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Door Christina Harrevelt, 
voorzitter Fos’ten

Wat een feest was het op 13 april, 
tweede Paasdag in Arnhem. Maar 
liefst 7 bussen kwamen uit Rotterdam, 
Amsterdam, Purmerend, Den Haag, 
Leiden, Eindhoven en Breda. Wat velen 
niet wisten, was dat Fos’ten op die dag 
het eerste exemplaar van een mooi 
liedboekje en bijbehorende CD aan de 
Consul-generaal van de Republiek Suri-
name zou overhandigen. Waarschijnlijk 
waren er dan nog meer mensen geko-
men. Enkele jaren geleden hebben we 
reeds een boekje gemaakt met liedjes 
van de verschillende bevolkingsgroepen 
in Suriname; maar steeds weer kregen 
we de vraag: “hoe gaat het liedje ook 
weer. We willen het graag zingen maar 
kennen de melodie niet meer”. Vandaar 
dat we er ook een cd bij hebben laten 
maken. Uit de vele positieve reacties die 
Fos’ten mocht ontvangen denken we dat 
we er in geslaagd zijn een mooi pro-
duct te bieden. Vooral voor de ouderen 
in verzorgings- of  verpleeghuizen die 
niet meer zo vaak de deur uitkomen en 
die zich soms eenzaam voelen kan de 
cd een stukje Suriname en vrolijkheid 
terugbrengen. Dat hopen we van harte.
We hebben nog exemplaren van het 
liedboekje en de cd dus u kunt nog be-
stellen, maar wacht niet te lang wat het 
gaat heel hard. 

Zonder de steun en bijdrage van de 
vrouwen uit Arnhem en omgeving was 
het ons niet gelukt u zo’n mooie dag te 
bezorgen. De dames onder ‘aanvoering’ 
van Ella Dankoor hebben heel veel 
werk verzet. Dank, heel veel dank daar-
voor. Maar ook onze andere trouwe 
dames van de ‘hand en spandiensten’ 
hebben hun uiterste best gedaan. Ik 
denk aan de dames die de bussen coör-
dineerden, die tijdens de bijeenkomst 
voor koffie/thee en frisdrank en andere 
versnaperingen zorgden. Waar zou 
Fos’ten zijn zonder u. Gran, gran tangi 
lieve vrouwen.

Elders in deze Koranti kunt u de foto’s 
van deze bijzondere dag bewonderen.

We wensen u veel leesplezier bij de co-
lumn van Noraly Beyer en het interview 
van Lydia Emanuels met Joan Ferrier.
Doe uw voordeel met de informatie 
m.n. over de geplande wijzigingen in de 
AOW.

Het jaar 2009 is al bijna voor de helft 
om. We zijn druk bezig met de voor-
bereidingen voor de september bij-
eenkomst in de Jaarbeurs van Utrecht. 
Zoals u wellicht al weet genieten Fos’ten 
donateurs voorrang, dus als u de dona-
tie over 2009 nog niet hebt gedaan, doe 
het dan zo gauw mogelijk (minimaal 
€ 12,50) op ingbankrekening 7741610 
t.n.v. stichting Fosten te Leiden. Ver-
meld ook uw eigen naam en adres. Dat 
laatste is erg belangrijk omdat we van 
de bank geen namen en adressen krij-
gen als die niet op de overmaking staan. 
We vinden het heel belangrijk om ons 
bestand up to date te hebben. Dus als u 
verhuisd bent of  van naam veranderd, 
geef  dat a.u.b. door. 

U kent de nummers toch nog  
071-5123115 of   071-5790266; per 
email (liefst) mag ook: info@fosten.eu 
of  per briefkaart natuurlijk.

Alvast heel hartelijk bedankt. 
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Van het Bestuur

Column Noraly Beyer 

Sranan Bromki 
(Joan Ferrier) 

Uit de Samenleving 
(AOW, AGIS, Woon-
groep Foe Ooi Leeuw)

Foto reportage Mi Boto 
Lai Arnhem

Advertentie: Zing mee 
met Fos’ten .....

Colofon

Lpsbnuj is een uitgave 
van stichting Fos’ten. 

Redactie: Twie Tjoa en  
Christina Harrevelt.

