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Inleiding
Stichting Buah Hati (hierna: Buah Hati) is gevestigd in de Hertogenwijk aan de Lambert
Hendrikstraat, naast het Molukse kerkgebouw Anugerah.
Sinds 2007 is Buah Hati betrokken bij het wijkontwikkelingsplan van de Hertogenwijk.
Hiermee ging in 2014 een wens in vervulling: ruimte voor een moderne,
toekomstbestendige Molukse wijk die recht doet aan de historie van Molukkers in Tiel.
De laatste fase van de verbouwingsplannen wordt in de periode van het beleidsplan
2018 - 2021 afgerond.
Het gebouw van Buah Hati is in 2014 gerenoveerd. Bezoekers worden op een open en
gastvrije wijze ontvangen. Er zijn verschillende ruimtes geschikt voor maatschappelijke
activiteiten (biljart, dans, cultuur) educatieve activiteiten (lezingen en workshops), privéactiviteiten (feesten, bruiloften en overlijden) of om gezellig samen te komen.
De komende periode staat in het teken van nieuwe uitdagingen waarmee Buah Hati
wordt geconfronteerd. Al enige tijd weten ook Molukkers elders in het land Buah Hati
te vinden. Dit uit zich onder andere in vragen om vanuit Buah Hati regionale of
landelijke thema’s bij de kop te pakken en activiteiten voor een bredere doelgroep te
initiëren. Buah Hati is een welzijnsstichting ten behoeve van de Molukse gemeenschap
in Tiel. Voor regionale en landelijke thema’s neemt Buah Hati verantwoordelijkheid,
mits relevant voor de eigen doelgroep in Tiel.
Aandachtspunt voor Buah Hati is de culturele overdacht en kennis van de eigen historie
voor de 3e en 4e generatie. Hierin wordt voorzien in de programmalijn 70 jaar Molukkers
in Nederland met verschillende activiteiten in de periode 2018 – 2021.
Voor u ligt het beleidsplan 2018 – 2021 dat ambitieus, maar ook realistisch is. Buah Hati
informeert, signaleert, behartigt de belangen en verbindt de eigen doelgroep. Om dit
goed te laten verlopen moet er nog wel wat gebeuren, maar we zijn goed op weg om
een modern, aantrekkelijk, laagdrempelig ontmoetingscentrum en gemeenschapshuis
te worden.
Daniel Tomatala
voorzitter
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Ontstaan, missie, visie
Ontstaan
Buah Hati is statutair opgericht in 1984 onder de naam Noenoe-Sakoe. In 1989 opende
Buah Hati de deuren aan de Lambert Hendrikstraat te Tiel. In 1990 heeft de statutaire
naamswijziging plaatsgevonden in de naam Buah Hati. De stichting stelde zich als doel
de opbouw van de Molukse samenleving in Tiel. Naast een eigen gebouw werd er via
verschillende activiteiten aan opbouwwerk gedaan. Het gebouw van Buah Hati is in
2014 gerenoveerd. Sinds 2017 is Buah Hati gestart met de transitie naar een moderne
Molukse stichting dat in samenwerking met partners de eigen gemeenschap informeert,
stimuleert en verbindt.
Missie
Bij de oprichting van Buah Hati richtte de stichting zich primair op
samenlevingsopbouw. De historie zal Buah Hati nimmer vergeten. De doelstelling en
missie van Buah Hati zijn sindsdien wel enigszins verbreed. Thans richt Buah Hati zich
op drie maatschappelijke deelgebieden:
1. het informeren van en vergroten van kennis voor de Molukse samenleving in Tiel
relevante onderwerpen
2. het behartigen van de voor Molukse Tielenaren relevante belangen
3. het verbinden van Molukse Tielenaren naar behoefte of doelgroep
Dit met het oog op:
4. bevorderen van participatie in de samenleving en respectvol behoud van
Molukse culturele overdracht en kennis
Visie
Buah Hati geeft vorm aan een eigentijds gemeenschapshuis dat programma’s en
projecten ontwikkelt en samenwerkingsverbanden aangaat met diverse partners. Buah
Hati stimuleert daarmee de participatie van de Molukse gemeenschap en de
samenlevingsopbouw in Tiel. Het is dé plek waar de Molukse Tielenaar op een
moderne manier zich kan laten informeren en in contact kan komen met anderen.
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Doelen en opgaven
Activiteiten
Met dit plan geeft Buah Hati inhoudelijk vorm aan de doelstellingen door een aantal
activiteiten, werkgroepen, bijeenkomsten en presentaties (blijvend) te organiseren
waarbij ontmoeting, solidariteit, investeren in kennisdeling, kunde en menskracht
centraal staan en om daarmee ook haar bestaansrecht verder te verstevigen.
De input voor de vormgeving van activiteiten in 2018 - 2021 vloeit voort uit de idee- en
kenniskracht van een werkgroep die zich heeft bezonnen op de toekomst van Buah
Hati. Aan de andere kant zorgt een vaste groep vrijwilligers en een beheerder voor een
duurzame programmering voor kennisuitwisseling, kennisontwikkeling en ontmoeting.
De onderlinge samenwerking tussen deze betrokkenen maakt dat Buah Hati niet alleen
voor de Molukse gemeenschap in Tiel van belang is, maar ook voor maatschappelijke,
culturele, bestuurlijke en politieke stakeholders elders in het land. De praktijk geeft
namelijk aan dat ook laatstgenoemden regelmatig Buah Hati raadplegen als Moluks
aanspreekpunt. In het verlengde hiervan geven verschillende Molukse initiatieven aan
het prettig te vinden een centraal punt in het land te hebben voor ontmoeting.
Dat heeft er onder meer toe geleid dat Buah Hati zich ook openstelt voor (Molukse)
groepen buiten Tiel, mits dit relevant kan zijn voor de Molukse samenleving in Tiel.
Behalve voor activiteiten gericht op samenlevingsopbouw, is in het gebouw van Buah
Hati plaats voor tentoonstellingen, lezingen, presentaties, twee vergaderzalen en een
grote zaal voor conferenties, (kerkelijke) feesten en bruiloften. Daarnaast wordt bij
overlijdensgevallen regelmatig een beroep gedaan op het gebouw van Buah Hati.
Strategische opgaven 2018-2021
Buah Hati formuleert in dit beleidsplan een vijftal strategische opgaven. Deze vijf
opgaven worden hieronder verder beschreven, waarbij nadrukkelijk ook aandacht wordt
geschonken aan de betrokkenheid van jongeren en de oudere derde generatie
Molukse Tielenaren (30+).
1.
2.
3.
4.
5.

