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Moluks Cultureel Centrum staat 
voor verbouwing: ‘We kunnen 
weer vooruit kijken, dat geeft 
energie’ 

Een plek waar kinderen naar de opvang gaan, bandjes muziek maken, 

ouderen dansen en jongeren elkaar ontmoeten. Het Molukse centrum Ina Ama 

in Lunteren moet een bruisende plek worden waar mensen uit de regio graag 

komen, zegt voorzitter Michael van Dommelen van stichting Ana Upu. Het 

centrum gaat zelfstandig verder, wordt verbouwd en uitgebreid. 
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Op zoek naar een plek om rustig te praten, neemt de zoon van een 

Nederlandse vader en een Molukse moeder de trap naar boven. Hij opent 

de deur naar het in zijn ogen geschiktste kantoortje. ,,Oei, hier staat het ook 

helemaal vol met spullen. Nou ja, zo is tenminste meteen duidelijk dat we in 

dit pand na dertig jaar uit ons jasje zijn gegroeid.” 

De in Ede opgegroeide Van Dommelen (41) volgde in 2021 Simon 

Pattinasarany op als voorzitter. ,,Ik kwam hier al als tiener. Dit huis staat 

midden in de Molukse wijk in Lunteren. Hier ontmoette ik mijn vrienden op 

de jongerenvereniging. Ooms en tantes deden en doen veel 

vrijwilligerswerk. Iedereen wandelde altijd binnen. Ik bewaar er zo veel 

warme herinneringen aan.” 

Eigen plek in jaren 70 

De Molukse gemeenschap in Lunteren kreeg in de jaren 70 voor het eerst 

haar eigen plek in de voormalige Jac. Gazenbeekschool aan de Van der 

Duyn van Maasdamstraat. Nadat het grotendeels uit hout opgetrokken 

pand afbrandde, werd in 1992 op dezelfde plek het huidige gebouw 

geopend. 

“Ik ben ingestapt om iets te betekenen voor de 
gemeenschap, voor het behoud van ons 
stichtingsgebouw” 
Michael van Dommelen, Voorzitter stichting Ana Upu 

Het bleef daarna een thuis, ook voor de tweede en derde generatie 

Molukkers. Maar met name de laatste jaren pakten donkere wolken samen 

boven Ina Ama. Subsidies voor buurtcentra werden in 2014 ingetrokken. 

Corona kwam daar meer recent nog eens overheen, somt Van Dommelen 

op. 

Problemen stapelden zich op. Dankzij hulp van adviseurs en na vele 

gesprekken met de gemeente Ede, volgde afgelopen zomer de verlossende 

boodschap. In de zomer besloot de gemeente het gebouw voor een bedrag 



van 170.000 euro over te dragen aan Ana Upu. Tegelijk kreeg de stichting 

een subsidie voor datzelfde bedrag. 

‘Stokje doorgeven aan nieuwe generatie’ 

,,Acht jaar heeft de onzekerheid geduurd”, zegt Van Dommelen. ,,Nu 

kunnen we vooruit kijken. Dat geeft nieuwe energie. Ana Upu was enkele 

jaren geleden de doorstart van de Stichting Ina Ama. Ina Ama staat voor 

vader en moeder. Ana Upu voor kind en kleinkind. Zo is het stokje 

doorgegeven aan nieuwe generaties. Ik ben ingestapt om iets te betekenen 

voor de gemeenschap, voor het behoud van ons stichtingsgebouw.” 

 
Molukse motorrijders maakten eerder dit jaar tijdens een Ride-Out een tussenstop bij 

het Molukse Centrum Ina Ama. © Herman Stöver 

De voorzitter verwacht dat begin dit jaar het startschot voor verbouwing en 

uitbreiding kan worden gegeven. Die facelift moet ‘de kers op de taart 

worden’. Uitbreiding van Kinderopvang Bijdehandjes die op de 

benedenverdieping twee keer zo groot wordt en een extra ruimte van 35 
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meter aan de voorkant van het gebouw, op de eerste verdieping, springen 

het meest in het oog. 

,,Ik ben persoonlijk heel blij met een muziekstudio”, vertelt Van Dommelen. 

,,Straks kunnen muziekgroepen en bands bij ons hun eigen opnames 

maken. Daar is veel vraag naar. Van Molukse muzikanten, maar ook 

anderen. Iedereen kan hier terecht op een plek centraal in het land. Enkele 

jongeren uit het dorp gaan enthousiast aan de slag. We zien zo ook het 

aantal huurders groeien.” 

Keuken en bar vernieuwd 

Er zit onder meer al sportschool Lawa’s Gym, die straks een eigen plek 

krijgt. Ten tijde van het gesprek oefent een groep oudere dansparen in de 

grote zaal. De dagopvang voor ouderen kan uitgebreid worden, geeft Van 

Dommelen nog een voorbeeld. ,,Meer dan nu hopen we straks ruimte te 

bieden. De keuken wordt vernieuwd en de bar aangepast. Dat geeft kansen 

om feesten te verzorgen. Of Molukse kookworkshops.” 

“Ik hoop dat Ina Ama jongeren ook meer een 
ontmoetingsplek wordt. Voor een potje tafelvoet-
bal of voor gamers om een FIFA-toernooi te 
spelen” 
Michael van Dommelen 

,,Ik hoop dat Ina Ama voor jongeren ook weer meer een ontmoetingsplek 

wordt. Voor een potje tafelvoetbal of voor gamers om een FIFA-toernooi te 

spelen. We gaan het voor hen aantrekkelijker inrichten. Ik voel aan alles dat 

we op de goede weg zijn.” 

,,We hebben drie zeventigers die al tientallen jaren de bar draaien. Ze zijn 

van onschatbare waarde. Een oproep voor aanwas aan jongeren om vaker 

te assisteren, leverde onlangs meer dan tien reacties op. Daar word ik blij 

van. Dat enthousiasme is nodig. Dit moet de bruisende plek zijn waar 

mensen uit Lunteren en omgeving graag naartoe komen.” 
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