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

•  Fos’ten is een klankbord 
voor Surinaamse 50+ vrou-
wen en haar organisaties, 
opgericht in 1997.

•  Fos’ten is een vrijwilligers-
organisatie van enthousi-
aste en actieve Surinaamse 
50+ vrouwen uit alle maat-
schappelijke 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 Organisa-
ties van Oudere Migranten 
(NOOM).

Wordt donateur van Fos’ten 
Jaarlijkse donatie van minimaal 
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%>�=<G3�:334A782�6==?�83�C//9�;3<@3<�C3?GB16A3<��
“wat gaat de tijd toch hard, alweer een jaar voor-
bij”. Dat is dan ook het eerste wat bij mij opkomt 
als ik u weer namens het bestuur in deze Koranti 
mag begroeten. We hebben een druk, maar ook 
succesvol jaar achter de rug, waarbij met niet 
/S/A3<23�7<G3A�C/<�=<G3�D?=9=�B;/P@�D33?�633:�
veel werk is verzet.  Dank sisa’s, gran gran tangi. 
Zonder jullie hulp was het niet gelukt.

Dat onze vrouwen niet alleen binnen Fos’ten 
hard bezig zijn bewijst wel de toekenning van 
23�./;7��D/?2�=>����<=C3;03?�8:��//<�=<G3�C7-
13C==?G7AA3?��G3:4�@>?339A�G3�@A33C/@A�C/<�=<23?-
voorzitter) Twie Tjoa. Twie is 10 jaar lang voorzit-
ter van Zami, organisatie van zwarte, migranten 
en vluchtelingenvrouwen geweest. Als dank voor 
haar jarenlange inzet krijgt zij deze prijs. Maar 
ook de stad Amsterdam waarvoor zij gedurende 
273�>3?7=23�633:� C33:� 6334A�03A393<2�33?A� 6//?�
met de zilveren speld van de stad. De drie zilve-
ren kruisjes van het speldje vormen de kern van 
het Amsterdamse stadswapen. Het zijn Andre-
askruisen, genoemd naar de apostel Andreas, 
die aan een dergelijk kruis de marteldood zou 
zijn gestorven. De drie kruizen van het stadswa-
>3<�C=?;3<�63A�23C73@��63:26/4A75��C/@A03?/23<�
en barmhartig.

Degenen die op 19 september in de jaarbeurs 
waren hebben kunnen genieten van een heel 
mooi programma. Een verslag hiervan leest u 
3:23?@�7<�27A�0:/2��#//?�:734@A��
�;3<@3<�63003<�
zich spontaan als donateur van Fos’ten aange-
;3:2���<�==9�2//?</�D3?23<�?353:;/A75�7<@16?784-
4=?;B:73?3<�<//?�63A�@31?3A/?7//A�53@ABB?2���<�23�
/453:=>3<�;//<23<�G78<�3?�==9�7<�27C3?@3�?357=P@�
voorlichtingsbijeenkomsten gehouden o.a over 
23�/4@16/4R<5�C/<�23�>/?A<3?A=3@:/5�7<�23��%,��
�3G3�C=<23<�>://A@� 7<��?32/��"3:F@A/2��"3723<�
en Den Haag. Het waren druk bezochte bijeen-
komsten waarbij het aantal aanwezigen de ver-
D/16A7<5�C3??3�=C3?A?=4���3A�0:789A�;//?�D33?�2/A�
dit onderwerp heel erg belangrijk is voor onze 
ouderen. ‘De senioren kijken allen verlangend uit 
naar een vervolg op het thema, nl. Remigratie 
en haar gevolgen’ een zin uit het verslag van de 
bijeenkomst in Leiden. 

Enkele Fos’ten kaderleden hebben een training 
53C=:52�=C3?�23�D78G757<53<�7<�23��,�.�3<�23�
gevolgen daarvan voor oudere migranten. De 
training werd verzorgd door het NOOM i.s.m. de 
&�%�� �&?=A3@A/<A@� �6?7@A3:7893�%B23?3<� �=<2��
en maakt deel uit van een gezamenlijk project 
C/<� 53<=3;23� =?5/<7@/A73@� >:B@� 23� B<73� !�%�
�!/A6=:7393�%B23?3<� �=<2�� 3<� 63A� $+%�� �$3-
23?:/<2@3�+3?3<757<5�C/<�%?5/<7@/A73@�C/<��3-
pensioneerden). Het is de bedoeling dat zij de 
komende tijd in het land gaan om ouderen daar-
=C3?� A3� 7<4=?;3?3<�� +==?� ;33?� 7<4=?;/A73� 9B<A�
terecht op de website van NOOM 
www.netwerknoom.nl.

