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Voor u ligt alweer het laatste nummer 
van Koranti in 2008. Heeft u ook zo 
genoten van de september bijeenkomst 
in de jaarbeurs van Utrecht. We heb-
ben enkele leuke foto’s in deze editie 
geplaatst zodat u nog kunt nagenieten. 
Voor degenen die deze dag helaas ge-
mist hebben: zorg dat u er volgend jaar 
zeker bij bent. Ik hoop dat u allemaal 
het thema van die dag “Fos’ten in be-
weging” ook letterlijk in de de praktijk 
bent gaan toepassen. Met anderen bij 
een gymclubje of  alleen voor de tv 
tijdens het programma Nederland in 
beweging van omroep Max, of  zoals we 
dat ook die dag in september gedaan 
hebben lekker dansen op muziek. 
Alvy Derks heeft het in haar inleiding 
– elders te lezen in dit blad – ook gehad 
over een andere beweging. De beweging 
van Fos’ten naar alle uithoeken van het 
land, althans dat willen wij graag doen. 
Dus als er organisaties van oudere 
Surinamers zijn, ergens, waar wij het 
bestaan nog niet van weten, breng ons 
met hun in contact. Fos’ten vrouwen 
willen graag hun kennis en ervaring 
uitwisselen. 

Elders in deze Koranti zult u ook de 
foto’s van een zeer geslaagd weekend 
van Fos’tenvrijwilligers treffen. U zult 
nog veel van hun horen.
Een van de eerste akties uit dit weekend 
is deze vernieuwde uitgave van Koranti. 
Ik ben er van overtuigd dat u zult 
genieten van de column en het prach-
tige kerstverhaal van Lydia Emanuels. 
Wat vindt u van de avonturen van 
Carry-Ann Tjong A Jong?
Daarnaast wordt de website van Fos’ten 
onderhanden genomen. 
Er liggen nog veel meer plannen op sta-
pel maar daarover hoort u later meer.

Zoals u weet, maakt Fos’ten deel uit van 
het NOOM – Netwerk van 
Organisaties van Oudere Migranten–. 
Het NOOM heeft in Breukelen op 
29 november een beleidsdag gehouden 
waar over haar toekomst en de pro-

jectplannen werd gesproken. (zie foto). 
Als u in de gelegenheid bent moet u 
toch eens op de website kijken: www.
netwerknoom.nl m.n. onder de rubriek 
“ouderen aan het woord” staan hele 
mooie verhalen van migranten ouderen 
zoals het verhaal van Iwan Santoe en 
Es Fabre uit Suriname. 

Op 30 november heeft Fos’ten, op uit-
nodiging van het Sisa netwerk, kennis 
mogen maken met de consul generaal 
van de Republiek Suriname in Neder-
land: mevrouw Lilian Truideman. Het 
was een zeer bijzondere bijeenkomst 
en kennismaking met een enthousiaste 
en betrokken vrouw. Twie Tjoa en ik 
mochten het e.e.a. over Fos’ten vertel-
len en hebben haar bij die gelegenheid 
enkele van onze produkten; zoals Ko-
ranti, ons liedboekje, de Fos’tentas en 
wat documentatie overhandigd. Na het 
officële gedeelte kon er “ge-netwerkt” 
worden, wat we dus ook gedaan heb-
ben. Om u een idee te geven hebben 
we enkele foto’s van die bijeenkomst in 
deze Koranti geplaatst. 

Ik wil mijn collega bestuursleden en de 
vrijwilligsters van Fos’ten heel harte-
lijk bedanken voor hun inzet in 2008. 
Dankzij jullie toewijding en hulp heb-
ben we er weer een goed jaar van kun-
nen maken. Namens het bestuur wens 
ik alle lezers prettige feestdagen en een 
gezond, liefdevol en voorspoedig 2009

Christina Harrevelt, voorzitter Fos’ten 
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beleidsdag NOOM in Breukelen
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Van het bestuur

Landelijke manifestatie 
Fos’ten tijdens 
Ouderenbeurs 
20 september 2008 
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Theater in de jungle

Artikel Kerst

Fotoreportage 
Vrijwilligersweekend

Bijeenkomst georgani-
seerd door het SISA-
netwerk uit Den Haag, 
30 november 2008

Congres in Leon, 
Spanje

Colofoon

Lpsbnuj is een uitgave 
van stichting Fos’ten. 

