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Koranti is een uitgave van 
stichting Fos’ten. 

Redactie: 
Twie Tjoa, Christina Harrevelt 
en Lydia Emanuels.

Vormgeving: 
Miranda Huiswoud.

•  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 
J��	����9?/;�=/�7+5/8�9:�
Postbank: 7741610
t.n.v. Fosten te Leiden

Aanmelden via:
Postbus 1033
	
�	�����/3./8�90
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  Van het Bestuur

   Column  
Christina Harrevelt 

  In memoriam  

  NOOM: dementie en  
oudere migranten

  Fos’ten  
(mi boto lai 18 april)

  Suriname-Nederland 
(zorghotel; afscheid  
huisarts Son en Breugel;  
onderscheiding  
Jetty Mathurin door  
Surinaamse regering )
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(99;�>�631=�./�//;<=/��9;+8=3�?+8�	�����)34�/;/8�
in deze editie onze “vader des vaderlands” dr. 
�92+8��/;;3/;�.3/�9:���4+8>+;3�9:����4+;31/�6//0-
tijd overleed. Wij gedenken ook een van onze 
.98+=/>;<�� 7/?;9>@� �6</A� �634.� .3/� =9-2� 891�
98?/;@+-2=<�9:�
��4+8>+;3�<=3/;0���+8�+66/�8+,/-
staanden wensen wij kracht en sterkte toe met 
dit verlies.
 
Elders in deze Koranti kunt u een verslag lezen 
van de geslaagde presentatie van de dvd “meer 
dan vergeten”. Fos’ten wil deze dvd graag ge-
bruiken om met Surinaamse ouderen en hun 
0+7363/�38�2/=�6+8.�1/<:;/55/8�++8�=/�1++8�9?/;�
./7/8=3/���388/859;=� B>66/8�/;�1/<:;/5<6/3./;<�
(m/v) opgeleid worden om deze gesprekken te 
begeleiden. We nodigen daarom organisaties uit 
om contact met ons te maken om deze bijeen-
597<=/8� =/� 9;1+83</;/8�� �//0=� >@� 9;1+83<+=3/�
belangstelling, neem contact op met de voorzit-
=/;�?+8��9<I=/8��2;3<=38+��+;;/?/6=�63/0<=�:/;�/7+36�
op 3809�09<=/8�/u�90�-�6�2+;;/?/6=�-+</7+�8l en 
=/6/0983<-2�9:�����	����	�

Wij willen u ook attent maken op bijeenkomsten 
die in NOOM verband worden georganiseerd; 
zoals de themadag “zorg na je 65e “ op 7 april 
a.s. en “ in dialoog over dagopvangprojecten” 
9:����+:;36���345�?99;�7//;�3809;7+=3/�9:�./�<3=/�
van NOOM: www.netwerknoom.nl.

De voorbereidingen voor de “mi boto lai” bijeen-
komst in Almere zijn rond. Elders in deze Koranti 
=;/0=�>�./�?/;59;=/�>3=89.31381���/=�,/6990.�@//;�
//8�1;99=�0//<=�=/�@9;./8���5�299:�>�+66/8�.++;�
welkom te mogen heten. 

Op het secretariaat en via de mail bereiken ons 
,/;3-2=/8� ?+8� 7/8</8� .3/� B3-2� +0?;+1/8� @++;�
2>8�.98+=/>;<:+<4/�,6340=�/8�@//;�+8./;/8�?;+-
1/8�B3-2�+0�90�B34�891�//8�+--/:=13;9�=9/1/<=>>;.�
B>66/8�5;341/8���5�5+8�>�1/;><=<=/66/8��./1/8/8�.3/�
2>8�.98+=3/�?99;�	����2/,,/8�?96.++8�98=?+8-
gen bij deze Koranti hun pasje – let er dus op als 
u de envelop openmaakt. Daarnaast zal er voor 
alle anderen een acceptgiro worden bijgevoegd. 
Als u die meteen voorzien van uw rekeningnum-
mer en handtekening naar uw bank opstuurt 
en wij die uiterlijk 10 april op de rekening van 
Fos’ten binnen krijgen dan ontvangt u vóór de 
��/�>@�:+<4/�=2>3<�� 9-2=�2/=�98?/;299:=�83/=�
op tijd zijn dan hebben de coördinatoren van de 
bussen bij de opstapplaats een lijst waar alsnog 
5+8�@9;./8�1/?/;3K//;.�90�>@�,34.;+1/�,388/8�3<�
/8�995�9:�./���/�B/60��597=�//8�634<=�7/=�8+7/8�
?+8�./1/8/8�.3/�=><</8����/8����+:;36�//8�.98+-
=3/�2/,,/8�9?/;1/7++5=�B9.+=�>�5>8=�:;9K=/;/8�
van uw donateurschap. Als u via internet bankie-
ren uw donatie aan ons overmaakt wilt u er dan 
opletten dat u ook uw adres gegevens bij ‘me-
dedelingen’ vermeldt. Het komt nog – gelukkig 
niet zo vaak meer – voor dat we een donatie van 
iemand krijgen die nog niet in ons bestand is op-
genomen. We hebben dan een naam maar geen 
+.;/<�/8�5>88/8�.+8�1//8��9;+8=3�90�+8./;/�38-
09;7+=3/�8++;�=9/�<=>;/8���+=�3<�2//6�4+77/;��
Ook adreswijzigingen ontvangen we graag; die 
kunt u naar het bekende adres: postbus 1033, 
	