Vormgeving: 
Miranda Huiswoud

•  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

DPMPGPO

18

Oom en Conchita

En dansen maar..................!!!
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Dit jaar reisde de ‘Mi Boto Lai’ cara-
vaan van Fos’ten af  naar het oosten 
van het land: Arnhem. Met zeven volle 
bussen kwamen dit jaar de Surinaamse 
ouderen uit verschillende delen van 
het land om elkaar te ontmoeten bij 
Fos’ten’s konmakandra.
Elk jaar staat een andere culturele 
groep centraal. Dit jaar is er gekozen 
voor de Javaanse tradities en rituelen. 
Reeds bij binnenkomst werden de gas-
ten door de gamelanmuziek 
verwelkomd in een serene 
sfeer van Javaanse 
klanken. Conchita 
Landbrug pre-
senteerde het 
dagprogramma 
met veel verve 
en charme. 
Nadat Christina 
Harrevelt de 
grote stroom van 
ca 450 bezoekers 
had verwelkomd, 
vertelde ‘Oom” Slamet 
Nojoredjo op een boei-
ende manier en vol humor over 
Surinaams/Javaanse rituelen rond de 
geboorte: de MITONI.  

Bijzonder deze keer was de aanbie-
ding van het eerste exemplaar van het 
Liederenboek+CD van Surinaamse 
oude liedjes ‘ZING MEE MET 
FOS’TEN........’, aan de Consul-Ge-
neraal van de Republiek Suriname, 

mevrouw Lilian Truideman. 
Als ‘warme bollen’ gingen het Liederen-
boek en bijbehorende CD daarna van 
de hand bij de verkoop. Robby Alber-
ga’s band samen met Dana Fung Loy 
begeleidden het zingende en swingende 
publiek dat naar hartelust de liedjes van 
de CD meezong. 

Tevreden en blij stapte iedereen aan 
het eind van de middag met een zakje 

‘grubbi’ of  ‘pejeh’ weer in 
de bus terug naar huis. 

Voor het bestuur van 
Fos’ten was het 

duidelijk: Fos’ten 
heeft in een 
grote behoefte 
aan ontmoeting 
onder de Suri-
naamse ouderen 
voorzien.

Dank aan allen 
die meegeholpen 

hebben aan dit in-
drukwekkende succes!

De CD’s zijn te koop voor 

€ 7,50

Overmaken op rekeningnummer 
7741610 t.n.v. Fosten te Leiden.
Voor meer informatie: 
bel: 071 – 5123115 of  
email: info@fosten.eu
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De beheerders van de website www.javanesie.nl hebben een 
reportage van onze zeer geslaagde Mi boto lai gemaakt.
U kunt de dvd bestellen door 8 euro plus verzendkosten, 
over te maken naar FORTIS Banknummer 975562746 
t.n.v. R.M.M RAWIDJAN te Rotterdam.
Ook voor 5 euro af  te halen aan: 
Herman Costerstraat 76 
3072 PE ROTTERDAM
Telefoon: mobiel 0648674419, vast 010-8400075
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Door Noraly Beyer

Daags nadat ik voor het laatst het NOS Journaal had 
gelezen, werd ik op straat aangesproken door een 
vrouw. Ik kende haar niet, maar ze kwam met wijd 
open armen op me af  en vroeg of  ze me een brasa 
mocht geven. Het was oudjaarsdag.
De vrouw wenste me een goed nieuwjaar maar ze 
wilde me vooral danken voor alle jaren dat ze van mij 
het nieuws had gehoord. Dat was al in Suriname be-
gonnen. In 1973. Ik stond voor de klas en werd op een 
dag gevraagd of  ik het STVS-Nieuws wilde lezen. Bij 
wijze van grap heb ik ja gezegd. Ik had er geen flauw 
idee van dat ik op dat moment begon aan een carrière 
die ik mijn leven lang niet meer zou loslaten. Met val-
len en opstaan leerde ik in Suriname de uithoeken van 
de journalistiek kennen. Argeloos begonnen met het 

redigeren van lappen tekst van voorlichtingsdiensten 
van de regering en parastatale instellingen, om mach-
teloos en redeloos te eindigen toen de militairen met 
de decembermoorden in 1982 definitief  een eind 
maakten aan mijn politieke onschuld. In Nederland 
kon ik mijn journalistieke werk voortzetten, eerst bij de 
Wereldomroep, later ook bij het NOS Journaal. Het is 
wrang, maar dankzij Suriname waar ik mijzelf  on the 
job kon trainen en de harde leerschool van censuur en 
militaire dictatuur onderging, heb ik mij kunnen hand-
haven als redacteur en presentator in de Nederlandse 
journalistiek. Op vrolijke momenten kijk ik er nu al op 
terug als een soort omgekeerd ontwikkelingswerk. De 
brasa van die mevrouw op oudjaarsdag deel ik daarom 
graag met alle Surinamers in Suriname en in Neder-
land, die mij altijd gesteund hebben met hun trots en 
hun vertrouwen. 

DPMVNO

BEDANKT NORALY!

Een groot verlies voor de NOS, een nog gro-
ter verlies voor de kijkers: het vertrek van No-
raly Beyer als presentatrice van het nieuws. 
Zelden heb ik nieuwslezers meegemaakt die 
het nieuws met zo’n kraakheldere stem,
zo’n duidelijke articulatie en zo’n mooi 
geluidstimbre presenteren.
Bedankt, Noraly, ik wens je een goede 
toekomst toe.

