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Januari

Het jaar 2018 begon verdrietig, met het 
afscheid van Leo Flake. Zijn uitvaart was 
op 5 januari. Leo is de rode draad in het 
boek dat Eddy Korwa (West-Papua) aan 
het schrijven is, met behulp van onze 
stichting. De rol van Leo Flake is cruciaal 
geweest in het leven van Eddy: Leo hielp 
Eddy in 1964 te vluchten als verstekeling 
aan boord van de MS Schelde Lloyd waar 
Leo als ketelbinkie op vaarde. Leo Flake is 
overleden op 28 december 2017, op zijn 
71-e verjaardag. 

Foto: Eddy (links) met Leo Flake in 2013.

Meer over het boek van Eddy Korwa: https://verstekeling.webnode.nl/

Februari

Flora van Abshoven en Endie van Binsbergen vertegenwoordigden onze stichting tijdens het 
symposium “Papua en de Pacific” in Amersfoort. Ook kregen we in die maand bezoek van Ingrid 
Bucens, kinderarts in Oost-Timor en echtgenote van de Britse journalist Max Stahl. We hebben 
de korte tijd die Ingrid te besteden had in Amsterdam doorgebracht in het Rijksmuseum.

Maart

Een belangrijke doorbraak in de kwestie Timor Gap: Australië en Oost-Timor tekenden 5 maart bij
de Verenigde Naties in New York een verdrag over de zeegrens tussen de twee landen. Daarmee 
heeft Oost-timor een belangrijke overwinning behaald in het slepende conflict over de gas- en 
oliereserves in de Timorzee. Leden van Stichting Vrij Oost Timor demonstreerden reeds in 1995 
bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag tegen de Australische oliewinning in het gebied. 
Klik hier voor een artikel over dit onderwerp op nu.nl.

April

Op verzoek van Léonie Venroij hadden we per e-mail contact met Roel van der Veen, Hoofd 
Politieke Zaken van de Nederlandse ambassade in Jakarta. Het betrof een aantal vragen van de 
ambassade met betrekking tot onze pogingen om het Sander Thoenes Monument in Dili te 
renoveren. Wordt vervolgd.

Op 21 april vertegenwoordigde Endie van Binsbergen onze stichting tijdens RE:ACT, de viering 
van 50 jaar Amnesty International Nederland.

https://www.nu.nl/economie/5164823/akkoord-australie-en-oost-timor-zeegrens-offshoreproject.html
https://verstekeling.webnode.nl/


Mei

Deze maand was de deadline voor de publiciteit voor onze derde Pasar Molen. Hoewel we nog 
bezig waren met de concrete invulling van het muzikale programma, konden we ruim op tijd het 
nodige materiaal aanleveren voor de publiciteit via Molen De Ster.

Juni

Een nieuwe transmitter voor Radio Povo Viqueque! Endie’s initiatief voor een gezamenlijke 
aanvraag (RPV, SECOMS en onze stichting) in 2017 bij UNICEF werd beloond met 1000KW, die 
door Lindo en Manuel van SECOMS in de studio in Viqueque werd geïnstaleerd. De oude was 
dringend aan vervanging toe en had door slijtage nog maar een beperkt bereik. Met de nieuwe 
1000KW is Radio Povo Viqueque weer op volle kracht.

Deze maand waren we intensief betrokken bij het onderzoek van de Australische filmmaker 
David Bradbury naar de dood van Michael Rockefeller in 1961, in voormalig Nederlands Nieuw-
Guinea. We hebben gefaciliteerd voor David’s verblijf en voor de contactlegging met getuigen en
eerdere onderzoekers, zowel voorafgaand als tijdens David’s week in Nederland.

Juli – Augustus

De laatste voorbereidingen voor de derde editie van onze Pasar Molen, de kraamhouders en de 
muzikale invulling. We hebben tevens contact gelegd met Stichting Utrecht Wereldmuziek voor 
een financiële ondersteuning van het culturele programma. Onze aanvraag werd beloond met 
615 Euro, waarmee we het programma rond kregen.

September

Op 16 september vond op het erf van Molen De Ster de derde Pasar Molen plaats. Een culturele 
dagmarkt, met 16 marktkramen, een massageruimte, papeda-tafel in het café, een tifa-workshop
en een fraai cultureel programma: het Djintan-koor met liederen uit West-Papua en de 
Molukken, Efrat Mamoribo met  Wor-liederen uit West-Papua, begeleid door haar kkleinzoon 
Miko-Serko en een Molukse gelegenheidsgroep met tifa’s en een totobuang, onder leding van 
Yopi Abraham en Bob Mailuhu. De opening van de dag werd aangekondigd met het geluid van de
tritonschelp vanaf de stelling van de molen, waarna een samenspel van tifa’s volgde vanaf de 
stelling en op het erf. Ook dit jaar was er een goede opkomst! Onze stichting stond ook dit jaar 
zelf met een kraam op de pasar, met Flora van Abshoven, Charlie van Zuilenkom, Endie van 
Binsbergen en Egbert Wever. Een deel van de kraam was in gebruik door Eddy Korwa, die zijn 
boek-in-wording presenteerde.



Oktober

Een drukke maand!

6 okt: leden van onze stichting bezochten Rocking West Papua in Nieuwegein

11 okt: Jochem Jonkman bezocht onze stichting ter voorbereiding op zijn stage bij UNDP in de 
enclave Oe-cusse. 