�	�����/3./8�<=>;/8�90�//8�7+36=4/�8++;�3809�
09<=/8�/u.

Heel veel leesplezier toegewenst.

Zorghotel ‘Royal Care Residence’ (RCR)

":�	��0/,;>+;3�	����@/;.�./�//;<=/�<=//8�1/6/1.�
voor het vier verdiepingen hoge zorghotel aan de 
�8=98� �;+1=/8@/1� 38� #+;+7+;3,9�� �/� 90K-3D6/�
9:/8381�3<�1/:6+8.�38�	������/=�B9;129=/6�3<�//8�
gezamenlijk project van Suriname en Nederland. 
Het is de RCR als ‘bruggenbouwer’ gelukt om 
met alle samenwerkende partijen het zorghotel 
gerealiseerd te krijgen. Seniore burgers van zo-
wel Suriname als Nederland kunnen hier voor 
//8�59;=�90�6+81�?/;,6340�7/=�B9;1�9:�7++=�1/83/-
ten. Verzekerde ouderen uit Nederland kunnen 
./� 59<=/8� ;/-2=<;//5<� +0;/5/8/8� 7/=� B9;1?/;-
B/5/;++;����%��.3/�3873../6<�995�38�#+;+7+;3,9�
kantoor houdt. Voor lokale senioren wordt reke-
8381�1/29>./8�7/=�//8�+:+;=�=+;3/0���
Het zorghotel wordt voorzien van o.a. een internet 
-+0C��//8�;96<=9/6=9/1+85/6345�B@/7,+.��+3;-98-
.3=398381�/8�+8./;/�0+-363=/3=/8�.3/�,/6+81;345�B348�
voor de zorg van ouderen. De zorgmedewerkers 
@9;./8� 9:1/6/3.� .99;� �"(��� �8>�� �6<4/� �38-5�
Sanichar College) in samenwerking met Cordaan 
(zorgorganisatie in Amsterdam) en de RCR.  

Bijzonder afscheid huisarts Plasmans
Overgenomen uit: KLIK-nieuws, 8 maart 2010

%"!��!��$�'�������/;7+8�#6+<7+8<�<=9:=�8+�

�� 4++;� +6<� 2>3<+;=<� 38� %98� /8��;/>1/6�� &34./8<�
B348�+0<-2/3.<;/-/:=3/�9:���4+8>+;3�	����?;9/1�234�
./�++8@/B31/8�//8�,34.;+1/�?99;��>3B/��/=2/6�38�
%>;38+7/�� &9=� 9:�2/./8�2//0=� ./�9:;9/:�7//;�
.+8�J�	�������9:1/6/?/;.��.+=�234�/8�B348�?;9>@�
Els gaan verdubbelen. Het tehuis krijgt daardoor 
?340� 4++;� 6+81� ,348+� J������ :/;� 7++8.� 9?/;1/-
maakt. “En daar kunnen ze in Suriname heel veel 
?99;� .9/8�G�� +6.><� #6+<7+8<�� �34� ,/.+85=� .+8�
995�+66/�7/8</8�?99;�2>8�130=�� F�/� ;/+-=3/<�/8�
woorden, maar vooral de aanwezigheid van de 
mensen, waren hartverwarmend. We hebben ge-
noten van de persoonlijke brieven, bloemstukken 
/8�+66/�+==/8=3/<���/.+85=�?99;�+66/<��97�8993=�=/�
?/;1/=/8�G