G. van Schie.  Teteringen

WAT NORALY VOOR MIJ 
BETEKEND HEEFT.

Ik vind dat de televisie een afspiegeling 
moet zijn van de Nederlandse samenleving 
en daarom was ik  als jonge Surinamer 
trots, dat ook een Surinaamse het nieuws 
voorlas op de belangrijkste nieuwszender 
van Nederland. Van kinds af  aan zag ik 
Noraly Beyer het nieuws voorlezen. Ze was 
voor mij een vertrouwd gezicht bij de NOS. 
Ook vond ik dat ze al die jaren objectiviteit 
uitstraalde en dat is natuurlijk erg belangrijk 
als je journalist bent. Je zag bij het NOS 
journaal veel presentatoren komen en gaan, 
maar Noraly bleef  doorlezen. Ondanks dat 
ze is gestopt met haar werk zal zij voor mij 
sowieso een van de boegbeelden blijven van 
de NOS.  Dag Noraly !

Joey  Loe Sack Sioe (22 jaar)Vlaardingen

Je bent en blijft een voorbeeld voor de niet-
witte-vrouw in de NL. journalistiek. Jij, die 
de woelige wereld van de media meer kleur 
gaf. Bedankt voor je pionierswerk; het is echt 
niet voor niets geweest.

Je was een presentator die het nieuws be-
langrijker vond dan haar eigen ego. 
Dat voelde je altijd goed en dat werd door 
veel mensen in mijn omgeving gewaardeerd.
Ik wens je heel veel geluk met alle mooie 
dingen die je nog gaat doen

Ik wilde je nog graag complimenteren en 
bedanken voor de vele jaren dat jij het nieuws 
voor ons allemaal hebt voorgelezen. Je deed 
dat op een voortreffelijke wijze, je maakte 
heel weinig fouten, bleef  neutraal en presen-
teerde je tegelijkertijd toch als mens met jouw, 
wat ingehouden, innemende lach.

In de vorige KORANTI heeft gestaan dat wij in elke editie een column zullen plaatsen, steeds geschre-
ven door een andere (bekende) 50+ Surinaamse. Daar houden we ons aan, want “een vrouw een vrouw, 
een woord een woord”. Deze keer wordt dat artikel verzorgd door onze landgenote NORALY BEYER, 
die onlangs na 23 jaar uit haar functie als redacteur-nieuwslezer bij het NOS-journaal is gestapt. De 
Nederlandse pers heeft daar terecht veel aandacht aan besteed en Fos’ten wil uiteraard niet achterblij-
ven. Daarom: om haar te bedanken voor de manier waarop zij haar werk gedaan heeft en in die hoeda-
nigheid een uitstekend visitekaartje voor Suriname en Surinamers in Nederland is geweest, doen we 
als inleiding op haar column een greep uit de vele reacties van kijkers. Noraly, een oprecht gran tangi 
en van harte ala bun in je verder leven toegewenst.

Ik heb niet altijd in Nederland 
gewoond en daardoor heb ik 
een onvolledige AOW. Wat kan 
ik doen? 
Als u nog jong bent kunt u er wellicht 
voor zorgen dat u straks toch genoeg 
inkomen heeft door nu geld opzij te 
zetten. U kunt ook bekijken of  u in 
uw pensioenregeling kunt bijsparen. 
Als u ouder bent kunt u niet zoveel 

meer doen. Als uw inkomen straks 
lager is dan het sociaal minimum, bij-
voorbeeld omdat u geen bedrijfspen-
sioen hebt opgebouwd, dan komt u 
wellicht in aanmerking voor aanvul-
lende bijstand. 

Wilt u weten hoe uw inkomen er na 
uw 65e ongeveer uit zal zien? Maak 
dan een pensioenberekening op 

www.pensioenkijker.nl, zodat u 
weet waar u aan toe bent. 
Meer informatie over de AOW en 
over de afschaffing van de partner-
toeslag AOW vindt u op 
www.szw.nl, www.svb.nl en 
www.pensioenkijker.nl. 
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Fotoreportage door Twie Tjoa

Door de heldere klanken van het Surinaams Javaans Gamelan-orkest
‘Bangun Trisno’ ontstond er een mooie serene sfeer in de Opstandingskerk.