Redactie: Twie Tjoa en  
Christina Harrevelt.

•  Fos’ten betekent  
“vroeger”; vanuit een 
gezamenlijk verleden 
samenwerken aan het 
heden en de toekomst.

•  Fos’ten is een klankbord 
voor Surinaamse 50+ 
vrouwen en haar organi-
saties, opgericht in 1997.

•  Fos’ten is een vrijwil-
ligersorganisatie van 
enthousiaste en actieve 
Surinaamse 50+ vrouwen 
uit alle maatschappelijke 
groeperingen.

•  Fos’ten bundelt kennis en 
ervaring van Surinaamse 
50+ vrouwen en stelt 
deze ten dienste van hen 
en de samenleving.

•  Fos’ten maakt deel uit 
van het Netwerk van 
Organisaties van Oudere 
Migranten (NOOM).

Wordt donateur van Fos’ten 
Jaarlijkse donatie van mini-
maal € 12,50 over te maken 
op Postbank: 7741610
t.n.v. Fos’ten te Leiden

Aanmelden via:
Postbus 1033
2302 BA Leiden of

Email: info@fosten.eu
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Van 6 tot en met 8 November 2008 
heeft Mildred Zuidveen namens Fos’ten 
deelgenomen aan bovengenoemd con-
gres in Leon, Spanje.
Dit congres dat georganiseerd was 
door EURAG  (Europese Federatie van 
ouderen) had als hoofdthema: participatie 

van alle generaties, die gezamenlijk  leven in 

goed  omschreven beleidsprocessen, waarbij 

belangrijke sociaal, educatieve en economische 

besluiten worden toegepast als  sleutelvoor-

waarde mbt het vormen van een toekomstige 

Europese  samenleving, die  mens-vriendelijker 

is  en aansluit op de noden van alle leden van 

de samenleving.

De drie thema die aan de orde kwamen 
waren:
• Het concept van actieve democratie
•  de rol en het beeld van ouderen in 

de Europese samenleving
• participatie op lokaal niveau

Elke congresdag begon met een ple-
naire zitting, waarin diverse inleidingen 
werden gehouden door functionaris-
sen van Eurag of  wetenschappers die 
in opdracht van Eurag onderzoek 
in bepaalde velden hebben verricht. 
Samen met Christina Harrvelt die daar 
NOOM vertegenwoordigde heeft zij 
actief  deelgenomen aan de plenaire ses-
sies en workshops.
Natuurlijk is ook genoten van de prach-
tige stad Leon en haar omgeving. 

Voor meer info: www.eurageurope.org
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Bezoek bejaardetehuis in Leon

Mildred en Christina 
met Gaudi

Mildred in Leon
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Mij is gevraagd 
aan de hand van 
de elfjarige geschie-
denis van Fos’ten 
aan te geven welke 
ontwikkelingen 
in “beweging” en 
“samen” hebben 
plaatsgehad.