Koranti wenst ‘bruggenbouwers’ huisarts Plas-
mans en zijn vrouw alle goeds toe en nog vele 
:6/B3/;31/�4+;/8�<+7/8����
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T@@NTE: ‘bruggenbouwer’ Jetty Mathurin 
onderscheiden

":��	�0/,;>+;3�	���� 3<��/==A� +=2>;38��.99;�./�
Surinaamse regering onderscheiden op de Am-
bassade van de Republiek Suriname in Den 
Haag. Zij is benoemd tot Ridder in de Orde van 
./� �/6/� %=/;�� �8� 2++;� 9:=;/./8<� +6<� &��8=/��
vervult Jetty zeker de rol van ‘bruggenbouwer’ 
als het erom gaat een brug te slaan tussen de 
Nederlandse samenleving en de Surinaamse ge-
meenschap.  

�9;+8=3�0/63-3=//;=�&��8=/��7/=�./B/�,34B98./;/�
eer en waardering. 

eerste steenlegging RCR Zorghotel (waterkant.net) het echtpaar Plasmans 
(uit: Klik-nieuws, 8 maart 2010)



Muisstil was het in de bomvolle bioscoop-
B++6� ?+8� ./�(/;5+./0+,;3/5� 38��/8��9<-2�
op 11 maart j.l. tijdens de presentatie van 
./�K67� H //;�.+8�?/;1/=/8�� //8�K67�9?/;�
dementie in de Turkse en Surinaamse ge-
meenschap’. De persoonlijke verhalen van 
./�0+7363/<�,;+-2=/8�98=;9/;381��<97<�//8�
traan, een glimlach en veel herkenning bij 
de 150 ouderen van allerlei achtergronden, 
?;34@36631/;<�/8�:;90/<<398+6<��,/=;955/8�,34�
de problematiek van dementie.
‘Meer dan vergeten’ is ontwikkeld door 
'83/���"�/8�2/=�!"" �97�./7/8=3/�,/-
spreekbaar te maken in de allochtone ge-
meenschappen. Allochtone gespreksleiders 
worden opgeleid om aan de hand van de 
K67�7+8=/6B9;1/;<�=/�<=37>6/;/8�2>8�/;?+-

ringen naar voren te brengen en in gesprek 
te gaan over hun zorgen en dilemma’s. Er 
bestaat een groot gebrek aan kennis over 
dementie als ziekte. Vaak wordt gedacht 
.+=�2/=�1++=�97�H1/5=/I��//8�<=;+0�?+8��9.�
90�<37:/6@/1�:/<=/;34�.99;�./�./7/8=/;/8-
de oudere. Dat onbegrip brengt veel leed 
?99;�./�9>./;/��7++;�995�?99;�./�0+7363/��
�/�@/8<�97�B/60�=9=�2/=�/38./�=9/�=/�B9;1/8�
voor de ouders is groot. Ouders en ook de 
gemeenschap er omheen verwachten dat 
ook. Maar er kan een moment komen dat 
4/�+6<�0+7363/�79/=�,/<6>3=/8�.+=�/;�2>6:�?+8�
,>3=/8+0�89.31�3<��)/65/�5/>B/<�5>8�4/�.+8�
maken? 
Nu al is duidelijk dat ‘Meer dan vergeten’ 
niet alleen gebruikt zal gaan worden op ge-

spreksbijeenkomsten binnen de Turkse en 
Surinaamse gemeenschappen, maar ook 
daarbuiten. De eerste verzoeken van op-
leidingen en instellingen voor vertoning van 
./� K67� =/8� ,/29/?/� ?+8�./<5>8.312/3.<-
bevordering zijn al ontvangen. vanuit de 
B++6�5@+7/8�7/=//8�3.//D8�/8�<>11/<=3/<�
voor verdere uitbreiding en samenwerking.
De dvd ‘Meer dan vergeten, dementie en ou-
./;/�731;+8=/8I�3<�=/�?/;5;341/8�.99;��	����
9?/;�=/�7+5/8�9:��	

�=/8�8+7/�?+8�'83/�
��"�=/�H<��/;=91/8,9<-2�98./;�?/;7/6.381�
?+8�H.?.� //;�.+8�?/;1/=/8I�� ":�./�.?.�
vindt u zowel de Turkse als de Surinaamse 
K67� (99;�7//;�3809;7+=3/�9?/;�2/=�:;94/-=�
kunt u terecht bij Yvonne Heygele, 06 133 
���
	��90�2/A1/6/�8/=@/;58997�8l.  