Bij het aankleden van de aanstaande 
moeder wordt bij elke ‘jarik’ (kleed) 
aan de aanwezigen gevraagd: “Jarik 
ikkie pantes?” (past dit kleed haar?)
Antwoord: “Ora pantes” (nee, het 
staat haar niet) en alleen bij de
laatste ‘jarik’ wordt dan geantwoord 
dat het haar goed staat: “Iyo pantes”

Een zaal vol aandachtig publiek

Jong en oud zingen oude 
Surinaamse liedjes

Aanbieding boekje door 
Christina aan mevr. Truideman

Opsbmz!Cfzfs
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inhoud en vorm daaraan kan geven. 
Verder ben ik dagelijks bezig met 
het kritisch doorlezen, bestuderen en 
beoordelen van stukken, lezingen en 
presentaties geven door het hele land, 
zitting nemen in panels en in Raden 
van Advies, bijeenkomsten leiden en 
uiteraard veel vergaderen. Het reikt 
verder dan Nederland, want E-Qua-
lity heeft ook projecten in andere 
Europese landen; in Turkije hebben 
we een project over gelijke behande-
ling van vrouwen en mannen. En 
natuurlijk houden we ook een vinger 
aan de pols in Brussel en vertalen wat 
elders in Europa gebeurt naar Neder-
land. Heel belangrijk is The Commis-
sion  on the Status of  Women van de 
Verenigde Naties, die bijhoudt hoe de 
positie van vrouwen wereldwijd zich 
ontwikkelt. Onze taak is de NGO’s te 
coördineren. Kortom: we laten onze 
stem horen op diverse terreinen, bij 
diverse instanties en netwerken. Het 
zijn lange dagen met veel activiteiten 
betreffende emancipatie, gezin en di-
versiteit, maar ik doe het met enthou-
siasme, want het is belangrijk omdat 
er naar mijn mening in Nederland 
nog veel moet veranderen. Vooral 
in de positie van zwarte migranten 
vrouwen en mannen, vluchtelingen 
en gezinnen valt er nog een hoop te 
verbeteren.

U had het over “mensen”: wat 
voor mensen bedient E-Quality?     
In het algemeen werken wij voor 
beleidmakers en politici, zoals amb-
tenaren van ministeries, gemeente-
raadsleden, Tweede Kamerleden, 
Europarlementariërs, wethouders, 
maar ook voor maatschappelijke 
organisaties en – heel belangrijk!- 
vrouwenorganisaties. Ook voor 
migrantenorganisaties, vakbeweging 
en werkgeversverenigingen. Ik zeg 
altijd als je een goed advies wilt geven 
moet je weten wat de man, de vrouw, 
de jongen, het meisje in de straat 
voelt en  ervaart. Zo zorg je dat er 
bijvoorbeeld meer diversiteit binnen 
de overheid komt.

Nu begrijp ik de woorden “con-
tinu onvermoeibaar” volledig! 
De medewerkers van E-Quality 
hebben u genoemd “een inspire-
rend manager, die op ongekende 
wijze weet te motiveren”. Wat 
maakt u tot een goede manager, 
m.a.w. Wat is uw motivatie voor 
de buitengewone inzet die u toont 
in uw werk? 
Wat heel belangrijk is dat mensen 
meteen ontdekken wat ècht en wat 
niet echt is, of  iets uit je hart komt of  
dat je het doet om “in de mode” te 
zijn. Waar ik  gepassioneerd van ben 
is het bestrijden van onrecht. Man-
nen en vrouwen moeten gelijk behan-
deld worden, ongeacht hun leeftijd, 
ras, klasse, seksuele voorkeur, in alles 
moeten ze gelijke kansen hebben. 
Mijn medewerkers herkennen dat ik 
het ècht daarom doe en natuurlijk 
vinden ze het ook heel fijn te weten 
waar ze aan toe zijn, en dat weten 
ze bij mij. Ik heb voor E-Quality de 
koers uitgezet en ze weten dat ik voor 
alle personeelsleden hard loop, dat er 
continuïteit is en dat ze hun baan niet 
verliezen. Als manager probeer je zo 
duidelijk mogelijk lijnen uit te zetten; 
bij een kenniscentrum als E-Quality 
werken professionals, allemaal men-
sen die op hun eigen terrein grote 
kennis en ervaring hebben en ik vind 
dat ze ook de ruimte moeten hebben 
om hun talent te kunnen inzetten.

