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: Uitnodiging informatiebijeenkomst St Lawa-Mema-Hau-Lala
: Zaterdag 15 april 2017
: 14:00 uur tot 16:00 uur (inloop vanaf 13:00 uur)
: St. Molo-Oekoe, Jasmijnstraat 26 Bovensmilde
Bovensmilde, 14 maart 2017

Aan de Molukse gemeenschap en geïnteresseerden in Nederland
In de aanloop naar de Rechtszitting op 4 november 2016 heeft St.Lawa-Mena-Hau-Lala i.s.m. lokale
Molukse stichtingen een serie informatiebijeenkomsten gehouden in verschillende Molukse wijken
in het land. Met deze regionale bijeenkomsten wilde de stichting de Molukse gemeenschap (en
andere geïnteresseerden) informeren omtrent de rechtszaak die advocaat mevrouw L. Zegveld
namens 2 nabestaanden is gestart tegen de Nederlandse Staat inzake het onrechtmatig handelen
tijdens en na de treinkaping op 11 juni 1977 bij de Punt.
Inmiddels heeft de Rechtbank in den Haag op 2 februari jl. een tussenvonnis uitgesproken. Daarin
heeft zij scherpe kritiek geleverd op de Nederlandse Staat: de Staat heeft informatie
achtergehouden, de 2e Kamer verkeerd geïnformeerd en onvoldoende onderzoek gedaan naar de
beëindiging van genoemde treinkaping. De rechtbank zal zelf, 40 jaar na dato, onderzoek doen naar
de oorzaken van de dood van Hansina Uktolseja en Max Papilaja.
Op zaterdag 15 april a.s. vanaf 14:00 uur geeft St. Lawa-Mena-Hau-Lala in Stichting Molo-Oekoe in
Bovensmilde een terugkoppeling van de tussenvonnis en informeert u verder over de huidige stand
van zaken rondom het gerechtelijke procedure.
Stichting Lawa-Mena-Hau-Lala organiseert deze terugkoppelingsbijeenkomst i.s.m. het Regionaal
Comité 11 juni.
Wij nodigen u allen hierbij uit om deze bijeenkomst bij te wonen om hiermee ook uw steun en
solidariteit te betuigen aan het doel en het streven van de juridische procedure: De Waarheid.
Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen.
Wij hopen u op deze informatiebijeenkomst te mogen begroeten.
“Lawa-Mena-Hau-Lala - Steeds voorwaarts gaan zonder een stap terug doen”
Met vriendelijk groet, namens
Regionale Werkgroep 11 juni
Otto Tatipikalawan

Stichting Lawa-Mena-Hau-Lala,
Noes Titapassanea (voorzitter)

