Factsheet Indisch Netwerk Eindhoven e.o. (INE)
Aanbod activiteiten en organisaties

(versie 13 febr. 2019)

Contactadressen

Het Indisch Netwerk Eindhoven e.o. (INE)
Is een samenwerkingsverband van (Indische/Molukse) organisaties in Eindhoven e.o. gericht op de doelgroep
Indische- en Molukse Nederlanders. INE werkt samen met vele partners.
Ook mensen afkomstig uit Indonesië kunnen een beroep doen op het INE.

Het netwerk kent o.a. de volgende activiteiten:

Bestuurssecretariaat INE: info@indischnetwerk.nl
Secretaris/penningmeester: I.D.Eysma
Voorzitter: O.Sanders

Maatschappelijke hulp en dienstverlening > Stichting Pelita
(keukentafelgesprekken, sociaal contact, gespreksgroepen, mantelzorgondersteuning)

Stichting Pelita, Steunpunt Eindhoven:
Sylvia Huisman
Camphuijsenstraat 1
5615 KE Eindhoven
Tel.: 06 - 13 51 70 56
E-mail: s.huisman@pelita.nl
Website: www.pelita.nl

Stichting Pelita is als een vrijwilligersorganisatie opgericht in 1947 met als doel de opvang en ondersteuning van
repatrianten en migranten die als gevolg van WOII Nederlands-Indië moesten verlaten.
In de loop der jaren heeft Pelita zich ontwikkeld tot een professionele organisatie, die vanaf de jaren zeventig door
het Ministerie van VWS wordt gesubsidieerd voor het opstellen van sociale rapportages in het kader van de wetten
voor oorlogsgetroffenen, de zogeheten wettelijke taak- en het bieden van dienstverlening aan oorlogsbetrokkenen uit
het voormalig Nederlands-Indië de -zogeheten erkende taak.
Vanaf 1 januari 2014 heeft Pelita haar maatschappelijk werktaak overgedragen aan Stichting De Basis en is Pelita als
partner aangesloten bij Stichting Arq.
Dagbesteding en cultuurspecifieke zorg > Buitenzorg voor Welzijn (dagbesteding/thuiszorg)
Buitenzorg voor Welzijn is een kleine organisatie op het gebied van cultuurspecifieke zorg en welzijn die zich in het
bijzonder richt op de bevolkingsgroep met een Nederlands Indische achtergrond.

Buitenzorg voor Welzijn:
Oscar Sanders
Hermelijnstraat 1
5622 AT Eindhoven
Tel.: 06 - 81 50 58 80
E-mail: oscar.sanders@online.nl
Website:www.buitenzorgvoorwelzijn.nl
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Kleinschalig wonen en cultuurspecifieke zorg > Glorieux Rumah Senang
www.glorieuxpark.nl/Woonvormen.aspx
Een vorm van kleinschalig wonen voor Indische- en Molukse ouderen met dementie , Rumah Senang, is gesitueerd
op het landgoed Glorieux.
Hier wordt cultuurspecifieke zorg verleend door professionals en vrijwilligers.

(versie 13 febr. 2019)
Glorieux Rumah Senang:
- Contactpersoon uitsluitend voor vrijwilligers(werk) en het
activiteitenprogramma van Rumah Senang:
Trees Bauwens
Tel.: 06 - 58 91 41 63
E-mail: bauwenstheresia@gmail.com
- Voor alle overige zaken inclusief cliënten en mantelzorg:
Oscar Sanders
Tel.: 06 - 81 50 58 80
E-mail: oscar.sanders@online.nl
Website:www.buitenzorgvoorwelzijn.nl



Activiteiten > Indische huiskamers van Vitalis WoonZorg Groep



De Indische huiskamers van Vitalis Peppelrode en Vitalis Wissehaege zijn ontmoetingsplaatsen voor intramuraal en
thuiswonende (soms ook licht dementerende) Indische en Molukse Nederlanders.
Tijdens de bijeenkomsten kan men genieten van verhalen, geuren, kleuren, muziek en een Indische maaltijd.
Begeleiding gebeurt door een professional van Vitalis aangevuld door vrijwilligers.
Cultuurspecifieke activiteiten vinden ook plaats in Vitalis Brunswijck en Vitalis Engelsbergen.