Dat laatste houdt dan weer ver-
band met iets dat Loek Hermans, 
voorzitter van MKB Nederland, 
over u gezegd heeft; hij sprak 
over uw vasthoudendheid, maar 
ook zei hij dat tegenwind kansen 
kan bieden. Tegenwind…proble-
men dus: al die specialisten in uw 
centrum, dreigen die geen konin-
kjes in hun eigen koninkrijkjes te 
worden?
(SCHATEREND):Mooie vraag! Dat 
zou inderdaad een gevaar kunnen 
zijn met al die specialisten met hun 
eigen ideeën en hun eigen passie. 
Dan ligt het aan de manager om 
dat goed bij elkaar te brengen. Als 
je denkt dat je het alleen kunt doen, 
begin dan maar een eigen bedrijf. 
Maar de meerwaarde van E-Quality 
is juist dat we al die kennis bundelen, 

dat we die verbindingen maken en 
dat men elkaar dus beïnvloedt. Ik 
wil graag even dieper ingaan op het 
woord tegenwind. Ons kenniscen-
trum is nu in het elfde jaar en in die 
tijd is er in Nederland veel gebeurd; 
er is een tijd geweest dat men dacht: 
de emancipatie is klaar, daar hoeven 
we niets meer voor te doen, maar 
hoewel het politiek geen issue meer is 
moet je het steeds weer op de agenda 
weten te zetten, omdat we er heus 
nog niet klaar mee zijn. Ten tweede: 
hoe heeft de multiculturele samen-
leving Nederland zich ontwikkeld. 
Het is overduidelijk dat de acceptatie 
van en de openheid en het respect 
naar mensen-zoals-ze-zijn behoorlijk 
veranderd is, we zien een houding 
van: Je bent niet zomaar hier, laat 
maar eerst zien of  je het waard bent 
om er te zijn. Een ander heikel punt 
is het feit dat velen nu denken dat je 
maar alles kunt en mag zeggen wat je 
vindt, maar als je in een samenleving 
leeft met zoveel verschillende mensen 
is het juist heel wat waard dat je je 
woorden goed weegt en zuiver kijkt 
naar het effect en consequenties op 
langere duur van hetgeen je zegt. 
In vind dat sociale waarden en het 
gevoel om onze samenleving op ver-
antwoorde wijze vooruit te brengen 
meer naar boven moeten komen. Die 
tolerante inslag is in deze maatschap-
pij helaas minder geworden en het 
effect daarvan ervaar ik persoonlijk 
en in mijn werk als tegenwind. 

 Mag ik u nu enkele vragen stel-
len over de mens Joan Ferrier. 
Zoals gezegd komt u uit een pe-
dagogenfamilie, maar nu zit u in 
een managers functie: mist u het 
lesgeven, waarbij u zich recht-
streeks tot jonge mensen richtte, 
niet? 
Eerlijk gezegd vind ik onderwijs 
geven waanzinnig leuk, omdat je de 
mensen dan direct kunt aanspreken 
en er zijn best wel momenten dat ik 
de overdracht van kennis op jonge-
ren mis. Het wordt een beetje goed 
gemaakt omdat ik af  en toe een 
gastcollege mag geven. Ook het feit 
dat ik hier in deze kamer ook vaak 
gesprekken heb met jonge mensen 
om samen te kijken waar hun kansen 

liggen en te stimuleren zich daarvoor 
in te zetten.

Als wetenschapper heeft u diver-
se publicaties op uw naam staan, 
maar als ik uw werkschema bij 
E-Quality bekijk, vraag ik me af 
of u nog aan onderzoek en publi-
ceren toe komt (u bent tenslotte 
ook nog getrouwd), dus waar 
haalt u de tijd vandaan?! 
Ik doe geen onderzoek meer in de 
zin zoals ik dat vroeger deed, maar 
ons centrum heeft een kleine afdeling 
voor onderzoek en daar heb ik ook 
mijn inbreng in. Schrijven gaat nu 
op een andere manier, n.l. in publi-
caties van E-Quality en vaak ook in 
columns.

Wat ziet u als enkele specifieke 
eigenschappen van uzelf? 
(NADENKEND) Jaja…ja…Nou, 
wat ik van vele kanten hoor is dat ik 
een doorzetter ben, want als ik iets in 
mijn hoofd heb ga ik daar stug mee 
verder tot dat idee wordt verwezen-
lijkt. Ik ben ook positief  ingesteld, 
ik wil de dingen positief  labelen, ik 
wil kansen en mogelijkheden zien. Ik 
loop liever aan de zonnige kant van 
de straat dan aan de donkere kant. 
(GEPASSIONEERD) Nu kom ik 
even terug op Obama: mensen zeg-
gen wel “Ja maar, hij kan het nooit 
allemaal waarmaken”, maar dat roep 
ik daar tegenin: “Mensen, hij is ook 
maar een mens, hij kan en zal heus 
geen wonderen verrichten, maar 
het feit dat er nu weer hoop is, dat 
er verwachting is, dat inspireert ons 
allemaal, dat maakt ons al tot andere 
mensen want dat zet ons in bewe-
ging! Dat zorgt ervoor dat we niet 
in negativisme en cynisme blijven 
hangen!” 