In 1997 besloten we met een der-
tigtal Surinaamse 50+ vrouwen een 
organisatie op te richten die deze 
vrouwen de gelegenheid zou bieden 
elkaar te ontmoeten en die zich sterk 
zou maken voor de belangen van ou-
dere Surinaamse vrouwen. Want die 
belangen waren er, maar werden niet 
onderkend. De basis gedachte was: 
Eendracht maakt macht maar ook 
Tai ori. Er was behoefte om samen 
vast te houden wat ons bond: onze 
Surinaamse afkomst, hoe divers die 
ook mocht zijn. Het was dan ook niet 
vreemd dat onze eerste landelijke ac-
tiviteit een culturele dag was rond het 
werk van Kruisland. Naast de werk-
groep “Cultureel erfgoed” ontplooi-
den de werkgroepen “Gezondheid”, 
“Technologie” en “Wonen” initia-
tieven die ten goede kwamen aan de 
Surinaamse groep. Bij alle activiteiten 
werd de werkgroep “Hand en Span 
diensten” ingeschakeld, die voor de 
bijpassende sfeer en (natuurlijk) eten 
en drinken zorgde. De werkgroep 
“PR” zorgde ervoor dat de “Koranti” 
vier keer per jaar uitkwam om ons 
op de hoogte te houden van voor ons 
relevante manifestaties en ontwik-
kelingen in Nederland en Suriname. 
Want die band bleef, we probeerden 
onze leeftijdgenoten daar financi-
eel en anderszins te steunen. En we 
wilden de mogelijkheid van terugkeer 
open houden. 

1999 was het internationale jaar 
van de ouderen en de intergenera-
tionele dialoog. Fos’ten noemde dat 
eenvoudig de Trialoog, het spreken 

van drie generaties met elkaar. Dit 
thema zou jaren later weer opduiken, 
maar al toen werd het belang van het 
doorgeven van tradities en waarden 
gevoeld. En we waren ons er ook van 
bewust dat we daarmee niet te lang 
moesten wachten, want om met Ilse 
Henar-Hewitt te spreken: “Mi gudu, 
na owru y’e owru”.

Onze activiteiten in Nederland 
bleven tot dan beperkt tot de eigen 
doelgroep en het vergroten van onze 
eigen kennis bijvoorbeeld via de 
gezondheidscursus “Bigi sma, sabi 
yu skin”, een computercursus en de 
Alzheimer training. Twee bijeen-
komsten stonden (en staan) elk jaar 
centraal: de viering van “Mi boto lai” 
rond 16 april (een gezellige, culturele 
konmakandra) en een landelijke sa-
menkomst in september rond de 50+ 
beurs in Utrecht, waarbij de ontmoe-
ting centraal staat. 
Je zou kunnen zeggen: een naar 
binnen gerichte beweging maar wel 
samen met elkaar.

Door onze connectie met het Older 
Women’s Network, Europe (afgekort 
OWN,Europe) en het toenmalige 
European Network Ageing and Eth-
nicity legden we Europese contacten 
en bleek onze situatie en plaats in 
Nederland niet zoveel te verschillen 
van de ervaringen van migranten in 
andere Europese landen. Onze deel-
name aan de 2de Wereldassemblee 
over vergrijzing van de Verenigde 
Naties (Madrid 2002) bleef  niet 
onopgemerkt. Fos’ten nam deel aan 
een  Europese werkgroep rond “Ons 
verhaal vertellen, oudere vrouwen 
werken naar verandering toe” en liet 

haar stem horen, niet alleen in de 
delegatie van NGO’s maar ook in de 
Nederlandse regeringsdelegatie. De 
beweging kreeg een mondiaal tintje.

We zijn ons ervan bewust dat we in 
Nederland leven. Dat weerhoudt 
ons er niet van de mogelijkheid van 
een terugkeer naar Suriname (lek-
ker onder de manjeboom zitten) te 
bekijken en ons daarover te laten 
informeren. En als remigratie er niet 
inzit - mede door onze familiebanden 
in Nederland -, kunnen voorzie-
ningen voor pendelen gelegenheid 
bieden om regelmatig Suriname te 
ruiken, te proeven en te beleven. We 
bestuderen de woonvarianten zowel 
in Nederland als in Suriname voor de 
hele leeftijdsgroep.
Tegelijkertijd willen we de Neder-
landse samenleving kennis laten ne-
men van onze visie op waardig ouder 
worden voor iedereen en de maatre-
gelen die daarvoor noodzakelijk zijn. 
Fos’ten neemt deel aan het Oudere 
Vrouwen Netwerk-Nederland, waar 
50+ vrouwen met verschillende ach-
terbannen praten en projecten doen 
ten behoeve van de doelgroep.
 
