
 
 
 
Beleidsplan 
 
 
Inleiding 

Stichting Ana Upu is ontstaan als doorstart van stichting Ina Ama. In juli 2006 is stichting Ana Upu officieel 
van start gegaan. 

De Molukse inwoners van Lunteren, Ede en omgeving vormen samen de Molukse gemeenschap Lunteren, 
allen van oorsprong afkomstig uit de wijk Lunteren. Vanuit deze gemeenschap is de behoefte aanwezig 
om onze cultuur en identiteit te bewaren en verder vorm te geven. Stichting Ana Upu is opgericht om deze 
behoefte in te vullen. 

Om onze achterban goed te bedienen, hebben we onze organisatie afgestemd op vier doelgroepen 
binnen onze gemeenschap, te weten de kinderen, de jongeren, de volwassenen en de ouderen. Voor 
deze doelgroepen worden activiteiten ontwikkeld om de relatie tussen de mensen binnen onze 
gemeenschap in stand te houden en te verbeteren. 
 
Maar de stichting heeft ook als doelstelling de relatie tussen onze gemeenschap en de niet-Molukse 
gemeenschap te bevorderen. Dit wordt bereikt door het organiseren van activiteiten die niet specifiek 
voor de Molukse gemeenschap zijn bedoeld. Deze activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk. 
 
Als stichting Ana Upu gaan wij met elke organisatie contacten en samenwerkingsverbanden aan die 
kunnen helpen ons doel te bereiken. Deze organisaties kunnen variëren van gemeentelijke overheden, 
politieke partijen tot particuliere instellingen. 

Daarnaast werkt Stichting Ana Upu samen met de andere Molukse organisaties uit onze gemeenschap in 
het Platform van Molukse organisaties Lunteren, Ede en omgeving. Dit samenwerkingsverband heeft als 
doel om de belangen van de totale gemeenschap te behartigen. 
 
Naast samenwerking met lokale partijen, werken we ook samen met landelijke Molukse organisaties 
(zoals stg. Moluks Historisch Museum, Landelijk Stuurgroep Molukse Ouderen). Deze samenwerking 
heeft als doel activiteiten te ontwikkelen op trends die landelijk gesignaleerd worden en ook voor onze 
gemeenschap van belang zijn. 



Tot nog toe is stichting Ana Upu een vrijwilligersorganisatie. Dat betekent dat de hele organisatie, van 
bestuur tot werkgroepen, uit vrijwilligers bestaat. 

Per 01-01-2018 is de stichting zelfstandig en niet meer subsidie afhankelijk van de gemeente. We zijn in 
overleg met de gemeente om het gebouw te kopen en gaan ervan uit dit op korte termijn 
te kunnen afronden. 
 

Doel  
 
 Het bevorderen van de samenlevingsopbouw ten behoeve van de Molukse gemeenschap in de 
 gemeente Ede, waartoe wordt gerekend: 
 
 milieu-opbouw: het vormgeven aan en het bewaren van de eigen identiteit van de 

 Molukse gemeenschap in de gemeente Ede; 
 maatschappelijke belanqenbehartiging: het aandacht vragen van algemeen beschikbare 

          instellingen en instanties voor de specifieke problemen van de Molukse 
          gemeenschap in de gemeente Ede en het ervoor zorgdragen dat deze instellingen en 
          instanties hun dienstverlening daarop afstemmen; 
 relatie-opbouw: het bevorderen van een goede relatie tussen de Molukse gemeenschap in de 

          gemeente Ede en de omringende samenleving; 
 voorlichting:  het geven van voorlichting over de omringende samenleving aan de  Molukse     

          gemeenschap in de gemeente Ede en het verstrekken van voorlichting aan de omringende  
          gemeenschap over de Molukse samenleving; 
 
 
 
Strategie 

Een gebouw in eigendom vraagt om een andere organisatie, beheer, onderhoud en exploitatie. 
Door zelfinitiatieven te ontplooien en anderen de ruimte te geven INA AMA te huren voor evenementen, 
festiviteiten, sociaal maatschappelijk culturele activiteiten met een kernfunctie in de richting van zorg en 
welzijn. 
 
 
Uitbreiding Exploitatie  
 
Het verder stimuleren van de gemeenschap en wijkbetrokkenheid bij Stichting Ana Upu en niet meer van 
subsidie afhankelijk te zijn zorgt voor de volgende actiepunten:  

 Aanpassing van het gebouw om zodoende de exploitatie van zorg- en welzijn activiteiten uit te 
breiden en te verhogen. 

 Verkrijgen van een ANBI-status. Gekoppeld aan de ANBI status is het een fiscale voordeel voor een 
gebruiker/lid om  een financiële bijdrage te doen.  

 Verhogen van de vrijwillige bijdrage door gebruikers/leden.  
 Verhogen van de bijdrage via Sponsoring door bedrijven/organisaties.  
 Verhogen bijdrage door fondsen.  
 Vergroten vaste verhuur 



 Meer verhuur feesten en bijzondere aangelegenheden.  
 

 
Huidige situatie 
 
Op kort termijn te realiseren: 
 * Verhogen en intensiveren van alle bestaande inkomstenbronnen (vaste verhuur) 
 * Zorg/welzijn  

Naast de reeds bestaande vaste huurders mogen we met  ingang van het nieuwe jaar 2018 Kinderopvang 
Bijdehandjes welkom heten.  
Tevens kunnen we vaststellen dat er hogere omzet is in incidentele huurders , we verwachten dat deze 
trend zich voorzet. 
 
Op kort termijn willen we aanvangen met de herbouw van de ruimte voor de ouderen Huiskamer Tenang 
Senang. In de plannen staat ook het opzetten van dagbesteding voor ouderen in samenwerking met 
Rumah Kita (Zinzia Zorggroep).  

Met het nieuwe jaar gestart met Mantelzorgtrefpunt, een ontmoetingsplek voor mantelzorgers. 

Via een € 10,00 per maand wervingsactie hebben donateurs zich hiervoor opgeven, structuele aandacht 
is hierbij gewenst. 

Het continueren van de reeds bestaande activiteiten en het stimuleren/ontplooien van nieuwe 
activiteiten. 

 

 

 

      
 
 
 


