
Je kunt je verhaal met foto’s voor 31 maart 2023 sturen naar: 
Nel Matulessy: nelmatulessy@hotmail.com Bob Titaleij: titaleij@me.com tel. 06 2807 2604
                          tel. 06 2938 4804  de praam 32, 4002GE, Tiel
      

Lieve mensen,

Zoals jullie weten gaan we een jubileumboek uitbrengen. 
Een boek waarin de namen van onze ouders en grootouders genoemd worden; 
met foto’s van hen en verhalen over hen. 

Het PAH-jubileumboek wordt een prachtig document, dat we over
kunnen dragen aan de generaties na ons. De herinnering aan de
eerste generatie Hurariu Anai di Belanda blijft dan tastbaar en bewaard. 
Het is een ode aan onze ouders en grootouders.

We willen het boek op de volgende jaarvergadering - juni 2023 - in Zeeland presenteren.
Jullie hulp hebben we daarom heel hard nodig. We merken dat iedereen enorm enthousiast is en dolgraag
mee wil werken, maar met enthousiasme alleen kunnen we geen boek samenstellen. Daarom, lieve mensen, vertel het 
verhaal van je ouders of grootouders aan elkaar en laat een van de kleinkinderen het opschrijven. 
Doe er een foto bij en stuur het naar ons toe.

Om je op weg te helpen geven we hieronder een aantal handvatten, zodat je wat meer houvast hebt om het verhaal te 
schrijven.

Van o.a de volgende families hebben we reeds een inzending 
ontvangen voor het jubileumboek:

1. Familie Noija (usi Jos / Tilly):Vaassen
2. Familie Tuwanakotta : Tilburg
3. Familie Usmany: Vught
4. Familie Taihuttu (oom Jeje): Vught
5. Familie Izaak: Breda/Wormerveer
6. Familie Noija: Wormerveer
7. Familie Noija (ds. Danny): Middelburg
8. Familie Laisina (Robert)
9. Familie Taihuttu: Alphen a/d Rijn
10. Familie Laisina: Jermias Laisina 
11. Familie Manuhuttu: Siahaya Assen   

1. Wie zijn je ouders of grootouders? Hoe heten ze? 
 Waar en wanneer zijn ze geboren? 
 Wanneer waren ze getrouwd?

2. Hoe zijn ze naar Nederland gekomen? Met welke boot of   
 vliegtuig?  Waar in Nederland kwamen ze aan en op welke  
 datum?

3. Wie reisden er met hen mee? Kinderen? Anderen?

4. Welke kinderen zijn in Nederland geboren?

5. Waar woonden je ouders of grootouders in Nederland?

6. Wat voor werk deed je vader of opa? 

7. Welke hobby’s had hij?

8. Wat voor werk deed je moeder of oma?

9. Welke hobby’s had zij?

10. Hadden jouw ouders broers of zussen in Nederland?
 Zo ja, hoe heetten ze?

11. Leven je ouders nog?  Zo ja, hoe oud zijn ze en waar   
 wonen ze nu?

12. Zo nee, wanneer zijn ze overleden en waar liggen ze   
 begraven?

13. Wat gaven jullie ouders je mee over Hulaliu?

14. Wat gaven jullie ouders je mee over de PAH?

15. Hoe wil je dat we je ouders herinneren?

16. Heb je een leuke anekdote over je vader en/of moeder?

17. Stuur een foto mee van je ouders of grootouders.

18. Stuur een foto mee van je ouders met al hun kinderen.

Digitaal aanleveren als word-document of als tekstbestand. 
Liever geen opmaak met foto’s, deze apart mailen, niet via 
WhatsApp i.v.m. verminderde resolutie. Meerdere foto’s kan 
je via Wetransfer sturen.

Met je smartphone kan je hele goede en scherpe foto’s 
maken. Zorg dat de lens schoon is! Niet inzoomen. Tik met 
je vinger op het scherm om scherp te stellen. Houdt de 
telefoon recht en maak beeldvullende opnames!  

Stuur je foto’s op om te laten scannen/digitaliseren?
Vermeld dan   op de achterzijde je naam en telefoonnummer.
Heb je vragen of hulp nodig bel, app of mail mij gerust!