Naarmate de structurele subsidie 
minder werd, was het ook moeilijker 
vaak bij elkaar te komen. Er moet 
eerst een project worden ingediend 
en goedgekeurd om financiële mid-
delen te krijgen. De werkwijze moest 
dus veranderen. Gekozen werd voor 
een project “Generaties in dialoog”, 
een ontmoeting van vrouwen uit drie 
generaties. Gestart werd met de me-
thode “De dialoog” voor Surinaamse 
vrouwen, maar de trainingen werden 
uitgebreid naar Turkse, Marokkaanse 
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Alvy Derks
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Vrouwen van het 
SISA-netwerk 
presenteren zich

 Presentatie vrouwen-
organisatie SITARA

Presentatie van mannennetwerk zonen 
van Salomon die zich inzetten voor de 
empowerment van mannen.

Mevrouw 
Truideman met 
een vertegen-
woordiging 
van Javaanse 
vrouwen

Presentatie van EBG-vrouwen

Aanbieding 
infopakket Fos’ten 
door de voorzitter, 
Christina Harrevelt 
aan mevrouw Lilian 
Truideman,  

Buikdanseres: 
Presentatie van 

vrouwenorganisa-
tie ASRA (= hoop)

7

Tai Chi



Masiakriki is een traditioneel Sara-
makkaans dorp aan de bovenloop 
van de Surinamerivier. Sinds 2000 
kom ik daar vrijwel ieder jaar, kortere 
of  langere tijd, zoals je in mijn boek 
“Masiakriki, het lied van de rivier” 
kunt lezen. Er wonen ongeveer 
800 marrons, waaronder een hoog 
percentage kinderen en vrouwen. De 
meeste mannen zijn naar de Franse 
kant, omdat je daar wat kunt verdie-
nen en komen meestal in de droge 
tijd even terug om de bodem voor de 
kostgrondjes, die de vrouwen beplan-
ten, af  te branden en voor te bewer-
ken. Volgens traditie mogen de man-
nen vier of  meer vrouwen hebben, 
mits ze die allemaal goed verzorgen 
en gelijk behandelen. Ze hebben dus 
veel kinderen. Twaalf  of  meer is geen 
uitzondering.

Daar is echter een groot gevaar 
aan verbonden. De verspreiding 
van HIV/AIDS en andere seksueel 
overdraagbare aandoeningen neemt 
razendsnel toe. Als voorstander van 
de millenniumdoelen, en zeker van 
dit specifieke doel, heeft stichting 
Vice Versa zich reeds in 2002 voor-
genomen HIV/AIDS in Suriname, 
in het bijzonder in het binnenland, 
terug te dringen. Reeds jaren vecht 
ik hiervoor, met minimale ondersteu-
ning van de Surinaamse regering en 
de Nederlandse subsidiegevers.
Tot dit jaar het ZZG besloot mij te 
ondersteunen. Een geschenk uit de 
hemel.

Dus na jaren flink lobbyen en tal-
loze brieven schrijven naar potentiële 
donoren, met evenveel afwijzingen, 
vond ik eindelijk gehoor bij mijn 
eigen Anitribroeders en zusters, het 
Zeister Zendingsgenootschap,  ZZG. 
Met een deel eigen geld durfde ik 
het wel aan de zelfopgelegde mis-
sie, HIV/AIDS-preventie dmv 
Forumtheater,i n het binnenland van 
Suriname,  te volbrengen, vooral 
toen op het laatst ook de Medische 
Zending in Paramaribo, zich bereid 
verklaarde een deel te betalen. 

