
 

 

 
Verbinding tot stand brengen is mijn belangrijkste taak 
 
Bergen op Zoom, februari 2021 – Babs Kemperman-Loen (Jakarta, 1951) is coördinerend 
vrijwilliger voor de ‘Masoek Sadja Huize Mampir’ in Bergen op Zoom. Deze Masoek Sadja 
draaide net een jaar toen de activiteiten moesten stoppen vanwege de coronapandemie.  
Maar Babs, zoals ze genoemd wil worden, blijft plannen maken voor als ze straks weer 
mensen mogen ontvangen. Plannen waarmee ze bruggen wil bouwen: “Want verbinding 
tot stand brengen is mijn belangrijkste taak.” 
 
“Tijdens de laatste Masoek Sadja waren er ongeveer twintig ouderen die geen achtergrond 
hadden in Nederlands-Indië, maar in Nederland. Zo leren we elkaar beter kennen”, vertelt 
Babs enthousiast op de vraag waarom verbinding tot stand brengen zo belangrijk voor haar 
is.  
 

Babs kwam met haar ouders en zus in 1964 naar Nederland. 
Het gezin maakte daarmee deel uit van de laatste groepen die 
vanuit het onafhankelijke Indonesië voorgoed naar Nederland 
vertrokken. Ze kwam aan in Bennekom om daarna tijdelijk 
onderdak te krijgen in een pension in Roosendaal. Uiteindelijk 
werd Bergen op Zoom de plek waar de familie zo goed als het 
kon probeerde te wortelen: “De Brabantse mentaliteit heeft 
overeenkomsten met die van de Indische Nederlanders. Wij 
hebben een ‘jam karet’ en de Brabanders kennen een Brabants 
kwartiertje. En ze zijn minder direct dan mensen boven de 
rivieren. Dat hebben Indische mensen ook.”  
 

Babs Kemperman-Loen  
(Foto: Martin Pattimahu) 
 
Nadat haar moeder op 42-jarige leeftijd overleed nam een tante de opvoeding over. En het 
was deze tante waardoor Babs vele jaren later met Stichting Pelita in aanraking kwam: 
“Tante kon niet meer voor zichzelf zorgen. Ze had al aangegeven misschien naar Raffy te 
willen, het woonzorgcentrum voor Indisch en Molukse ouderen in Breda, maar het liefst 
wilde ze  naar iets dichterbij.” Toevallig wilde Residentie Moermont, een huis voor 
verpleegzorg in Bergen op Zoom, in die tijd een Indische afdeling oprichten. Babs meldde 
zich direct aan voor de klankbordgroep om het Indische Huis te realiseren. In 2015 werd de 
Indisch Molukse afdeling van Residentie Moermont een feit. De soosmiddagen kregen de 
naam ‘Huize Mampir’. 
 
Maar er was meer nodig, vond Babs. Zeker toen het ministerie van VWS in 2018 
projectsubsidies beschikbaar stelde in het kader van de Collectieve Erkenning van Indisch 
Moluks Nederland. Ze wilde een extra financiële bijdrage om haar wens uit te laten komen: 
activiteiten voor Indische en Molukse ouderen, het liefst samen met andere ouderen. Babs 
vertelt: “Ik kwam er helaas niet voor in aanmerking. Nu ben ik niet het type dat zich zomaar 
laat wegsturen. Dus heb ik een brief naar het ministerie geschreven om de noodzaak nog 
eens uit te leggen. Een van de ambtenaren heeft me toen aan Stichting Pelita gekoppeld en 
zo is de Masoek Sadja Huize Mampir geboren.” 



 

 

 
De Masoek Sadja’s zijn succesvol: “De laatste die we in de planning hadden staan was met 
Wieteke van Dort. Er waren wel zo’n 200 aanmeldingen. Helaas moesten we het afzeggen 
vanwege de coronapandemie.”  
 
Haar doel met de bijeenkomsten is om verbinding tot stand te brengen en de Indische 
cultuur uit te dragen: “We moeten ons niet zo isoleren. Ik snap wel dat we die neiging 
hebben want we voelden ons bij aankomst in Nederland niet echt welkom. Gevolg van die 
isolatie is dat onze mensen echt wegwijs gemaakt moeten worden als het gaat om allerlei 
regelingen en voorzieningen. Op onze Masoek Sadja’s staan dus altijd mensen die iets 
kunnen vertellen over het opstellen van een levenstestament, of over allerlei vormen van 
zorg die mogelijk zijn. De mensen met een Nederlandse achtergrond die onze Masoeks 
bezoeken voelen zich wel heel erg welkom en hebben het gevoel opgenomen te worden in 
een familie. En zo hoort het ook. Het is mooi als we elkaars cultuur en geschiedenis leren 
kennen. Wij zijn tenslotte ook een loot aan de Nederlandse stam.” 
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