
Op zaterdag 21 juni organiseerde
Rumah Kita haar jaarlijkse Pasar
Malam. Op deze kleurrijke markt
bezochten vele bezoekers de
verschillende kraampjes met Indische
Maaltijden, snacks en Indische voor-
werpen. Daarnaast kon uitgebreid
kennis worden gemaakt met hetgeen
dat het verpleeghuis Rumah Kita te
bieden heeft.

Burgemeester Geert van Rumund van
Wageningen opende de markt samen
met Sandra Reemer. In zijn korte
toespraak benadrukte de burgemeester
de goede band tussen de gemeente en
Rumah Kita. Sandra Reemer bracht het
vergeten verhaal van menig bewoner
met een Indisch verleden voor het
voetlicht. 

Ook Miss Nederland Universe 2014,
Yasmin Verheijen, was deze dag
aanwezig. Vanuit haar titel vindt zij het
belangrijk om aandacht te vragen voor
dit soort verpleeggelegenheden, temeer
omdat haar oma ook in Rumah Kita
woont.

Ray de Viso en vrienden, 
NJOY en de Rumah Kitaband zorgden
voor de muzikale onder-steuning.
Daarnaast konden de bezoekers
genieten van optredens van dansgroep
Orchidee.
We kunnen terugkijken op een mooie
Pasar, met zonnig weer, veel lekker
eten en drinken, afwisselende
optredens en veel gezelligheid!

Succesvolle Pasar Malam

Externe nieuwsbrief 2014 / 2

Op dinsdagavond 24 juni 
organiseerden initiatief-
nemers Cynthia Hubner en
Marco Petzoldt van  Rumah
Kita een succesvolle eerste
bijeenkomst voor dit initiatief. 

Ongeveer 70 geïnteresseerden
liepen binnen in wijkcentrum
De Malburcht in Arnhem om te
luisteren en mee te praten over
de oprichting van een moge-
lijke woon- en zorg faciliteit
voor Indische ouderen. Het
hele verslag kunt u hier lezen. 

Bijeenkomst woon-
en zorgvorm Indische
Nederlanders 

http://idemditoweb.nl/zinzia/4/verslag-woon-en-zorgvorm-indische-nederlanders.pdf


Sinds enkele weken wordt er
gewerkt aan de plaatsing van
een houtkachel in het energie-
gebouw, vlakbij de grote parkeer-
Oranje Nassau’s Oord. 
Daarvoor is een gedeelte van de
parkeerplaats tijdelijk afgezet
om te kunnen gebruiken als
bouwplaats. Naar verwachting is
de kachel in de zomervakantie
gereed voor gebruik.
Duurzaamheid is een belangrijk
argument voor Zinzia om deze
stap in het gebruik van energie
te nemen. De strip laat zien hoe
dit proces eruit ziet. 

Zinzia gaat op
hout stoken!
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Kunst in de
Oranjestraat
Loopt u eens door de Oranjestraat
in Oranje Naussau’s Oord. Daar
zijn in de maanden juni en juli de
schilderijen van Jan Bos uit Ren-
kum te zien. Deze kunstenaar
maakt vooral werken in olieverf
en aquarel en probeert steeds
weer nieuwe stijlen te ontdekken. 

Jan Bos deed ook mee aan de
Kunstroute Renkum in het Pink-
sterweekend. De bezoekers van
de kunstroute konden op die
dagen de werken in onze Oranje-
straat te komen bekijken.

De computerruimte in
Oranje Nassau’s Oord is 
opnieuw ingericht en ziet er
nu modern en uitnodigend
uit. Bewoners en revalidan-
ten kunnen de computers
tijdens de openingstijden
van de receptie gebruiken.
In de ruimte is ook Wifi
aanwezig. 

Update 
computerruimte