Twee weken waren eigenlijk te kort 
om een theatergroep van elf  vrou-
wen en 1 man op te zetten. Tolin 
Alexander, de regisseur, jong en 
talentvol en van Aucaanse afkomst, 
maakte het onmogelijke mogelijk. 
Onder zijn bezielende leiding wisten 
de vrouwen - van 16 jaar jong  (een 
tienermoedertje met een baby aan de 
borst, die als hij niet sliep of  plaste, 
dreinde of  door de scènes scharrelde, 
maar altijd om aandacht vroeg) - tot 
in de zeventig, het beste uit zichzelf  
te halen. Onvermoede talenten rezen 
op, toptalenten ontloken. Wat waren 
we trots op hen en op onszelf. Wim, 
mijn partner in vreugde en verdriet, 
maakte prachtige foto’s en zijn video-
film belooft heel wat. Daar komt een 
dvd van.

Tolin liep euforisch rond en gebruikte 
het mooiste uit zijn eigen cultuur, sti-
muleerde de vrouwen dit ook te doen. 

Afomuye, een van de oudere vrouwen 
van Masiakriki, ontpopte zich tot de 
componist van traditionele liederen 
en de vrouwen dansten de ene sekete 
na de andere, improviserend alsof  ze 
nooit anders hadden gedaan. 
Ik had al mijn creativiteit aangewend 
om de Medische Zending te overtui-
gen van het welslagen van ons project 
en kreeg op het allerlaatste moment 
hun fiat en geld. 
De spelers mochten een honorarium 
krijgen. Ik had al slapeloze nachten 
gehad, hoe ik dit probleem zou moe-
ten oplossen. Drie weken niet naar 
hun kostgrondjes gaan, betekende 
immers een grote aanslag op hun 
jaarlijkse oogst. Godzijdank was dit 
van de baan.

Aan het eind van de eerste week 
moest Tolin terug naar de stad, 
vanwege zijn optreden op het verha-
lenfestival in Frans Guyana. Ik moest 
zijn taken overnemen en de vrouwen 
vier dagen begeleiden en stimuleren 
door te gaan met oefenen. Een zware 
opgave met veel tegenslagen, want 
Tolin spreekt vloeiend Saramakkaans, 
ik voornamelijk Sranan Tongo. 
Tolin is een topregisseur, ik kan 
slechts mijn enthousiasme inbrengen. 
De vrouwen wilden toch nog twee 
aaneengesloten dagen naar hun kost-
grondjes en daar overnachten, zodat 
ze toch nog wat konden oogsten.
Selma, die een hoofdrol had, bleek 
vergevorderd zwanger, wat ze han-
dig had weten te camoufleren, en 

UIFBUFS!JO!EF!KVOHMF was gauw moe en toen werd Nicole, 
de ster van de show, ziek. Een oude 
kwaal. Haar been zwol enorm op, ze 
had koorts en ze moest blijven liggen. 
Ik was de wanhoop nabij.
Maar de vrouwen bleven mij verras-
sen. Ze kwamen op de afgesproken 
uren oefenen. Ze improviseerden, 
hadden allerlei nieuwe vondsten en 
kwamen zelfs met een prachtige se-
kete, die over mij ging en over de on-
dersteuning, die ik hen had gegeven. 
Het was ontroerend. Ze deden 
zo hun best en waren een hechte, 
hardwerkende groep geworden. Toen 
Tolin terugkwam, was hij net zo trots 
en verrast als Wim en ik.
We hadden onze groep weten te vor-
men, beter dan we verwacht hadden.

De try-out vond plaats op het 
schoolplein van Masiakriki. De 
volgende dag gingen we met Sami, 
de bootsman en zijn zoon Poquito, 
de vaardige koelaman, in de korjaal 

naar Dyumu voor de première in de 
gezondheidspost. Een première, die 
in alle opzichten geslaagd was. 
Het voorlichtingselement werd 
realistisch uitgebeeld door Selma en 
Nicole, beiden weer op de been, die 
op humoristische wijze, een uit hout 
gesneden penis, voorzien van con-
doom, hanteerden.