Nu we het einde van dit boeiende 
gesprek naderen wil ik graag 
weten of u, die grotendeels is 
Nederland gewoond heeft – af-
finiteit heeft met Surinaamse 50+ 
vrouwen 
Ik ben zelf  een 50+ Surinaamse! Ik 
heb enorm grote bewondering voor 
de wijsheid, kracht en doorzettings-
vermogen van onze bigi sma. Vooral 
de vrouwen van de oudere generatie 

zijn in vele gevallen de drijvende 
kracht in de familie; zij hebben er 
met hard werken voor gezorgd dat 
kinderen – en vaak ook kleinkinde-
ren! – te eten hadden, goed gekleed 
naar school gegaan zijn, opleidingen 
hebben kunnen volgen, kortom: zij 
hebben de opvoeding op zich geno-
men. Dat betekent dat die vrouwen 
een groot aandeel geleverd hebben, 
en nog leveren, voor de samenleving, 
of  die nu Suriname of  Nederland is. 
Studies hebben uitgewezen dat veel 
van deze vrouwen economisch gezien 
in moeilijke situaties zitten; ondanks 
die moeilijke omstandigheden blijven 
ze doorgaan en proberen ze van een 
dubbeltje een kwartje te maken. Deze 
sterke vrouwen zijn voor mij een 
voorbeeld waar ik me aan optrek; 
ondanks vaak een leven met veel 
problemen blijven ze recht overeind 
staan. 

Wat zijn uw toekomstplannen? 
Ik wil graag dat E-Quality zich 
verder ontwikkelt, we zijn nu binnen 
ons centrum bezig met een vernieu-
wingsslag en daar steek ik graag mijn 
energie in; ook zou ik met de Johan 
Ferrier Foundation tot uitwisseling 
willen komen tussen Nederland en 
Suriname op gebieden waarin E-
Quality kan bijdragen.

En uw toekomstwensen? 
Dat ik in een latere periode in mijn 
leven meer nog dan nu in Suriname 
kan zijn, dus eigenlijk vaker op en 
neer kan gaan, om dáár zelf  ook mijn 
bijdrage te leveren. Ik ben geworteld 
in Suriname èn in Nederland, ik heb 
in beide landen familie; in Suriname 
wil ik genieten van de prachtige na-
tuur, van de waran van onze land-
genoten en in alle twee landen wil ik 
graag meewerken aan een mooiere 
samenleving met meer gelijkwaardig-
heid tussen alle mensen. 

2009 Joan Ferrier ZZVN Awards
 foto Looi & Huyn
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Namens Fos’ten van harte ge-
feliciteerd met de Zwarte Za-
kenVrouwen Manager award. 
Hoe heeft u deze onderscheiding 
persoonlijk ervaren?
Als een extra waardering die ik 
gekregen heb, terwijl ik gewoon mijn 
werk doe. Dat werk schenkt me al 
voldoening, maar het is heel bijzon-
der dat ik nu in de galerij gezet ben 
als één van de zwarte vrouwelijke 
rolmodellen. Het is een persoonlijke 
grote eer dat ik dat mag zijn. Ik merk 
ook dat mensen en instellingen het 
belangrijk vinden om een gelauwerde 
zwarte vrouwelijke manager uit te 
nodigen, waardoor ik op meer podia 
het werk van E-Quality kan uitdra-
gen. 

Wat wilt u concreet met de award 
bereiken? 
Wat ik zelf  wil is die award gebruiken 
om nog meer in beweging te bren-
gen; zo zou ik graag iets willen doen 
met de ontwikkeling van jongeren en 
vrouwen in Suriname, met onderwijs, 
met maatschappelijke participatie en 
om dat te verbinden met bewegingen 
in Nederland. Ik ben pedagoog, ik 
ben door pedagogen opgevoed, want 
mijn vader is van huis uit pedagoog 
en mijn moeder was dat eveneens. 
Voor mij is het dus onvoorstelbaar 
belangrijk dat mensen de kans krij-
gen om hun talent te ontwikkelen; 
als je als zwarte jongen of  als zwart 
meisje opgroeit is het van enorm be-

lang dat je je met trots en bewustzijn 
op je achtergrond ontwikkelt. Kijk 
naar het mooiste voorbeeld dat er is: 
president Barack Obama van Ame-
rika! Zo inspirerend, dat het mogelijk 
is dat daar een zwarte president zit 
met zijn intelligente zwarte vrouw en 
zijn prachtige dochters.
Het is een geweldige verandering in 
de tijd; dat soort positieve impulsen 
moeten we ook gebruiken voor onze 
jongeren in Nederland en in Suri-
name, om ambitie te hebben en om 
hun idealen te kunnen verwezenlij-
ken. 