Zoals u weet is Fos’ten lid van het NOOM en 
voert samen met de andere lidorganisaties pro-
jecten t.b.v. de verschillende doelgroepen uit. 
Enkele projecten zijn reeds gestart en gaan door 
7<�23�9=;3<23�A782��.=�6334A�=>�
�<=C3;03?�7<�
Nieuwegein de startbijeenkomst van het project 
O�3A?=993<�078��BB?A03:372P�>://A@�536/2��(/;3<�
;3A�&�%���*<73�!�%��"%��3<�$+%��6334A�63A�
$%%#� @B0@7273� C3?D=?C3<� C==?� 27A� >?=831A�� �<�
dit project gaan de organisaties werken aan 
methodieken, activiteiten en netwerken op lo-
kaal niveau. Daar ligt een grote uitdaging voor 
23�A=39=;@A��<B�03@A//<23�<3AD3?93<�3<�4/;7-
:73C3?0/<23<�<73A�;33?�C/<G3:4@>?393<2�G78<�3<�
nieuwe vormen van onderlinge samenwerking 
en ondersteuning nodig zijn: van ouderen voor 
ouderen! Dit en nog veel meer projecten, waar 
Fos’ten ook gevraagd wordt een bijdrage aan te 
leveren, staan op de website van NOOM. Kijkt u 
daar eens rustig naar.
vervolg pag. 1 “van het bestuur”

Namens het bestuur wil ik alle (zuster)organisaties, 
overheden en vrijwilligers bedanken voor hun 
0782?/53�7<�63A�/453:=>3<�8//?�3<�D3<@�/::3<�C33:�
@B113@��9?/16A�3<�D78@6372����9�6==>�==9�63A�9=-
mende jaar prettig met u te mogen samenwer-
ken.
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Als ik mijn ogen dicht doe zie ik nog een ander 
033:2�C/<�33<�A?=>7@16�93?@A433@A���/<�23�=C3?-
kant van de straat brengen leden van het Leger 
des Heils “ziekenuurtje” voor een oude, bedle-
gerige man. De heilsoldaten staan in de voor-
tuin; hun gitaar- en tamboerijnspel en vooral hun 
handgeklap klinken zó aanstekelijk, dat binnen 
korte tijd verschillende voorbijgangers zich aan-
@:B7A3<�3<�;33G7<53<���:=?7/�7<��E13:@7@��3=���3�
D7AA3�B<74=?;3<�;3A� ?=23�@�83@�=>�23�9?//5�3<�
?=23� :7<A3<� =;�23� >3A� 53C3<� 33<� 3EA?/� C?=:7893�
tint aan deze toch al stralende, kleurrijke kerst-
morgen.

�<�<B�03<�79�=B2���<�<B�C73?�79�;78<�93?@A433@A�<73A�
meer in Suriname, want het Sranan van vandaag 
is niet meer het land van mijn jeugd, dat ik voor 
altijd in mijn hart en in mijn herinneringen mee-
2?//5���H<�03>//:23�63?7<<3?7<5�C==?/:�6334A�;3�
rijker gemaakt: 1989…Als ik mijn ogen dicht doe 
zit ik, als de schemer valt en de palmbomen zich 

als voorwereldlijke spinnen tegen de donkerwor-
23<23�63;3:�/4A393<3<��=>�63A�0/:9=<�C/<�=<@�
huis. De Misa Criolla van Ariel Ramirez uit Argen-
A7<7I� 630� 79� G=?5CB:275� B7A539=G3<� =;� /4@16372�
te nemen van thuis: die muziek, dat ritme, die 
overgave van de zangers…dat moet ik trachten 
vast te houden als ik – terug in Nederland – me 
een Surinaamse kerst voor de geest wil halen. 
Mijn vader komt naast me zitten en zegt: “Kijk, 
wat is die sterrenhemel mooi. Weet je, die ster-
ren en mijn eigen geweten zijn voor mij het beste 
03D78@�2/A��=2�03@A//AN�

�<� C3?23?� GD7853<� D3�� ,3� D3A3<� 2/A� 33<� /4-
scheid nadert omdat ik over enkele dagen weer 
<//?�$323?:/<2�C3?A?39�3<�2/A�63A�33<�/4@16372�
voor altijd zou kunnen zijn, en toch…toch genie-
ten we intens van dit intieme, vredige moment: 
33<�273>GD/?A3�A?=>3<�63;3:��2B7G3<23<�S=<93-
rende sterren en in de verte een koor dat devoot 
zingt Amen…Amen…Amen.
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Tomepore Maro Nonen Asere Srietjo
Ngaturakan sugeng dinten Natal lan wiludjeng warso enggal
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�3G353<2�!3?@A433@A�3<��3:B9975�$73BD8//?�



#78<� ;=323?� 6334A� ;3� D3:� 33<@� C3?A3:2�
over de eerste keer dat zij echt in de spie-
53:� 9339�� .3�D/@� AD//:4� 3<� G/A� C==?� 6//?�
;=323?@� 9/>A/43:�� .3� 9339�03D=<23?3<2��
�?==A� /4?=9/>@3:�� �?=A3� 5=5=� ==?03::3<��
Zwart potloodlijntje onder haar ogen. Knal 
?=23� :7>>3<@A74A� 3<� </ABB?:789� 0:/BD3� ==5-
@16/2BD�� +=:� A?=A@� :73>� G3� M�=::FD==2� /�
5=5=N�G7<53<2�<//?�6//?�;=323?�� M�/� A3-
?B5���30�83�D3:�5=32�<//?�83G3:4�539393<����

Haal die rotzooi van je gezicht!” Later legde 
mijn oma uit geschrokken te zijn omdat 
haar kleine meisje er ineens zo volwassen 
uit zag. Mooi dat mijn oma zo naar zich-
G3:4�2B?423�A3�97893<���3A�7@�03@A�:/@A75�316A�
<//?� 83G3:4�A3�97893<�3<�83�9D3A@0//?�=>�A3�
durven stellen. Maar je moet wel, wil je een 
kind gelukkig op laten groeien. En dat is 
nog maar één aspect van opvoeden. Nu ik 
G3:4�;=323?�03<�D33A�79�6=3C33:�0/5/53�83�

nodig hebt. Mijn moeder zegt altijd tegen 
me: “Je kan beter spijt hebben van dingen 
die je wel hebt gedaan dan van dingen die 
83�<73A�630A�532//<���/�3?�C==?�N��B@�A=3<�
ooit iemand aan me vroeg: “Je bent altijd 
met je moeder samen. Wanneer kom jij 
eens uit de schaduw van die boom. Ant-
D==?223�79��M�78�23G3�0==;�7@�63A�633?:789�
toeven.” En ik hoop dat mijn zoon dat ooit 
ook zal zeggen.

�30812
�)C)'7-)

�335��0;2-6�!)5&35+���3',7)5�9%2��)77;��%7,85-2�)2��867%%*�!)5&35+��/0)-2(3',7)5�
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�27)52%7-32%%0
$35/6,34�@ 7%44)2�9335:%%576�+)0-./)�&),%2()0-2+�38()5)�
1-+5%27)2�-2��8534%A�
�5866)0��	��3/73&)5�
��

�335���09;��)5/6�?�!%-����-2

De workshop is georganiseerd door het 
#7<7@A3?73� C/<� �<A3?53<3?/A7=<3:3� ./93<��
�3G7<�+?=BD3<�3<� �<A35?/A73�C/<�23�(A//A�
$==?2� '78<�,3@A4/:3<�� 3<� 23� �B?=>3@3�
�=;;7@@73�� �7?31A=?//A� �3<3?//:� C==?�
,3?953:353<6372��(=17/:3�./93<�3<��3:7893�
�36/<23:7<5�

Tijdens de workshop werden de belang-
rijkste resultaten gepresenteerd van het 
>?=831A�M�1A734�%B23?�,=?23<�C/<�%B23?3�
#75?/<A3<� 7<� �B?=>/N� �M�1A7C3� �537<5� =4�
#75?/<A� �:23?@� /1?=@@� �B?=>3N� /4539=?A��
63A���#���>?=831A���D3:93�2==?�23��*� 7@�
53R</<173?2���3A���#���>?=831A�?716A�G716�
C==?</;3:789�=>�23�03C=?23?7<5�C/<�/1A734�
3<�>?=2B1A734�=B23?�D=?23<�3<�23�@=17/:3��
culturele en economische integratie van 
=B23?3�;75?/<A3<� 7<�23��*���//?078�D=?2A�
de nadruk gelegd op vrijwilligers activitei-
ten en de noodzaak van nieuwe cultureel-
gevoelige producten en dienstverlening op 

het gebied van huisvesting, zorg, educatie 
(levenlang leren en empowerment), vrijetijd 
en maatschappelijke participatie. 