��������"�#'����#�$(��%��"��%�#'�#
�)�%��#$"�#�(�'����������(*&�%�������"��%'�����

�%$'����!�#�&'�!!�#��)$$%�0!"�-���%���#�)�%��'�#.�
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UITNODIGING
MI BOTO LAI KONMAKANDRA TE ALMERE

 in:  TMG Congres- en Partycentre 
  Sumatraweg  22, 
  1335 JM Almere

 op:  zondag 18 april 2010  

  van 14.00 uur tot 17.00 uur 
  inloop: 13.30 uur

�+�@/./;97�38�+:;36�	����98B/�4++;6345</�,34//8597<=��B9+6<�,/6990.�/65/�5//;�@//;�38�//8�
andere stad in Nederland. Dit jaar is het de beurt aan Almere. 

%+7/8�7/=�F)���*��!��$�""�G�//8�9;1+83<+=3/�>3=�.3/�<=+.�@366/8�@34�>�@//;�//8�
7993/�.+1�++8,3/./8�9:�B98.+1����+:;36�38�//8�?+8�./�B+6/8�?+8�

CONGRES- EN PARTYCENTRE ALMERE 
++8�./�%>7+=;+@/1�		���

��� ��67/;/

De toegang is voor Fos’ten donateurs gratis. 
!3/=�.98+=/>;<�,/=+6/8�J�
���:/;�:/;<998�

Ook dit jaar zullen uit diverse steden bussen naar Almere rijden.
Voor de buss/8�,/=+6/8�.98+=/>;<��J�����/8�83/=�.98+=/>;<�J�����

 

Niet zo lang geleden sprak ik iemand die 
?98.� .+=� 2/=� 7++;� +01/69:/8� 79/<=� B348�
met al die awards en prijzen die links en 
;/-2=<� ,/.+-2=� /8� >3=1/.//6.� @9;./8�� �5�
moet er wel bij zeggen dat zij (die mevrouw 
die ik sprak) niet tot de migrantenvrouwen 
behoort maar hen wel een warm hart toe-
draagt. Het grappige was dat ze, toen ze 
299;./�.+=�&@3/�&49+�9:�	�89?/7,/;�?9;31�
jaar de Zami Award kreeg voor haar jaren-
lange inzet voor Zami, de organisatie van 
zwarte, migranten en vluchtelingenvrou-
wen, en daar boven op ook nog de Zilveren 
Speld van de stad Amsterdam, haar woor-
den relativeerde. “Als er iemand is die dat 

?/;.3/8=�2//0=�.+8�3<�B34�.+=�@/6G��?9/1./�B/�
er aan toe. Dat ben ik zeker met haar eens 
want ik ken Twie al heel lang niet alleen als 
vice-voorzitter van Fos’ten maar ze is ook 
10 jaar lang voorzitter van Zami geweest en 
.++;?99;�E�38�%>;38+7/�E�+-=3/0�38�./�%>;3-
naamse vrouwenbeweging. Mensen die zo 
veel jaren van leven in dienst van hun me-
demens willen staan verdienen erkenning. 
Dat wordt vind ik nog te weinig gedaan. Er 
is nog een groot aantal Surinaamse vrou-
wen dat zo’n grani verdient. Daarom ben 
ik en met mij Fos’ten trots als er weer een 
vrouw in het zonnetje wordt gezet, zoals 
Jetty Mathurin, waar u in deze Koranti 

7//;�9?/;�5>8=�6/B/8���388/859;=�3<�/;�@//;�
een lintjesregen, ik ben benieuwd hoeveel 
Surinaamse en andere migranten vrouwen 
een lintje zullen krijgen.

�$!("#�!�#' �&	�
�$$%���%�&'�#����%%�)�!'

�#�"�"$%��"
 

�#��%�&�!(('���#����)���%���&�)���%!�#�&.

'3=1/<:;95/8�.99;��A.3+��7+8>/6<��,34�./�
dankdienst ter herdenking van de heer 
Dr. Johan Ferrier�9:���4+8>+;3�	����38�./�
Koningskerk te Amsterdam.