Laten we het nu even op Suri-
name houden: op welke manier 
wilt u dat concretiseren? 
Ik denk eraan een Johan Ferrier 
Foundation op te richten…

O, prachtig! Dat verdient uw 
vader ten volle! 
Ja hè! Nou, die foundation zou op 
de eerdergenoemde gebieden veel 
kunnen bewerkstelligen; het opent 
nieuwe mogelijkheden voor verschil-
lende groeperingen van onze mensen 
en de onderscheiding die ik heb ge-
kregen is een behoorlijke steun in de 
rug  daarbij. We zijn benaderd door 
o.m. de politieke vrouwen in Surina-
me die vrouwen daar bewuster willen 
maken van haar mogelijkheden. Als 
alles loopt zoals we hopen verzorgt 
E-Quality dit jaar in Paramaribo een 
training op dat gebied. Verder voer 

ik nu vele gesprekken met deskundi-
gen om uit te zoeken waar men dáár 
behoefte aan heeft, want het moet 
niet zo zijn dat het vanuit Nederland 
opgelegd wordt. Daarvoor wil ik de 
kracht van de onderscheiding ook 
inzetten.

Welke criteria hanteert ZZVN bij 
de beoordeling van deze onder-
scheiding?
Dat zijn o.m. de volgende punten:
de persoon moet uitblinken in haar 
werk en daar nog iets aan toevoegen;
zij moet een voorbeeld zijn voor an-
deren in de manier waarop zij haar 
taak uitoefent;
zij moet duidelijk maatschappelijke 
betrokkenheid tonen in woord en 
daad.

Ik citeer enkele uitspraken, 
gedaan door aanwezigen bij de 
uitreiking van de award: Ivo 
van Opstelten, de toenmalige 
burgemeester van Rotterdam uit 
wiens handen u de onderschei-
ding ontvangen hebt, zei dat u 
“continu onvermoeibaar bezig” 
bent. Is het mogelijk globaal een 
dagschema te geven, hoewel uw 
werk van dag tot dag verschilt.
Dat laatste is heel waar: geen dag is 
dezelfde als de vorige of  de volgende, 
maar de hoofdmoot is toch veel 
praten met mensen, goed luisteren 
naar waar ze mee bezig zijn, wat hun 
ideeën zijn en kijken hoe E-Quality 
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Interview door Lydia Emanuels
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“Waar ik gepassioneerd van ben is het bestrijden van onrecht”

Onze landgenote, drs. Joan Ferrier (55) is enkele maanden geleden door Zwarte ZakenVrouwen Neder-
land – ZZVN – gekozen tot Zwarte Vrouwelijke Manager 2008. Sinds 1998 is zij directeur van E-Qua-
lity, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit, man-vrouw verhoudingen, leefvormen en 
etniciteit in de moderne samenleving. Joan Ferrier heeft orthopedagogiek gestudeerd aan de Rijksuni-
versiteit in Utrecht en is docente Transculturele Pedagogiek geweest, alsook wetenschappelijk me-
dewerker aan de Universiteit van Amsterdam. Orthopedagogiek omschrijft zij als het opvoeden van 
kinderen met problemen,  onderzoek wat nodig is in hun groei tot goed functionerende volwassenen 
en heeft tot doel hun problemen te veranderen in kansen. Haar specialisatie lag op het terrein van 
kinderen en jeugdigen met moeilijkheden in het sociale milieu.
Ondanks haar vaak overvolle agenda heeft zij ruimschoots tijd vrijgemaakt voor Fos’tens Koranti , 
zoals uit onderstaand interview te lezen valt.
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In februari 2009 opende Job Cohen, 
burgemeester van Amsterdam, in de 
wijk Nieuw-Kempering in de Bijlmer-
meer, de eerste Chinese woongroep 
‘Foe Ooi Leeuw’, wat in het Chinees 
betekent: Huis van Harmonie.  Dit 
Huis, speciaal voor Chinese ouderen, 
is een lang gekoesterde wens van 
Henry Liu, voorzitter van de Chinese 
Ouderen Vereniging Tung Lok. Er 
wonen voornamelijk Chinese oude-
ren uit Suriname die hun levenlang 
heel hard gewerkt hebben in vooral 
restaurants. 
Heel belangrijk vinden de bewoners 
het samen boodschappen doen, ko-
ken en eten. In de gemeenschappelij-

ke ruimte spelen ze samen Mahjong, 
Karaoke en zijn ze samen in bewe-
ging met Taichi. Hierdoor ervaren ze 
verbondenheid met elkaar en wordt 
de eenzaamheid en ook het heimwee 
verzacht.
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AGIS heeft sinds 2008 als enige 
Nederlandse zorgverzekeraar een 
servicecentrum in Suriname, aan de 
Hofstraat 1 in Paramaribo. Agis-
verzekerden die zorg nodig hebben 
kunnen voortaan tijdens hun verblijf  
in Suriname, terecht voor zorg en 
medische hulp. Het gaat niet alleen 
om spoedeisende zorg, maar ook om 