Ondanks de toename van het aantal oudere 
migranten, zijn zij nog niet van belangrijke 
betekenis voor de politieke besluitvorming 
op Europees niveau. De gemengde groep 
van oudere migranten in Europa bestaat 
uit:
•   Oudere migranten in het kader van ko-

:=<7/:3�=4�/?0372@;75?/A73�
•  Ouderen van nationale minderheden 

die zich sinds vele generaties gevestigd 
hebben;

•  Nieuw vormen van migratie, zoals ge-
>3<@7=<33?23<� 3<	=4� 53:353<6372@;7-
gratie;

• Vluchtelingen;
K� �%B23?3<�273�7::35//:�=4�=<?353:;/A75�;7-

greren. 

�3A�>?=831A�@A?334A�3?<//?�=;�=<23?G=393?@�
te bereiken uit ongeveer 15 Europese lan-
den. Er werd een overzicht gegeven van de 
@A/<2�C/<�G/93<�3<�63A�>3?@>31A734��G=D3:�
op het gebied van onderzoek en oudere 
migranten, als op het gebied van vrijwilli-
53?@D3?9�7<�(>/<83���B:5/?783���B7A@:/<2�3<�
Schotland. En tijdens een paneldiscussie 
werd nagegaan wat de mogelijkheden zijn 
om gelijke behandeling voor oudere mi-
granten in Europa te bevorderen door mid-
23:� C/<� /1A734� =B23?� D=?23<�� D323?G782@3�
integratie en empowerment.

Voor meer informatie: www.aamee.eu 
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�06�-/�1-.2�3+)2�(-',7�(3)>
�335��;(-%��1%28)06�=

Alle Surinamers in Nederland hebben on-
53AD7843:2�L�<3A�/:@�79�L��=::/<2@3�C?73<23<��
die beslist wel eens vragen hebben gesteld 
=C3?� 63A� 93?@A433@A� 7<� (B?7</;3�� .=� 7<� 23�
trant van: “Hoe is het mogelijk echte kerst-
@433?� A3� C=3:3<� /:@� 23� G=<� 43:� @1678<AN� 3<�
“Het is daar niet vroeg donker, niet koud, 
waarom zou je dan kaarsen aansteken” en-
G=C==?A���9�035?78>�273�C?/53<�D3:��D/<A�63A�
ís ook moeilijk voor mensen uit koude lan-
den om zich voor te stellen dat je op kerst-
;=?53<�53D39A�D=?2A�2==?�63A�53SB7A�C/<�
23� 5?7AF707� 7<� 23� /2C=1//A0==;� =<23?� 83�
slaapkamerraam. Maar wij, wij die dat wel 
kennen hebben onze herinneringen…

Als ik mijn ogen dicht doe en mijn gedach-
A3<�23�C?783�:==>�://A��03:334�79�=><73BD�2/A�
R8<3�53C=3:�C/<�@//;6=?756372��C/<�5==2-
will, dat ik als kind en als jonge vrouw in 
december in Suriname heb gekend. Weet 
je nog dat de radiostations reeds weken 
van tevoren Surinaamse, Amerikaanse en 
.B72��;3?79//<@3� 93?@A:7323?3<� /42?//73<�
3<� 2/A� 273� 0393<23� 3<� 53:73423� ;BG739�
door de open ramen en deuren naar buiten 
stroomt? Kun je je nog herinneren dat in de 
C==?/C=<2�C/<����2313;03?�;BG7395?=3>-
jes van 3 tot 4 man van huis tot huis trekken 
om een kerstlied te zingen en te spelen? 

Ze krijgen een halve gulden, een stuk bigi 
9B9B�=4� 33<�@<33�93?@A0?==2�3<�B7A3?//?2�
een glaasje te drinken. Tja, en dat laatste 
6334A�A=A�53C=:5�2/A�23�;BG739�6=3�:/<53?�
hoe valser gaat klinken!