De schoolklassen die, samen met de 
medische staf  in het ziekenhuis van 
Dyumu het publiek vormden, werden 
deskundig voorgelicht door broeder 
Jonas, die hun gegiechel onverstoor-
baar negeerde. Daarna werden er 
condooms uitgedeeld aan het publiek 
en werd men uitgenodigd te laten 
zien, hoe je een condoom moest 
omdoen.
Onder grote hilariteit verscheen er 
een jonge rasta op het speelveld en 
wist op zelfverzekerde wijze des-
kundig het houten lid te bekleden. 
Applaus!

De triomftoernee werd besloten 
in Semoisie, het dorp waar we een 
tweede groep gaan oprichten. Er 
hebben zich inmiddels al meer dan 
twaalf  gegadigden aangemeld. 
Gerda Bembo, die de vrouwenor-
ganisatie voorzit, heeft een mooie 
zangstem en componeert prachtige 
liederen en sekete. 
De dorpskapiteins tonen ook veel 
belangstelling en iedereen is wild 
enthousiast. Het is interessant om 
te zien, dat dit dorp een heel eigen 
karakter heeft.

Terug op Masia Paati, het eiland 
waar we mogen logeren, evalueerden 
we uitgebreid en kon ik onze groep 
hun welverdiende honorarium geven. 
Wat een heerlijk gevoel.
Ik ga over twee dagen tevreden terug 
naar Nederland.

cat , Paramaribo, 14/11/2008

Louis Armstrong heeft er een verruk-
kelijke versie van gemaakt, Kenny 
G. heeft het gloedvol gespeeld, onze 
eigen Oscar Harris heeft het prachtig 
op cd. uitgebracht en na de glorieuze 
overwinning van Barack Obama is er 
een hartverwarmende fotoreportage 
van zijn leven via het internet de we-
reld ingestuurd, geïnspireerd op deze 
evergreen, deze muziek die nooit oud 
wordt.

Op een regenachtige woensdagmor-
gen enkele weken terug heb ik mijn 
eigen Wonderful World mogen bele-
ven, tot twee maal toe zelfs!...
Een  ongewone drukte in het winkel-
centrum vanwege het feit dat Sinter-
klaas later op de dag zijn opwachting 
zal maken. Ik tracht me een weg te 
banen tussen moeders met kinder-
wagens, verwachtingsvolle kleuters, 
luidruchtige tieners en haastig winke-
lende mensen. 
Vóór me loopt een Hollands stel met 
een dochter van pakweg 8 jaar, die in 

een felrood Sinterklaaspak gestoken 
is en naast de moeder een schattig 
zoontje van hooguit 3. Hij is blozend, 
niet geschminkt, heeft zijn gewone 
kleren aan, sluik geelblond haar en 
boven op dat blonde hoofdje prijkt 
een veel te grote Pieterbaaspet.

Hij kijkt om, ziet mij, staat stil, pakt 
mijn hand en zegt met een verheer-
lijkte glimlach, alsof  hij alle aardse 
schatten bezit: “Oma kijk, ik ben 
Zwarte Piet!”. Wat kan ik anders 
doen dan naast hem knielen om hem 
op ooghoogte te vertellen dat hij de 

Theater in de jungle 1

Theater in de jungle 2
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allermooiste-allerliefste Zwarte Piet 
van de hele wereld is. Dit voelt zo 
goed: hij Zwarte Piet, ik zijn oma, dat 
kind heeft goddank geen besef  van 
huidskleur!

