Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief gaat in op een aantal actuele ontwikkelingen dat het weten waard is voor de
Amethgemeenschap. Noteer alvast de data in je agenda.
PAASAA 55 jaar
Dit jaar viert onze vereniging haar 55-jarig bestaan. PAASAA staat symbool voor de
onderlinge verbondenheid van allen, leden en niet-leden, die hun oorsprong vinden in Ameth
en zij die, om welke redenen ook, zich met Ameth verbonden voelen. Nu - 3 generaties later mogen we trots zijn op een kumpulan die in dat opzicht haar waarde meer dan eens heeft
bewezen. Het bereiken van deze mijlpaal vraagt daarom ook aandacht voor onze eerste
generatie ouderen waarvan er nog maar een enkeling in leven is. Zij zijn het immers geweest
die destijds, onder zware omstandigheden en met het minimale aan middelen, de basis hebben
gelegd voor ons heden en onze toekomst….
De werkgroep Activiteiten is in dit verband bezig met de voorbereidingen voor een
feestbijeenkomst op zaterdag 28 september 2013 in het gebouw van de stichting Masohi in
Deventer. Het belooft voor iedereen een leuk, feestelijk en gezellig treffen te worden. Een
moment van hulde aan die enkelingen van de eerste generatie is dan ook zeker op zijn plaats.
Ameth Jongerendag in Tiel
De projectgroep “Vrienden van Ameth” organiseert op zaterdag 11 mei 2013 van 14.00 tot
18.00 uur een jongerendag in het gebouw van de stichting Buah Hati in Tiel. Programma:
 bezoekers maken nader kennis met elkaar;
 uitleg projectgroep over het renovatieproject air bak Waai Ata en Waai Uhu in Ameth;
 brainstorming over activiteiten die geld opbrengen om de renovatiekosten te dekken;
 voorlichting over PAASAA.
Deze jongerendag maakt deel uit van het totale actieprogramma dat door de projectgroep op
touw is gezet ten behoeve van de renovatie van genoemde waterbakken. Tegelijkertijd wil
men door middel van concreet gerichte acties bewerkstelligen dat het milieubewustzijn bij de
inwoners van Ameth daadwerkelijk vergroot wordt. De projectgroep wordt gevormd door Lily
Parinussa-Hehanussa, Leonor Pattinasarany, Wim Mairuhu, Eli Mairuhu, Ravic Melessen,
Harry Tijssen en Nico Turubassa
Bestuurswisseling tijdens jaarvergadering PAASAA
Het bestuur in zijn huidige samenstelling heeft, sinds zijn aantreden in 2004, inmiddels al twee
zittingstermijnen op zitten. Met de geplande bestuurswisseling dit jaar wil het bestuur graag
plaats maken voor nieuwe bestuursleden. Het liefst ziet het huidige bestuur, dat jongeren van
de derde en vierde generatie zich kandidaat stellen voor een bestuurszetel, zodat PAASAA
met een frisse kijk op de toekomst en met nieuwe ideeën weer nieuwe impulsen krijgt.
Jongeren met visie die deze uitdaging aandurven roepen wij op om de jaarvergadering van
PAASAA bij te wonen. Ongeacht of je wel of geen lid bent van PAASAA: wees welkom en
kom de sfeer proeven tijdens de jaarvergadering op zaterdag 22 juni 2013 vanaf 11.30 uur in
het gebouw van de stichting Dewan Maluku in Alphen aan de Rijn. Het is ook mogelijk
om je kandidatuur kenbaar te maken via het secretariaat, e-mail: paasaa@zeelandnet.nl
Laat je zien, denk mee en ding mee; in ons aller belang!
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