Als ik mijn ogen dicht doe ruik ik nu nòg 
het verrukkelijke aroma van koek-in-de-
oven, kaneel, rum die scheutig in het be-
slag is verwerkt; van pas gestreken gordij-
nen, boenwas en de prikkelende geur van 
23<<3<A/993<�� =<@� 6B7@� D=?2A� 433@A9://?�
gemaakt!
Mijn  moeder, altijd al het kloppende hart 
van ons gezin, zal ons – zoals elke Suri-
naamse moeder – met kerst verwennen 
;3A��633?:7893�>=;�=4�>/@A37�
�<� =;2/A� 93?@A� 078� =<@� 533<� 53G7<@433@A�
;//?�33<�4/;7:73433@A�7@��9=;3<�P@�;=?53<@�
na de kerkdienst broers, zus – natuurlijk 
met hun hele gezin – tantes, ooms, nichten, 
neven, vrienden en buren binnenstappen 
=;� (D7A7� !?3@<3A7� A3� D3<@3<�� �323?33<� 7@�
>739R8<�7<�63A�D7A�539:332��23�;37@83@�;3A�
rode strikken in het haar, de dames met een 
rood-groene corsage op de bloes. 
+:/9� C==?2/A� D3� A353<� 6/:4� �� O@� ;722/5@�
//<� A/43:� 5//<� ;=3A� 33<� <33483� <=5� @<3:�
=>�23�R3A@�M73A@�:3993?@N�0?3<53<�<//?�33<�
=B23� A/<A3�� 33<� G7393� D/@C?=BD� =4� 33<�

arme buurman. Dat “iets lekkers” is van-
G3:4@>?393<2�33<�C=::32753�;//:A782�
�:@�79�;78<�=53<�2716A�2=3�G73�79�;3G3:4�/:@�
7 jarig meisje met lange pijpenkrullen, grote 
rode kapelkastrik in mijn haar, nieuwe witte 
jurk met strookjes aan, op weg naar de 
kerstviering van onze school. Jaaa, school-
93?@A433@A�� 63A�;==7@A3� 433@A� C/<�63A�63:3�
jaar! Een prachtig versierde boom in de 
Noorderstadskerk, al die mooie liederen die 
we zingen met orgelbegeleiding, het kerst-
@>3:�C/<�;3<33?�+3?9BF:��33<�532716A�2/A�79�
mag opzeggen en dan dat aller heerlijkste 
moment:  alle lichten in de kerk gaan uit, al-
leen de stralende kerstboom en de verlichte 
Surinaamse kerstster boven de kansel als 
we zingen Morgenster na donk’re nacht.
De onderwijzeressen brengen grote dien-
bladen vol brandende kaarsen binnen en 
elk kind krijgt er eentje, tezamen met een 
kerstbol in rood crèpe papier. En hoewel 
je weet dat die bol thuis veel lekkerder 
smaakt, want daar krijg je er Wijsmanboter 
en kaas op, begin je op weg naar huis toch 
stiekem kleine hapjes te nemen. Volgens 
(?/</<� 4/@7� 9?7853<� /::3� 6B7@53<=A3<� ==9�
een stukje: pingipingi boru…

�:@�79�;78<�=53<�2716A�2=3�G73�79�;3G3:4�/:@�
8=<53�C?=BD�7<�23�@A/;>C=::3��?=A3�(A/2@-
kerk: het Comeniakoor onder leiding van 
23�633?��:4?32�"33BD7<�G7<5A�B7A�C=::3�0=?@A�
$=D�!?3@<3A�!7@7��!3?@A@433?�� 73A@�2/A� 63A�
beste in me wakker maakt, meer begrip 
onderling, vriendschap, lobi, maar ook de 
spijtige wetenschap dat al kort na nieuw-
jaar die betere ik voor een groot deel opzij 
gedrongen zal worden door de dagelijkse 
beslommeringen, door het hectische leven. 
�:@�79�63A�3?4�C/<�=<@�6B7@�=>?782�@A//A�;78<�
;=323?� � C==?� 33<�0:=373<23� 4/F/� :=07�� G3�
:/16A�<//?�;3�3<�DB74A�� �<�23�C3?A3� :B723<�
93?@A9:=993<�� ��)� 7@� 93?@A433@A�� S7A@A� 63A�
door me heen. De buren hebben een grote 
dennenboom in hun tuin opgetuigd en nu 
schijnt de zon duizendvoudig weerkaatst 
in de kerstballen, klokjes en zilverkleurige 
slingers. Waarom zou die boom mooier zijn 
7<� 33<� :/<2� D//?� @<33BD� :75A�� �3723� 0=-
men hebben hun eigen charme, hun eigen 
waarde. Als wij mensen elkaar ook in eigen 
waarde konden laten zonder te oordelen, 
zouden we een heel stuk dichter zijn bij de 
kerstgedachte van vrede op aarde.