Alsof  dit geschenk nog niet groot 
genoeg is volgt ’s middags deel 2 van 
de verrassing: ik zit in bus 7 als er 
bij de halte van een internationale 
school een zeer gemêleerde groep 
lawaaiige jongens en meisjes instapt: 
schreeuwen, lachen, duwen, en dat 
alles in het Nederlands, hoewel er 
bruine, gele, witte, zwarte en rode 
jongelui bij zijn. Een zwart meisje 
van zowat 11 jaar wijst op de lege 
plaats naast me en vraagt keurig: 

“Mag ik daar zitten, mevrouw?” 
Ze blijkt een kleine tori uma te zijn, 
want nauwelijks zit ze of  ze begint 
enthousiast te vertellen dat haar 
school op weg is naar de ijsbaan om 
te gaan schaatsen.  Zichzelf  haast 
in de rede vallend ratelt ze verder: 
“Komt u uit Liberia? Daar komen 
mijn ouders vandaan, maar ik ben 
hier geboren, ik ben gewoon een 
Nederlands kind, dus daarom kan ik 
schaatsen”. Ze wijst op een schuchter 
Chinees meisje: “ Maar Liang is pas 
in Holland en omdat ze mijn aller-
beste vriendin is leer ik haar!”.

Onwillekeurig denk ik aan een regel 
uit de song “Different Colours, One 

Rainbow”,  waarvan de inspirerende 
tekst geschreven is door Denise Jan-
nah: “We all belong to the human 
race”; inderdaad: er is maar één ras: 
het menselijke ras waar we allemaal 
toe behoren.
Twee kinderen hebben me vandaag 
op hun onbevangen manier met 
mijn neus  op dat feit gedrukt; ik ben 
dankbaar dat  ze mij in hun Wonder-
ful World hebben laten delen.
Mijn innige kerstwens is dat die vre-
dige wereld elke dag een kleine stap 
dichterbij mag komen... 

Switi Kresneti, Bun Nyunyari.
                                                            

                 Lydia Emanuels

Op 18 en 19 oktober organiseerde het bestuur van Fos’ten een vrijwil-
ligersweekend in Elspeet. Onder de professionele begeleiding van 
Mamita van Leeuwaarde van organisatiebureau ‘De Beuk’ hebben 
Fos’ten vrijwilligers samen met het bestuur gebrainstormd over nieuwe 
ideeën, training en inzet van vrijwilligers, ondersteuning van het bestuur, 
deelname aan conferenties en vergroting van betrokkenheid. 
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Dank aan Mamita van Leeuwaarde 
voor haar professionele begeleiding 
van het weekend

werkgroep PR

werkgroep financiën in aktie.

Groep Regionale Samenwerking 
(Fos’ten en Surinaamse vrouwengroepen 

uit Breda, Purmerend, Lelystad)

Fos’ten vrijwilligers bijeen in Elspeet
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en Antilliaanse vrouwen. Op beleids-
niveau werd er samengewerkt met 
andere migranten in het “Ronde Ta-
fel Overleg Medelanders”. Dit over-
leg wordt in 2006 omgevormd tot het 
“NOOM”: “Netwerk van Organisa-
ties van Oudere Migranten”, waarin 
ouderen met een Chinese -, Hindoe 
-, Marokkaanse -, Turkse -, Molukse 
- en Zuid-Europese achtergrond met 
elkaar in gesprek zijn. Binnen dit 
netwerk speelt Fos’ten een leidingge-
vende rol en beweegt zich samen met 
andere groepen naar hetzelfde doel.

Tegelijk ontstond het gevoel dat de 
activiteiten te veel op één plaats van 
het land plaatsvonden waardoor veel 
Surinaamse ouderen niet bereikt 
werden. Daarom zijn ter gelegen-
heid van het 10 jarig bestaan van 
Fos’ten bijeenkomsten geweest in 
Breda, Hoorn, Lelystad, Purmerend 
en Rotterdam. Deze konmakandra’s 
werden allen drukbezocht en het aan-
tal donateurs groeide. Het bestuur 
heeft een goede keuze gemaakt door 
de beweging naar de mensen toe te 

verleggen om hun betrokkenheid 
te vergroten. In dezelfde tijd werd 
samen met het Oudere Vrouwen 
Netwerk - Nederland het project 
“Levensboeken” uitgevoerd, waarbij 
30 Surinaamse ouderen hun eigen 
levensgeschiedenis konden vertellen 
en vastleggen. Zowel de interview-
sters (meestal jonger dan 50) als de 
deelnemers hebben deze gesprekken 
als een bewustwording en een bijzon-
dere belevenis ervaren. Het vervolg 
was dat in Lelystad op een middag 
verhalen over Suriname aan elkaar 
werden verteld. Het thema van de 
Septembermanifestatie vorig jaar 
was: “Generaties in dialoog”. Fos’ten 

doet haar naam eer aan: vanuit het 
verleden met tradities naar het heden 
kijken en naar de toekomst met 
nieuwe ontwikkelingen. 

