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SINAR DIAN is een periodiek verschijnende nieuwsbrief, uitgegeven  door de 
Stichting DIAN, welke dient als medium om u met de Stichting DIAN in contact te 
brengen. De Stichting DIAN zal SINAR DIAN tenminste een keer per jaar uitgeven. 

De Stichting DIAN is opgericht op 14 augustus 2013. Deze stichting is de formele 
opvolging van de vrouwenorganisatie DIAN die op 2 februari 2012 al 25 jaar 
bestond. Langs deze weg wil de Stichting DIAN vrienden, vrijwilligers en 
sympathisanten van de organisatie bedanken voor hun morele en materiële steun 
en voor hun ideeën, verrichte inspanningen, donaties e.d. Dat alles om het 
programma van DIAN te realiseren. Het bestuur van de Stichting DIAN is zeer 
erkentelijk voor uw bijdrage. Mede door uw steun is de oprichting van de Stichting 
DIAN een feit geworden.  

Als opvolger van de vrouwenorganisatie DIAN zal de stichting DIAN ook haar doelen 
overnemen en blijven nastreven. De doelen van de vrouwenorganisatie DIAN waren: 

 Inzicht vergroten in de geschiedenis en ontwikkeling van de positie van 
Indonesische vrouwen. 

 Bijdragen aan de emancipatie, positieversterking en deelname van Indonesische 
vrouwen in de Nederlandse samenleving gezien vanuit het perspectief van deze 
vrouwen zelf. 

 Bevorderen en onderhouden van vriendschappen tussen enerzijds Indonesische 
vrouwen onderling, en anderzijds andere vrouwen in en buiten Nederland. 

 

De Stichting DIAN tracht de bovenbeschreven doelen te realiseren door het 
organiseren van lezingen en het bevorderen van discussies.  
 

Op 27 Oktober 2013 is door de Stichting een bijeenkomst georganiseerd met als 
thema ‘seksueel misbruik in Indonesia’, gepresenteerd door professor Dr. Saskia E. 
Wieringa. Er was na de presentatie gelegenheid voor het stellen van vragen en 
discussie, waarvan goed gebruik werd gemaakt door de enthousiaste deelnemers. 
Verder werd ook de film ‘Women and Generals’ vertoond. Het publiek, meer dan 
75 mensen, heeft actief deelgenomen aan de bijeenkomst. Door tijdgebrek kon de 
populaire dans ‘Poco Poco’ dat aan het eind van de bijeenkomst was 
geprogrammeerd, niet meer worden uitgevoerd. 
 

Op 14 december 2013 heeft de Stichting DIAN een discussie georganiseerd met een 
vrouwenactivist uit Indonesië, Ita Fatia Nadia. Besproken werden de 
ontwikkelingen en de actualiteit over de vrouwenbeweging in Indonesië. Er 
ontstond een levendige discussie met enthousiaste deelnemers, waarbij veel 
actuele informatie over met name de vrouwenbeweging in Aceh werd gegeven.  
 

Er werd in de aanloop tot de oprichting van de Stichting DIAN contact gelegd en 
samengewerkt met de Stichting Maatschappelijk Ondersteuning en Integratie 
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(MOI). In het gebouw van de MOI werd een bijeenkomst georganiseerd met Dida 
Pattipilohy over de geschiedenis van de vrouwenbeweging in Indonesia tot 1965. 
Mevrouw Pattipilohy heeft  informatie en studiematerialen m.b.t. de Indonesische 
vrouwenbeweging aan de Stichting DIAN geschonken. 
 

De Stichting DIAN heeft ook deelgenomen aan de viering van het 25-jarig bestaan 
van de vereniging ‘PERSAUDARAAN INDONESIA’, dat werd gehouden in december 
2013. Het bestuur en sympathisanten van de Stichting DIAN hadden samen een koor 
gevormd om het lied ‘Dirgahayu Persaudaraan’ te zingen. Het is een vrolijk lied, 
dat gezongen werd door vrouwen van alle leeftijden tot aan bijna 90 jaar toe.  
 

De Stichting DIAN zal er alles aan doen om haar doelen te realiseren. Daarvoor 
zullen lezingen en discussies worden georganiseerd en gerichte studies over 
vrouwenonderwerpen verricht. Daarnaast zal aandacht worden gegeven aan de 
volgende thema’s:  

- Introductie van vrouwelijke helden en rolmodellen uit de Indonesische   

Geschiedenis 

-   Specificeren van de problemen m.b.t. vrouwenemancipatie  

-   Problemen bij vrouwelijke werknemers 

-   Mogelijkheden voor (taal)cursussen en genderstudies.  
 

Tenslotte zal de beschrijving en documentatie van de vrouwengeschiedenis (oral 
history) van de groep vrouwen, die betrokken waren bij de oprichting van DIAN als 
vrouwenorganisatie, worden hervat.  
 

De Stichting DIAN streeft ernaar om vriendschappelijke banden en solidariteit met 
vrouwen in Nederland te bevorderen en nodigt daarom iedereen uit om deel te 
nemen aan de activiteiten en initiatieven van de Stichting DIAN.  

De volgende lezing welke nu gepland staat in het kader van de Internationale 
vrouwendag (8 maart a.s.) zal gaan over de vrouwelijke gastarbeiders uit 
Indonesië.  De uitnodiging zal spoedig worden toegezonden. De participatie van 
vrienden van DIAN wordt zeer op prijs gesteld.  

U kunt ook doneren op rekeningnummer NL63ABNA0504984043 ten name van 
Stichting DIAN. 

 

Hartelijke dank voor uw aandacht en een vriendelijke groet. 

 

Namens de redactie , 

 

Aminah Idris 

 