&9/8�9:�B+=/;.+1���4+8>+;3�	����2/=�,/;3-2=�
van overlijden van Dr. Johan Ferrier bekend 
werd hebben honderden, misschien wel 
duizenden mensen uit onze Surinaams-
Nederlandse samenleving elkaar de dagen 
daarna gebeld en herinneringen opgehaald 
++8�F�9>?/;8/>;G��/;;3/;�90�++8�F#;/<3./8=G�
Ferrier, zoals velen hem tot zijn laatste dag 
genoemd hebben.
Ook ik heb mijn eigen herinneringen en ik 
prijs me gelukkig dat die van heel persoon-
lijke aard zijn. Toen het bericht me bereikte 
speelden tegenstrijdige gevoelens op: ver-
driet omdat ik hem nooit meer zal kunnen 
opbellen en zijn  opgewekt “Goedemorge” 

horen, opluchting omdat hij een zachte, 
?;/.31/� .99.� 1/2+.� 2//0=�� 7++;� ,9?/8+6�
oprechte dankbaarheid dat ik hem heel 
lang heb mogen kennen en in die jaren veel 
van hem heb geleerd. Tussen alle herinne-
ringen zijn er twee die deze integere, mens-
lievende man tekenen: Toen mijn moeder 
in januari 1976 overleed kwam hij naar de 
,/1;+0/83<��3/7+8.�7++5=/�./�9:7/;5381��
“President Ferrier is er ook”, waarop hij ant-
woordde: “President Ferrier is nog geen 3 
maanden oud, Johan Ferrier is ouder dan 
60 jaar en hìj is hier om de overledene de 
laatste eer te bewijzen”. En toen hij hoorde 
dat mijn vader in Paramaribo was gestorven 
belde hij me op en wat hij zei zal ik nooit 
?/;1/=/8���34�B/3���F�5�@//=�@/6�.+=�83/7+8.�
B348�:6++=<�5+8�388/7/8��7++;�?+8+0�4/�2//6�
jong als vriendin van mijn oudste dochter 
Helen bij ons thuis kwam, hebben we je in 

./�0+7363/�9:1/897/8�/8�2/,�4/�7/��8/=�+6<�
mijn eigen kinderen, Papsie genoemd. Wel, 
beschouw me nu als je reserve vader”. 
)+=�//8�?99;;/-2=���/=�3<�2/><�83/=�9?/;.;/-
ven te zeggen dat door zijn aanwezigheid in 
mijn leven ik een rijker mens geworden ben. 
Waka bun lieve lieve Papsie, de herinnering 
++8�>�,/@++;�35�63/0./?96��.+85,++;�/8�7/=�
groot respect in mijn hart.

Door Twie Tjoa
Wat is het dat een mens tot mens maakt?
Niet haar rijkdom, niet haar macht, haar 
0>8-=3/� 90� =3=/6�� )+=� //8� 7/8<� =9=� 7/8<�
maakt is wel haar eenvoud, goedheid en 
63/0./�� 2++;� ;/-2=<-2+:/82/3.� /8� //;6345-
heid naar geest en hart. Wie daarin dwars 
door alles heen trouw is, noemen wij een 
7/8<� ?+8� 7348� 2+;=����� �/7+8.� .3/� 7/8-
</8�83/=�?+<=:;35=�9:�+66//8�7++;� 09>=/8��
�/7+8.�.3/�7/8</8�=/65/8<�>3=89.31=�B/60�
verantwoordelijkheid te nemen en daarin 
=;9>@�=/�B348���/7+8.�.3/�B3-2�83/=�8++;�./�

hand laat zetten door machtigen en rijken. 
�/7+8.�.3/�.++;38�=;9>@�,6340=��*9�3/7+8.�
1//0�4/�//8�8++7��83/=�7/=�./�63::/8��7++;�
7/=�2/=�2+;=������
Elsey Blijd, 
een markante vrouw en trouw lid van 
�9<I=/8��3<�98<�9:�
��4+8>+;3�	����597/8�
te ontvallen. Wij herinneren ons haar als 
iemand met een intense betrokkenheid 
en inzet voor vrouwen en meisjes van wie 
ze vond dat ze te weinig kansen hebben 
om zich te emanciperen... Elsey is gaan 
rusten.  


