagvlak van beide stichtingen. 

In de ontwikkellijn WOII van Arq werken  
Cogis, Impact, Stichting 1940-1945, 
Centrum ’45 en Pelita samen. De partners 
zetten zich in om de kwaliteit van behan-
deling van en dienstverlening aan WOII- 
getroffenen op peil te houden. Daarnaast 
beoogt deze samenwerking de expertise 
betreffende WOII aan te wenden ten behoeve 
van slachtoffers van actuele conflicten. 

Pelita is samen met Huize Raffy en het 
LSMO aanjager en instigator van het op 
belevingsgerichte zorg gerichte pro-
gramma Djalan Pienter. De cultuurspeci-
fieke zorg voor Indische en Molukse oude-
ren moet zo een volwaardige plek krijgen 
binnen de algemene ouderenzorg. Het 
programma Djalan Pienter verzorgde van-
uit die drijfveer scholing voor Stichting 
tanteLouise-Vivensis en Woonzorgcen-
tra Haaglanden en tekende ook voor een 
scholingsprogramma voor 180 medewer-
kers van Stichting Nusantara. Vooralsnog 
zijn 80 medewerkers geschoold, de rest 
volgt komend jaar.

De uitvoering van de AWBZ valt sinds 1 
januari 2015 voor een groot deel onder de 
WMO, waarbij de verantwoordelijkheid 
voor het beleid is overgeheveld naar de 
gemeenten. Zoals bekend is dit een zeer 
complexe operatie, temeer daar deze tran-
sitie gepaard gaat met forse bezuinigingen 
waardoor beschikbaarheid en kwaliteit van 
de zorg verder onder druk komen te staan. 
Pelita stelt tegelijkertijd een toenemende 
vraag naar belevingsgerichte zorg op maat 

onder Indische en Molukse ouderen vast. 
Pelita wil voorkomen dat Molukse en Indi-
sche ouderen door deze ontwikkelingen 
tussen de wal en het schip van de zorgver-
lening vallen. De ingezette hervormingen  
hebben als uitgangspunt dat ouderen, 
alvorens zij een beroep op de professionele  
zorg doen, eerst moeten bezien of zij 
mensen uit hun directe omgeving kunnen  
inschakelen. Pelita wil dit voor hen helpen  
organiseren door de vraag naar en het  
aanbod van informele zorg door mantel-
zorgers en vrijwilligers te coördineren. 
Lang niet iedereen beschikt immers over 
een netwerk waaruit men kan putten. 
Daarom is een inventarisatie nodig van het 
potentieel in Indische en Molukse kring. 

Welke stichtingen, verenigingen en particu-
liere netwerken met wortels in Nederlands- 
Indië zijn er en hoe kan op een vruchtbare  
manier worden samengewerkt? Wat kun-
nen we van elkaar leren om beter aan de 
gesignaleerde zorgvraag tegemoet te 
komen? Pelita heeft daarom het initiatief  
genomen alle denkbare Indische orga-
nisaties, van linedance tot filmclub, van 
Indisch verzorgingshuis tot kumpulan,  
bijeen te brengen om de krachten te bun-
delen. Zo ontstaat draagvlak en worden  
ideeën verzameld over hoe nieuwe netwer-
ken op te zetten en hoe tussen bestaande 

netwerken verbindingen te leggen. Pelita 
wil spil zijn in het mobiliseren van vrijwilligers  
om informele zorg als vervoer, maaltijd-
service, telefooncirkels, boodschappen-
dienst, een luisterend oor in de vorm van 
‘friendly visiting’ etc te realiseren. Een 
afgestemd dienstenpakket, dat echte zorg 
op maat binnen handbereik brengt, kan 
onder de huidige omstandigheden immers 
alleen worden gerealiseerd met inschake-
ling van een rondom de zorgvrager geor-
ganiseerd netwerk van informele zorg door  
mantelzorgers en vrijwilligers. Dit als aan-
vulling op de professionele zorg. Pelita 
ziet het als zijn opdracht en taak dergelijke  
netwerken te initiëren en samen te laten 
werken. Voorbereidingen zijn in volle gang 
om hiertoe in 2015 een netwerkdag rond 
het thema informele zorg te organiseren.

De cliëntenraad volgt uit naam van zijn  
achterban alle activiteiten van Stichting 
Pelita, maar behandelt geen individuele  
gevallen. De cliëntenraad adviseert ge-
vraagd en ongevraagd de directeur van 
Pelita. De bedoeling is om te komen tot een  
goede en zo individueel mogelijke 
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dienstverlening. De raad bestaat uit mini-
maal 3 en maximaal 7 leden, zij zijn allen 
vrijwilliger. Het streven bij de samenstelling  
van de raad is om een vertegenwoordiging  
van de verschillende categorieën van de doel- 
groep te verwezenlijken. De cliëntenraad 
was zeer betrokken bij alle veranderingen 
die Pelita per 1 januari 2014 onderging en 
heeft die op de voet gevolgd. 

Ook in de toekomst blijft de raad de uitvoe-
ring van de verschillende taken nauwlettend  
in de gaten houden. Iedere cliënt of geïnte-
resseerde kan met vragen of opmerkingen  
rechtstreeks bij de raad terecht. De raad 
heeft niet alleen regelmatig contact met 
de directeur en medewerkers van Pelita, 
maar heeft ook toegang tot het ministerie  
van VWS om uw belangen te bewaken en  
onder de aandacht te brengen.
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BALANS per 31 december 2014 2013

Activa
 Vaste activa 461.578 467.600
 Vlottende activa 347.165 690.067

  808.743 1.157.667
Passiva
 Eigen vermogen 473.779 463.111
 Voorzieningen 32.338 0
 Kortlopende schulden 302.625 694.556

  808.743 1.157.667
 
RESULTATENREKENING 2014 2013

Bedrijfsopbrengsten 2.657.891 2.827.440
Bedrijfslasten 2.669.747 2.927.437

Bedrijfsresultaat -11.856 -99.997
 Financiële baten en lasten 22.524 6.000

RESULTAAT 10.668 -93.997

CLIËNTEN aantal

Cliëntgebonden contacten sociale dienstverlening                                      3126
Incidentele contacten sociale dienstverlening                                                2416
Aantal eerste rapportages WUV/WUBO                                                               177
Aantal vervolgrapportages WUV/WUBO                                                               155      
Aanmeldingen Maatschappelijk Werk                                                                   252
Bezoekersaantal  Masoek Sadja’s en ouderendagen                                     8782
Bezoekersaantal Eettafels                                                                                       800
 
 
PERSONEEL aantal

Aantal medewerkers in loondienst per einde verslagjaar 2014                  23
Aantal fte’s per einde verslagjaar 2014                                                               21,7
Aantal vrijwilligers per einde verslagjaar 2014                                                 209
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