Getekend door Els Cornelesen
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��
voor vrijwilligers van organisaties van en 
C==?�=B23?3�;75?/<A3<�7<��?3B93:3<�:3C3?23�
de deelnemers veel nieuwe ideeën en een 
doorkijkje naar de toekomst op. Voor een 
publiek van 40 actieve oudere migranten 
brachten vier lidorganisaties van het NOOM 
projecten voor het voetlicht die zij uitvoeren 
=4�63003<�B7A53C=3?2���3�"(#%��"/<23:789�
Steunpunt Molukse Ouderen), een van de 
voorlopers binnen het NOOM, toonde bij 
;=<23� C/<�  3/<<F� +?33@D789�#/<B@7D/�
de enorme vooruitgang die is geboekt met 
de seniorenvoorlichters en ouderenwerk-
groepen, verspreid over het land. Zij pre-
@3<A33?23�23�;/A3?7/:3<9=443?�C==?�530?B79�
in de dagopvang van Molukse ouderen om 
hen te activeren, herinneringen op te halen 
3<� A3� :/A3<� B7AD7@@3:3<�� �3A� ;3;=?F�@>3:�
;3A� /4033:27<53<�C/<�C==?D3?>3<�C/<�23�
#=:B993<�57<5�?=<2���78�23�A/@AG/983@�;3A�
schelpen en rijst kwamen ook bij de Turkse, 

Surinaamse, Spaanse ouderen meteen al 
de verhalen los. Verschillende organisati! 
es willen gaan samenwerken om ook voor 
6J<� =B23?3<� 33<� 23?53:7893� 9=443?� A3� =<A-
wikkelen.

�<�63A�;722/5>?=5?/;;/�C=:523<�>?3@3<-
taties over vrijwilligerswerk bij Nederlandse 
organisaties door Chinese oudere vrouwen 
�2==?�,/7�!7<��6B<5�C/<�63A��<@>?//9�%?-
gaan Chinezen), moskeebezoek van scho-
:73?3<�//<�23�;=@933��2==?��=B16/70�(//-
2/<3�C/<�23�#/?=99//<@3�%B23?3<��=<2�
in Nederland) en een cdrom en liedboek 
met oude Surinaamse liedjes uit alle be-
volkingsgroepen (door Christina Harrevelt 
van Fos’ten, Surinaamse 55plusvrouwen). 
Ook naar aanleiding van deze presenta-
ties kwamen weer dwarsverbanden tot 
stand. De Surinaamse vrouwen gaven aan 
te willen samenwerken met de Chinese 
C?=BD3<��$��%���23�$323?:/<2@3��7<2=3�

%B23?3<��=<2��5/4�A3�93<<3<�73A@�A3�G73<�7<�
bezoek van scholieren aan de hindoetem-
pel. Enkele uitspraken tijdens de terugblik 
=>� 23� 2/5�� O�9� 03<� C3??/@A� 2==?� 23� 5?=A3�
27C3?@7A37A�� �9� 630� 33<� 5?=A3� :33?573?756372�
gezien, de wil om dingen samen te doen.’ 
O,3�23<93<�/::3;//:� 7<�23G3:423� ?716A7<5�P�
‘We mogen trots zijn dat we ons zo sterk 
63003<� =<AD7993:2� 7<� 23� /453:=>3<� AD33�
jaar. We kijken steeds meer bij elkaar in de 
keuken. We worden steeds nieuwsgieriger 
naar elkaar.’ ‘We hebben vandaag onze 
kracht kunnen ervaren. We kunnen heel 
veel van elkaar leren.’

