Onderwerp: verzoek hulpactie Covid-19 Akoön.

Augustus 2020

Beste (Usi) Vivian, beste (Om) Hans, en de andere betrokken leden.
Het bestuur heeft op 1 augustus jl. het verzoek van u en andere betrokken leden over het onderwerp
Covid-19 Hulpactie P.A.T. Akoon besproken.
We waarderen het dat er vanuit de kant van de P.A.T. leden een vraag is uitgegaan voor het
bovengenoemde onderwerp.
Het bestuur vindt dat onze Kumpulan niet een instituut of een instelling is om informatie over de
onderstaande issues te gaan onderzoeken.
Aantal op corona-virus geteste mensen afkomstig uit Akoon/Nusalaut
Aantal opgenomen mensen afkomstig uit Akoon/Nusalaut
Aantal aan corona besmetting overleden mensen uit Akoon/Nusalaut.

Maatregeling tegen virus op Akoon/Nusalaut.
Wij zijn van mening dat dit soort informaties een zaak is van de overheid en/of instanties op de
Molukken of, in dit geval, het bestuurlijk orgaan op Pulau Nusalaut c.q. Negeri Akoon dat daarover
gaat.
We zijn het met u eens dat wij als Kumpulan P.A.T. contact moeten zoeken met negeri Akoon om
ons over de covid-19 situatie aldaar te laten informeren. Onlangs heeft onze secretaris (Usi) Emmy
gesproken met de Bapak Radja Alex Tahapary over de situatie op Akoon. Uit dat gesprek is
duidelijkheid verschaft dat er op Akoön tot nu toe geen besmetting zich heeft voorgedaan en ook dat
er vanuit de overheid wel degelijk hulpverlening is getroffen.
Zie volgende stukje notitie van het gesprek van de secretaris met de Bapak Radja.
Secretaris (Usi) Emmy heeft naar aanleiding van het voorgaande op 15 juli 2020 telefonisch contact
opgenomen met de Bapak radja Akoon Alex Tahapary. Hij vertelde dat de Indonesische regering
via de Kabupaten van Maluku Tenggah aan alle mensen hulp heeft geboden. Elk gezin ontvangt
een geldelijke bijdrage, wat levensmiddelen, mondkapjes en dergelijke.
De Bapak radja heeft gezegd dat deze hulpactie van de Indonesische regering iedere maand wordt
gegeven.
De secretaris heeft dit gesprek opgenomen en wie dit wil beluisteren kan dan contact opnemen met
(Usi) Emmy secretaris.
Wat betreft hulpactie via Stichting CoraCoba; dat is een optie die we met de stichting kunnen
bespreken. Maar in eerste instantie gaan wij als Kumpulan P.A.T. met Negeri Akoon contact nemen
en bespreken wat wij kunnen doen voor Negeri Akoon.
Wij hopen dat dit schrijven enigszins een wat geruststellend informatie geeft.
Met hartelijke groet, mede namens het Bestuur P.A.T.,
S. Tahapary,
Voorzitter.