Kennisbevordering
Culturele overdracht
70 jaar Molukkers in Nederland
Positionering en communicatie
Professionalisering
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Activiteiten 2018-2021
Voor de uitvoering en aanpak van de strategische opgaven baseert Buah Hati zich op
een aantal activiteiten. Buah Hati stelt jaarlijkse deelplannen samen waarin de
activiteiten staan beschreven. De jaarplannen die zijn samengesteld zijn gericht op
activiteiten waar ook weer aandacht wordt geschonken aan betrokkenheid van jongeren
en de oudere derde generatie bij o.a. de activiteiten “70 jaar Molukkers in Nederland”
en extra activiteiten die kunnen worden georganiseerd aan de hand van het
activiteitenbudget.

Bedrijfsvoering
Verdienmodel
Het verdienmodel van Buah Hati omvat de volgende posten:
•

•
•
•

•

Inkomsten uit verkoop door de bar bij evenementen van Buah Hati. De ambitie
is om naast vaste activiteiten van de werkgroepen 10 extra activiteiten te (laten)
organiseren in de jaren 2019, 2020 en 2021.
Inkomsten uit activiteiten. Deze inkomsten zijn marginaal, omdat Buah Hati
laagdrempelig wil zijn en een zo groot mogelijk publiek willen bereiken.
Instellingssubsidie ten behoeve van de exploitatie vanuit de gemeente.
Projectgebonden bijdragen van fondsen. Per project worden mogelijke gelden
van fondsen geworven, bijvoorbeeld onderwijs of cultuur. Zowel in geld als in
natura.
Andere vormen van inkomsten. Deze categorie is tot op heden nog niet actief
gestuurd. De inkomsten uit giften en schenkingen moeten in de toekomst gaan
groeien. Te denken valt aan inkomsten uit giften of schenkingen (via
crowdfunding). Dit wordt nader onderzocht. Dit punt is opgenomen bij de
aandachtspunten (pagina 6).

Huisvesting
Het gebouw van Buah Hati is gerenoveerd en gemoderniseerd. Buah Hati heeft
daarmee een multifunctioneel en modern gebouw tot haar beschikbaar om de
komende jaren bezoekers te ontvangen.
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Organisatie
Bestuur
Het bestuur bestaat statutair uit minimaal 3 personen. Voor de opvolging wordt een
rooster van aftreden gehanteerd. Het bestuur onderschrijft en volgt de Code Cultural
Governance.
Bestuur:
dhr. D. Tomatala, voorzitter
dhr. V. Mailoa, secretaris/penningmeester
dhr. B. Pattinassarany
dhr. K. Sariwating
Personeel
Buah Hati heeft personeel in dienst. De opbouwer fungeert als aanspreekpunt voor
bezoekers, gemeente en organisaties. Daarnaast zijn er circa 35 vrijwilligers actief in
werkgroepen en zijn er circa 15 vrijwilligers inzetbaar bij activiteiten en evenementen.

Raad van Toezicht
Voor de transformatie naar een moderne stichting wordt in 2019 verkend welke
mogelijkheden er zijn voor de oprichting van een Raad van Toezicht.

Tot slot
Op de volgende onderdelen is ons beleid verder uitgeschreven in deelplannen.
Uiteraard zijn deze beschikbaar.
•
•
•
•
•

Privacybeleid
Activiteitenplan
Activiteitenregeling
Reglement zaalhuur
Communicatieplan
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Acties
Aandachtsgebied
•
•
•
•
•
•
•
•

Wijkontwikkelingsplan
Reglement zaalhuur
Programma 70 jaar Molukkers in Nederland
Activiteitenplan
Activiteitenregeling
Privacy(beleid)
Communicatieplan
Verkenning andere vormen van inkomsten
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2018-2019
2018-2019
2018-2021
Jaarlijks
Jaarlijks
2018-2019
2019
2019-2020
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