Activiteiten > Indische ouderen in beweging
’t In

’t Indisch Atelier organiseert 2 ochtenden per maand de activiteit “ Bewegen op muziek”. Op een laagdrempelige
manier wordt er op muziek les gegeven.
In de pauzes wordt er gezellig bijgepraat onder het genot van een drankje en een meegebrachte Indische lekkernij.

Vitalis Wissehaege / Peppelrode
Jolanda van der Heijden
Tel.: 06 -13 96 86 33
E-mail: j.vander.heijden@vitalisgroep.nl
#peppelrode.activiteitenbegeleiders@vitalisgroep.nl
Website: www.vitalisgroep.nl

’t Indisch Atelier:
Joyce Radesey
Generaal Stedmanstraat 41
5623 HW Eindhoven
Tel.: 06 - 53 93 60 98
E-mail: joyce.radesey@upcmail.nl
Website: www.indisch-atelier.nl

Activiteiten > Kopi Kecil
’t Indisch Atelier organiseert activiteiten en ontmoetingen met een connectie naar Nederlands -Indie/Indonesie.
Een activiteit is de maandelijkse Kopi Kecil (Kleintje Koffie) bijeenkomst in een “huiskamersetting” in het buurthuis de
Boemerang, Planetenlaan 1, Eindhoven met als doel het delen van ervaringen van gelijkgestemden aan de hand van
een thema. Bv het delen van verhalen aan de hand van meegebrachte foto’s, hoe was het leven in de
contract(opvang) pensions, wat waren spijtoptanten, rituelen, gebruik van kruiden enz.
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Activiteiten> Multicultureel karakter
’t Indisch Atelier werkt samen met andere organisaties ten behoeve van de multiculturele samenleving in Eindhoven.





Activiteiten > Masoek Sadja’s van Pelita





Activiteiten -> Ondersteuning en contact (Pelita)

Ontmoetingsplaatsen voor Indische mensen van de 1ste en latere generaties met het doel een gezellige middag te
bezorgen en aandacht te besteden aan een thema uit het Indisch verleden.

Stichting Pelita, Steunpunt Eindhoven:
Sylvia Huisman
Camphuijsenstraat 1
5615 KE Eindhoven
Tel.: 06 - 13 51 70 56
E-mail: s.huisman@pelita.nl
Website: www.pelita.nl

Met succes draaien vanuit Pelita een aantal sociale contactgroepen. Daarnaast bestaat het Gotong Royong
programma, waarin een groep vrijwilligers ondersteund door de Pelita beroepskracht de ‘zorg voor elkaar’, de zorg
voor onze ouderen, de ondersteuning van de mantelzorgers, ten uitvoer brengt.

Activiteiten > Vrouwen Koempoelan
De Koempoelan is een vereniging voor alleen vrouwen met een af-en/of herkomst uit het voormalig Nederlands Indie.
30 jaar geleden werd de vereniging opgericht als een ontmoetingsplaats voor de Indische vrouw in Eindhoven en
omgeving.

Vrouwen Koempoelan
Trees Bauwens
Tel.: 06 - 58 91 41 63
E-mail: bauwenstheresia@gmail.com


Activiteiten > Stichting Bintang Maluku
Bintang Maluku is opgericht voor de Molukse gemeenschap, jong en oud in en rond de regio Eindhoven.
De activiteiten richten zich op contact, ontmoeting en ondersteuning. Voor ouderen en jongeren.

Stichting Bintang Maluku
Nona Berhitu
Tel.: 06 - 12 48 49 38
E-mail: Stgbintangmaluku@hotmail.com
Website: www.facebook.com/SBMEindhoven/
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