18 okt: Endie van Binsbergen en Yopi Abraham namen deel aan de STUW netwerkbijeenkomst, 
waarbij diverse culturele organisaties met elkaar in discussie konden gaan. Een zinvolle conclusie
voor ons was dat een doelgroep alleen bereikt kan worden indien deze actief wordt betrokken.

21 -23 okt: Berta Antonieta uit Timor-Leste op bezoek in Utrecht. Berta werkt bij La’o Hamutuk in
Dili en is tevens mede-oprichtster van Grupu Feminista. We faciliteerden in Molen de Ster een 
netwerklunch met een senior activists en jonge vrijwilligers, plus een werkbezoek aan Mama 
Cash (Amsterdam) en Aone van Engelenhoven (Universiteit Leiden). 

22 okt: Een informele ontmoeting met een zus en schoonzus van journalist Sander Thoenes, die 
in 1999 in Dili werd vermoord door Indonesische militairen. Na diverse mailwisselingen nu toch 
eindelijk een persoonlijk gesprek. (In verband met privacy publiceren we hiervan geen verslag.)

27 okt: In de Utrechtse wijk Lombok werd de Bitterzoete Route gepresenteerd, met historische 
feiten over de straatnamen in de wijk. Onze stichting was bij de presentatie en heeft in reactie 
op de inhoud een nieuwe versie van de tekst bij “Timorkade” aangeleverd. Klik hier voor de 
Bitterzoete Route.

November

Onze stichting werd benaderd door de Britse conservator
Phyllis Ferguson, die voor een speciale expositie over Oost-
Timorees nationaal erfgoed op zoek was naar foto’s van
Timorese artefacten in de musea van Leiden en Amsterdam.
We hebben Phyllis met de juiste mensen in contact kunnen
brengen, wat tientallen foto’s op groot formaat opleverde. 

Op 22 november was onze stichting aanwezig bij de discussieavond “Verzwegen koloniën” in 
Studio K, Amsterdam. Er werden nieuwe contacten gelegd, met als inzet om in 2019 ook een 
invulling te bieden aan een thema waarbij Oost-Timor aan de orde zal komen.

December

Een mooi resultaat van de Pasar Molen: voor de tweede maal werd op verzoek van de molenaars 
de maaltijd voor Kerstborrel in Houtzaagmolen De Ster te Utrecht verzorgd door Molukse kok 
Jim Jackson van Stichting Pondok Anggrek.

Stichting Vrij Oost Timor wenst iedereen een voorspoedig nieuw jaar!

Volgend jaar, in 2019:

Op 5 mei is het 20 jaar geleden dat Portugal, Indonesië en de VN besloten tot een Referendum.
Op 24 juni is het 15 jaar geleden dat Radio Povo Viqueque on-air ging.
Op 30 augustus is het 20 jaar geleden dat het Referendum plaatsvond.
Op 21 september is het 20 jaar geleden dat journalist Sander Thoenes in Dili werd vermoord.

https://bitterzoeteroute.nl/wandeling/2/timorkade


FINANCIEEL JAARVERSLAG

Jaaroverzicht 2018

Beginsaldo op 01-01-2018 Toelichting

Rekening Courant NL59 INGB 0008454545 1 481,36

Spaarrekening NL59 INGB 0008454545 76,14

Contante kas Memorabilia & operationeel 53,20

Totaal 1 610,70

Eindsaldo op 31-01-2018

Rekening Courant NL59 INGB 0008454545 201,04

Spaarrekening NL59 INGB 0008454545 1 000,00

Contante kas Memorabilia & operationeel 184,80

Totaal 1 385,84

Balans 2018

ACTIVA Toelichting Euro

Rekening Courant NL59 INGB 0008454545 201,04

Spaarrekening NL59 INGB 0008454545 1 000,00

Contante kas Memorabilia & operationeel 184,80

Te ontvangen bijdrage Kaisiepo Horeca Management 300,00

Totaal 1 685,84

PASSIVA Toelichting Euro

Geparkeerd geld Radio Povo Viqueque 699,26

Geparkeerd geld Boek Eddy Korwa 738,63

Geparkeerd geld Lombok voor Lombok 13,00

Eigen vermogen 234,95

Totaal 1 685,84



Exploitatieoverzicht 2018

INKOMSTEN Toelichting Euro

Eigen evenementen Pasar Molen 725,00

Subsidie STUW Cultuur Pasar Molen 615,00

Giften Operationeel en projecten 453,85

Rente ING Totaal (spaar-) rekeningen 0,18

Memorabilia Standverkoop 138,50

Sponsors boek Eddy Korwa Productie boek in wording 185,00

Giften extern project Lombok voor Lombok 28,00

Totaal 2 145,53

UITGAVEN Toelichting Euro

Eigen evenementen Organisatie Pasar Molen 1 119,95

Diverse activiteiten Eigen en deelname extern 92,15

Reiskosten binnenland Deelname bijeenkomsten 145,00

Vrijwilligers Overleg en vergoedingen 217,70

Kantoorkosten Materialen, internet, website 578,06

Bankkosten ING Totaal (spaar-) rekeningen 122,53

Memorabilia Boeken en materialen 35,50

Boek Eddy Korwa Promotiematerialen 19,50

Extern project Lombok voor Lombok 15,00

Totaal 2 345,39

Jaarverslag opgesteld door Endie van Binsbergen, voorzitter
en Egbert Wever, waarnemend penningmeester.