De projectendag is georganiseerd in sa-
menwerking met intercultureel bureau SES 
3<�7@�53R</<173?2�;3A�@B0@7273�C/<�63A�#7-
nisterie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport in het kader van deskundigheidsbe-
vordering vrijwilligers.
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keer met als titel: 
M�3C=:53<� C/<� 23� C3?/<23?7<53<� 7<� 23�
�,�.�C==?�=B23?3�;75?/<A3<N

-C=<<3� �3F53:3�� >?=831A=<AD7993://?� 3<�
03:372@/2C7@3B?� C/<� 63A� $%%#�� 7<4=?-
meerde het publiek hierover aan de hand 

van concrete situaties uit de praktijk. Het 
thema werd verder ook door het optreden 
C/<� =<G3� 3<753� 3<� 316A3� O)��$)�P��  3AAF�
Mathurin, op een heel luchtige en leerzame 
manier besproken. Onder veel gelach en 
>:3G73?�6334A�O)//<A3P�=<@�C33:�@3?73BG3�27<-
53<�=C3?�23��,�.�3<�23�C3?/<23?7<53<�3<�
gevolgen geleerd.

�78G=<23?�C3?33?2�D/?3<�D3�2==?�23�//<-
D3G756372� C/<� )=<F� �6/<5� B7A� (B?7</;3��

die op dat moment in Nederland was voor 
G78<�>?=;=A73���:@�33?@A3�(B?7</;3?��F@7=-
A63?/>73�>?=;C33?23�678� =>��� @3>A3;03?�
�

��//<�23�*<7C3?@7A37A�C/<��?=<7<53<�=>�
63A�>?=34@16?74A��M�57<5�D7A6�8=F��63A�34431A�
van lichamelijke activiteit op het welzijn 
C/<�=B23?3<N���"F27/��;/<B3:@�7<A3?C73D23�
hem over de ervaringen en conclusies van 
zijn onderzoek.

�3A� >?=5?/;;/� D3?2� C3?23?� /453D7@@3:2�
met optredens van Javaanse dansen door 
(67?:3F� !3?A=279?=;=� 3<� ;BG739� C/<� 63A�
zeer talentvolle duo John Oldenstam (zang) 
en Winston Loe (gitaar/tekstschrijver).
'=<2� ���

� BB?� 6334A� �6?7@A7</� �/??3C3:A��
voozitter van Fos’ten, iedereen bedankt, 
waarna iedereen heel blij en voldaan naar 
de Ouderenbeurs trok.

www.T@@nte.kom komt ..........

Er werd door het publiek heel wat afgelachen met ‘Taante’

Winston Loe en John Oldenstam zingen de sterren van de hemel

Tony Chang: Oud worden met plezier.........!

�453)4�%%2�
ervaren zangers die het boeiend vinden om een week les te krijgen aan 

het conservatorium van Rotterdam.
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van dit kaderweekend was om na te denken 
en te brainstormen over toekomstige acti-
viteiten voor de Surinaamse 50+ vrouwen 
die trouw de Fos’ten bijeenkomsten bezoe-
93<���=A3:�!=<7<5@6=4� ��33<�=B2� A=A�6=A3:�
omgebouwd klooster, waar wij dankzij de 
goede relaties van het bestuur van Fos’ten 
konden vertoeven, leende zich prima voor 
het gestelde doel. Na aankomst  kregen 
wij van onze voorzitter Christina Harrevelt 
een korte presentatie over het programma 
van het weekend. Zij benadrukte het be-
:/<5�3<�23�?=:�273��=@PA3<�6334A�3<�@>33:A�7<�
organisaties van oudere migranten in Ne-
derland en Europa. Zo is zij ook voorzitter 
van NOOM (Netwerk organisaties oudere 
migranten). Deze rol van Fos’ten zou aan 
de orde komen op de zondagmorgen bij de 
bespreking van de toekomstige activiteiten 
en projecten van onze organisatie voor de 
Surinaamse 50+ vrouwen in Nederland. 

