
 
 
Oproep: vrijwilligers gezocht voor Pelita maatjesproject Gotong Royong, Kop van Noord-
Holland! 
 
Stichting Pelita heeft speciaal voor de Indische en Molukse ouderen een maatjesproject 
‘Gotong Royong’ genaamd, dat ‘zorgen voor elkaar’ betekent. Uitgangspunt is dat wordt 
bijgedragen aan het welzijn van deze ouderen en dat wordt voorkomen dat ze in een sociaal 
isolement terecht komen.  
 
Voor het team Gotong Royong in de Kop van Noord-Holland zijn we op zoek naar 
versterking. Het is een enthousiast, klein team met hart voor de Indische een Molukse 
ouderen. Als Gotong Royong-vrijwilliger gaat u op bezoek bij de oudere of onderneemt u een 
gezamenlijk uitstapje. Onze maatjes hebben vanuit hun familie een binding met voormalig 
Nederlands-Indië, dan wel affiniteit met de doelgroep. De tijdsinvestering van de vrijwilligers 
is gemiddeld twee uur per week. Aangezien het gaat om maatwerk wordt de frequentie en 
tijd in overleg met de oudere en vrijwilliger afgestemd. De regiocoördinator van Stichting 
Pelita draagt zorg voor de intake, de match en de begeleiding van de vrijwilligers. 
 
We bieden een korte introductiecursus, ondersteuning middels intervisie en 
deskundigheidsbevordering. Daarnaast organiseert Stichting Pelita elk jaar een landelijke dag 
speciaal voor onze vrijwilligers en hebben zij tot en met 31 december 2021 gratis toegang 
tot Museum Sophiahof in Den Haag.  
 
Voor verdere informatie neemt u contact op met Monique Coers, regiocoördinator Noord-
Holland, tel. 06 30761180 of mail naar m.coers@pelita.nl 
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Oproep: Coördinerend vrijwilliger gezocht voor Pelita Masoek Sadja Den Helder! 
 
Voor het team van de Masoek Sadja van Stichting Pelita in Den Helder, een inloopmiddag 
voor Indische en Molukse ouderen, zijn we per direct op zoek naar een coördinerend 
vrijwilliger. Bij voorkeur van Indische of Molukse afkomst en van de tweede of derde 
generatie. Binnen de Indische en Molukse gemeenschap is saamhorigheid en bij elkaar 
komen van groot belang. Deel jij deze instelling én wil je iets doen voor de Indische en 
Molukse ouderen én daar zelf ook veel plezier aan beleven! Lees dan vooral verder. 
  
De Masoek Sadja Den Helder wordt tienmaal per jaar op een dinsdagmiddag gehouden in De 
Draaikolk te Den Helder. Het is een activiteit die al ruim twintig jaar bestaat en ontmoeting 
biedt voor Indische en Molukse ouderen van eerste en tweede generatie. De bijeenkomst 
brengt de bezoekers weer even terug naar ‘Tempo Doeloe’, door de aankleding van de zaal, 
de muziek en het eten. Vanuit Stichting Pelita wordt er ook een spreekuur gehouden. Ook 
andere organisaties komen langs om voorlichting te geven. Het vrijwilligersteam is een hecht 
en hartelijk team dat al jaren samenwerkt en goed op elkaar is ingespeeld. 
 
De functie coördinator Masoek Sadja: 

- Je bent verantwoordelijk voor contacten met De Draaikolk waar de bijeenkomsten 
worden gehouden, de planning en programma's van de bijeenkomsten, het 
contracteren van bands en de Indische catering. 

- Je bent aanspreekpunt voor de bezoekers en leidt de bijeenkomst. 
- Je geeft leiding aan het vrijwilligersteam van de Masoek Sadja en werkt hierbij samen 

met de regiocoördinator. 
- De gemiddelde tijdsinvestering komt neer op twee tot maximaal 4 vier uur per week. 

 
Wat biedt Pelita: 

- We bieden een korte introductie cursus en inwerk programma. 
- Ondersteuning door de regiocoördinator. 
- Mogelijkheid tot deskundigheidsbevordering. 
- Een goede kilometervergoeding. 
- Eens per jaar een geheel verzorgde Landelijke Pelita vrijwilligersdag en tot en met 31 

december 2021 gratis toegang tot Museum Sophiahof in Den Haag.  

  
Voor verdere informatie, neem contact op met Monique Coers, regiocoördinator Pelita 
Noord-Holland, tel. 06 30761180 of mail naar m.coers@pelita.nl 
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