verpleeghuiszorg, thuiszorg, ouderen-
zorg en nierdialyse. Hiervoor zijn er 
contracten gesloten met de zorgverle-
ners Libi Makandra, Quality Care en 
Royal Care Residence Zorghotel. Het 
voordeel hiervan is dat de verzekerde 
de behandelingskosten niet hoeft voor 
te schieten. De zorgverlener rekent 
dit rechtstreeks af  met Agis. Ook gaat 
Agis met de thuiszorgorganisaties 
het tekort aan hulpmiddelen aanvul-
len. En gaat Agis met de Surinaamse 
overheid de verpleeghuiszorg in 
Suriname verder ontwikkelen.

Voor meer informatie: 
www.agis-suriname.nl of  
bel: 0900 86 85. 
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Volgend jaar word ik 65. Ik ben getrouwd 
en ben in 1975 naar Nederland gekomen. 
Hoeveel AOW zal ik straks ontvangen? 
mevr. V.B., afkomstig uit Suriname, 
64 jaar. 

Hoeveel AOW krijg ik?  
Iedereen die in Nederland woont, 
krijgt AOW als hij of  zij 65 wordt. 
Het maakt niet uit of  u gewerkt heeft 
of  niet. De hoogte van de AOW 
hangt af  van het aantal jaren dat u in 
Nederland woont en uw leefsituatie. 
Bent u getrouwd of  woont u samen 
met een partner die ook 65 is, dan 
krijgt u maandelijks ieder 
€ 686,78. Als alleenstaande heeft 
u recht op € 1.001,94. Deze bruto 
bedragen gelden voor 2009.  
De bedragen die hiervoor zijn ge-
noemd zijn de volledige AOW-uitke-
ringen. U heeft alleen een volledige 
AOW-uitkering als u alle jaren tussen 
uw 15e en 65e in Nederland heeft 

gewoond. Voor ieder jaar dat u in die 
periode niet in Nederland woonde, 
gaat er 2% van de uitkering af. 
Bent u bijvoorbeeld op uw 30ste in 
Nederland komen wonen, dan wordt 
de AOW met 30% (15 maal 2%) 
gekort.  

Mijn vrouw is 10 jaar jonger dan ik. Ik 
dacht dat we allebei AOW zouden krijgen 
toen ik 65 werd, maar dat is niet zo. 
Iemand vertelde me dat ik een toeslag kan 
krijgen. Hoe zit dat? dhr. J.A., afkomstig 
uit Spanje, 65 jaar. 

Mijn partner is jonger dan ik. 
Hoe gaat het als ik 65 word?  
Bent u al 65, maar uw partner nog 
niet, dan heeft u nu nog recht op een 
partnertoeslag AOW als uw partner 
geen of  weinig eigen inkomen heeft.  
Het recht op partnertoeslag AOW 
wordt met ingang van 1 januari 2015 
afgeschaft. Wordt u op of  na die 
datum 65 jaar en heeft u een jongere 

partner zonder of  met weinig eigen 
inkomen? Houd er dan rekening mee 
dat u alleen nog een AOW-uitkering 
krijgt voor uzelf  en geen aanvulling 
meer voor uw jongere partner. 
Bent u vóór 1 januari 1950 geboren? 
In dat geval verandert er voor u niets. 
U wordt dan namelijk 65 vóór 2015 
en u blijft de partnertoeslag gewoon 
ontvangen totdat uw partner ook 65 
jaar wordt en AOW krijgt. Ook voor 
mensen die op dit moment al een 
partnertoeslag ontvangen, verandert 
er niets. 

Mijn man is naar Nederland gekomen 
toen hij 30 jaar was. Vlak daarna ben 
ik ook hierheen gekomen. Nu hebben we 
allebei AOW, maar niet het volledige be-
drag. Het is moeilijk om daarvan rond te 
komen en ik wil mijn kinderen niet lastig 
vallen met onze problemen. Wat kan ik 
doen? mevr. H.F., afkomstig uit Marokko, 
66 jaar. 
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65 jaar worden, met pensioen gaan. Het is misschien nog ver weg. De meeste mensen denken dat het 
met hun pensioen wel goed zit. Vooral degenen die jaren gewerkt hebben, kunnen zich niet voorstel-
len dat zij na hun 65ste in financiële problemen kunnen raken. Mensen die al bijna 65 zijn, kunnen niet 
zoveel meer aan hun situatie veranderen. Jongeren hebben nog wel mogelijkheden om eventuele gaten 
te dichten. De drie belangrijkste vragen over de AOW én de antwoorden vindt u hieronder.  