*7A� 63A� >?=5?/;;/� 0:339� 2/A� <73A� /::33<�
gewerkt zou worden, maar dat ook aan  
ontspanning was gedacht voor de Wroko 
*;/�@�� $/� 33<� C==?A?3443:789� /C=<2;//:�
maakten wij een bustocht van meer dan 
twee uur onder leiding van de VVV langs 

23�:716A?=BA3�C/<����9;�7<��7<26=C3<���323?�
jaar wordt van 19 september tot midden 
=9A=03?�23�@A/2�C3?:716A�;3A�/::3?:37�R5B?3<�
�G=/:@�63A�6==42�C/<�#=<A5=;3?F�3<��6B?-
167::��$78<A83T�3�(;B?43<���=;�23�03C?7827<5�
van Eindhoven in de tweede wereldoorlog 
te vieren. 

Op zondagmorgen begon het echte wer-
93<���6?7@A7</�5/4�//<�2/A�D78�A?=A@�;=53<�
G78<�=>�23�6==5A3>B<A3<�C/<�63A�/453:=>3<�
jaar: “Mi boto lai” in april, themadag in sep-
tember en “Koranti”, die is vernieuwd met 
33<�4/F/:=07�7<�9:3B?�7<�23�9=>��33<�=<AD3?>�
van buro Tadberg). Het bestuur kreeg veel 
complimenten over de goede organisatie 

lichtjesroute Eindhoven

3<�>?3@3<A/A73�C/<�23�A63;/2/5�C/<�/453-
lopen september, die door meer dan 300 
>3?@=<3<�D3?2�03G=16A���3�;7E�C/<�7<4=?-
matie, cultuur en entertainment viel bij ve-
:3<�7<�5=323�//?23���G73�23�4=A=?3>=?A/53�7<�
deze Koranti). 

Vervolgens werd over de toekomstige acti-
viteiten van Fos’ten gebrainstormd. Hierbij 
gaat het niet alleen om nieuw op te zetten 
projecten, maar ook om projecten en acti-
viteiten die in het verleden bij velen grote 
03:/<5@A3::7<5� 63003<� 53D39A�� �32/16A�
wordt aan “Levensboek en levensverha-
:3<N�� 23� M"3C3<@9=443?N� 3<� 23� M�<A3?53<3-

rationele dialoog”. Het opnieuw uitvoeren 
in bijvoorbeeld een bepaalde regio staat nu 
op ons werkprogramma. 

�78� <73BD3� >?=831A3<� G/:� B7A273>7<5�� C3?-
woording en vastlegging van ons cultureel 
3?45=32� 33<� 5?=A3� ?=:� @>3:3<�� �/<� 23� B7A-
breiding van een speciaal succesvol pro-
duct van Fos’ten zal ook worden gewerkt. 
Het  Surinaamse liedjesboek met cd, dat 
reeds in het bezit is van vele mensen in Ne-
derland en in Suriname zal worden uitge-
breid  met een uitleg over de achtergrond 
van de liedjes. Het bestuur van Fos’ten 
6334A� C3?<=;3<� 2/A� 63A� :73283@0=39� G33?�

wordt gewaardeerd door onder meer ou-
dere demente Surinamers. Het kan zowel in 
Nederland als in Suriname in tehuizen ge-
bruikt worden voor reactivering van hun in-
A3?3@@3���78�23�27@1B@@73�9D/;�A3:93<@�<//?�
voren dat uitbreiding van het netwerk met 
regionale organisaties, die nog geen relatie 
met Fos’ten hebben, belangrijk is voor het 
2==?53C3<� 3<� B7AD7@@3:3<� C/<� 7<4=?;/A73�
over zaken die Surinaamse ouderen aan-
5//<�� �32/16A� 9/<� D=?23<� //<�� �%,� ��
/4@16/4R<5� >/?A<3?A=3@:/5�� D78G757<53<� 7<�
23��,�.��63A�>3<@7=3<@A3:@3:��23�;/<A3:-
G=?5��3<G���3�,?=9=�*;/�GB::3<�23�C7<53?�
aan de pols houden en de Surinaamse 50+ 
vrouwen op de hoogte houden.
 
Tenslotte kregen wij een zeer boeiende le-
G7<5�C/<�'7<7/��=24?732��=B2�27?31A3B?�C/<�
het ministerie van Volksgezondheid in Suri-
name, over de organisatie van de medische 
zorg in Suriname. Voldaan en goed gemutst 
over het geslaagde weekend vertrokken wij 
om 15.00 uur huiswaarts met de bus naar 
*A?316A��

Fos’ten wroko uma in beweging ....................!

Iedereen luistert geboeid naar Rinia Codfried-Kranenburg

Rinia Codfried-Kranenburg