Het huidige bestuur van Fos’ten voelt 
– terecht - de behoefte meer vrouwen 
actief  bij het werk en meedenken 
te betrekken. Om de informatiever-
spreiding op peil te houden staat een 
vernieuwing (en daarna bijhouden) 
van de website op het programma. 
Daarnaast organiseert het bestuur 
op 18 en 19 oktober een vrijwilli-
gersweekend waarin met belangstel-
lenden gebrainstormd zal worden 
over bijvoorbeeld nieuwe ideeën, 
training en inzet van vrijwilligers, 
ondersteuning van het bestuur, deel-
name aan conferenties en vergroting 
van betrokkenheid. Ook individueel 
moeten we in beweging blijven om 
samen met anderen de leefbaarheid 
in Nederland te verbeteren, ter wille 
van onszelf  en volgende generaties.

Alvy Derks -Tai A Pin

Utrecht, 20 september 2008.

Het overvalt me als een soort déjà vu: schrijven in 
Koranti. Jaren was het voor mij als hoofdredacteur een 
bij elke editie terugkomende bezigheid. Tijdens het 
inspirerende Fos’ten brainstorming weekend, waarover 
onze voorzitter Christina Harrevelt elders in dit num-
mer schrijft, is besloten regelmatig een column op te 
nemen, die steeds door een andere vrouw verzorgd zal 
worden. Aan mij nu het genoegen het spits af  te bijten.

Er zijn heel wat nieuwe – en gelukkig ook jonge! – do-
nateurs tot onze organisatie toegetreden en gebleken 
is dat zij niet goed op de hoogte zijn van bepaalde es-
sentiële Fos’ten gebruiken. Neem nou bijvoorbeeld de 
naam. Heel in het begin was die VOSTEN, uitgespro-
ken precies zoals het geschreven wordt, dus: VOS 
(als het roofdier) en TEN (als het bijwoord). 
Die afkorting stond voor Vereniging Oudere Surina-
mers Thuis En in Nederland. Maar omdat dat toch 
wel wat ver gezocht was kwamen we al gauw tot de 
conclusie dat we er beter FOS’TEN van konden 
maken, in de dubbele betekenis van “vroeger”, om-
dat we 50plussers zijn, maar ook omdat we niet van 
gisteren zijn!

Dan de apostrophe, het weglatingsteken waar eigenlijk 
een i behoort te staan: we hebben er destijds voor ge-
kozen dat de uitspraak in dit geval belangrijker is dan 
de schrijfwijze; toen Rachelle Tjin A Djie het ontwerp 
maakte kwam ze op het lumineuze idee dat teken een 
prominente plaats in het logo te geven, als duidelijke 
herkenning van onze huisstijl. 

Tenslotte de kleur paars. Ook daar was goed over na 
gedacht. In de Surinaamse creoolse traditie zijn er be-
paalde kleuren voor bigi yari: geel voor 50 jaar, paars 
voor 60 en marineblauw (blue black) voor 70. Nou, we 
hebben gewoon de gulden middenweg genomen.
Ik hoop met deze uitleg 
de nieuwe Fos’tenvrouwen 
duidelijkheid te hebben 
verschaft, maar vooral 
hoop ik dat de naam, de 
kleur alsook het logo blijven 
bestaan, want iets dat goed 
is moet je niet zomaar 
opgeven. 

 

Javaanse dans
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Kennismaking met het spel 
Caleidoscoop

Lydia Emanuels


