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Beste landgenoten en betrokkenen,  
 
Op 4 juli jl. hebben diverse wijken gehoor gegeven aan onze eerste actie, PET flessen ophalen. Na 4 
juli sloten andere wijken zich ook aan.  
Op 31 juli hebben we de actie beëindigd. Daar kunnen wij met trots en dankbaarheid op terug kijken. 
 
Wij willen langs deze weg een ieder bedanken die zich heeft ingezet voor onze actie in welke vorm 
dan ook. Zij die gehoor hebben gegeven en onze actie hebben ondersteund.  
 
 
Het totaalbedrag dat is opgehaald met deze eerste actie bedraagt €5828,20.  
Hieronder een overzicht van de gelden dat is opgehaald per wijk.  
 
 
Wijk Opbrengst 
Alphen aan den Rijn € 250,00 
Amsterdam € 233,25 
Assen € 510,00 
Barneveld € 62,50 
Bemmel € 95,00 
Bovensmilde € 407,00 
Capelle aan den IJssel € 444,90 
Eerbeek-Apeldoorn € 130,00 
Huizen € 643,35 
Leerdam-Culemborg € 452,60 
Maastricht € 83,25 
Marum € 54,45 
Middelburg € 200,00 
Moordrecht € 512,65 
Tiel € 315,20 
Tilburg € 301,55 
Vught € 565,00 
Winterswijk € 567,50 
Totaal € 5828.20 

 
Hiervan is het bedrag van €2.914,10 overgedragen aan de Pemerintah Republik Maluku Selatan en 
€2.914,10 is overgedragen aan Gerakan Muda Aboru. 
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In de bijlage hebben wij de brief van de Pemerintah RMS toegevoegd waar in staat uitgelegd waar zij 
de gelden voor gaan gebruiken.  
 
Op 4 oktober heeft Free Maluku Foundation een bijeenkomst gehad met Gerakan Muda Aboru. Zij 
hebben tekst en uitleg gegeven hoe zij de gelden gaan gebruiken.  
Het geld wordt o.a. besteed aan: 

- Het ondersteunen van acties zoals vlaghijsingen 
- Het sponsoren van RMS-bijeenkomsten 
- Het financieren van communicatiemiddelen voor de RMS-Strijders 
- Het financieel bijspringen waar nodig in geval van ziekte of overlijden van de RMS-Strijders 

 
 
Free Maluku Foundation zal doorgaan met het ondersteunen van de strijd. Nieuwe acties en 
activiteiten volgen nog. Ondanks covid-19 zal De Strijd om de bevrijding van de Republiek der Zuid-
Molukken onverminderd doorgaan. Free Maluku Foundation zal de gemeenschap op de hoogte 
houden van de te komen ontwikkelingen en activiteiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens 
Free Maluku Foundation,  
J.E. Haurissa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Zo lang de Molukse jeugd leeft, bestaat de RMS!” 
 

Mena! 


