
Koranti
I N H O U D

Surinaamse vrouwen 50+

1

pagina

  Van het bestuur  

(Fos’ten 15 jaar !)

 Column Twie Tjoa  

 (vice-voorzitter Fos’ten)

  Fos’ten 15 jaar

 Terugblik op migratie 

 (NOOM)

 Projecten Fos’ten

 Training Social Media

 AOW-Voorlichting

 Project Wonderen doen

 met weinig geld

 Oproep korting op AIO

  Bigi sma krakti

 Uitnodiging Mi Boto Lai  

 15 april 2012

 Steun voor  

 seniorenburgers in en   

 rond Paramaribo

  Keurmerk voor Senior-

vriendelijke Ziekenhuizen 

in de maak

 Colofon

KORANTI APRIL 2012

2

1

Van het bestuur
Christina Harrevelt, voorzitter Fos’ten
In de uitnodiging voor de Mi Boto Lai bijeen-
komst die u enkele weken geleden ontvangen 
heeft stond het aangegeven. Fos’ten viert dit 
jaar haar derde lustrum, daar zijn we erg trots 
op. Zeker in dit Europese jaar van actief ouder 
worden en solidariteit tussen de generaties – 
Active aging and intergenerational solidarity – 
krijgt zo’n lustrum extra glans. Als er iets is wat 
Fos’ten propageert dan is het wel om zo lang 
mogelijk actief te blijven en bewust in onze sa-
menleving mee te doen. 

In de loop van die 15 jaar is natuurlijk van alles 
gebeurd, elders in deze uitgave treft u een kleine 
foto impressie van de vele activiteiten die er ge-
durende de jaren zijn ontplooid. Sommige met 
groot en andere met iets minder groot succes 
maar wat steeds voor op stond en staat is dat 
u als donateurs en lezers van dit blad mee kunt 
doen. We hebben geprobeerd de informatie over 
uiteenlopende zaken – waarvan we dachten dat 
het voor u relevant was – via Koranti, bijeenkom-
sten, projecten en onze website onder uw aan-
dacht te brengen. 

0UMVYTH[PL� V]LY� KL� HMZJOHMÄUN� ]HU� KL� WHY[ULY-
toeslag en andere wijzigingen in AOW en de ge-
volgen daarvan voor onze ouderen is door velen 
met open armen ontvangen en er is nog steeds 
vraag naar voorlichtingsbijeenkomsten. Bijeen-
komsten in het kader van het project: ‘wonderen 
doen met weinig geld’ werden in Amsterdam, 
Lelystad en Rotterdam goed bezocht. 

Als lidorganisatie van het NOOM hebben we 
meegedaan met trainingen en bijeenkomsten 
die door het NOOM werden verzorgd. Daar heeft 
u via Koranti of onze website over kunnen lezen. 
Een initiatief wil ik wel speciaal noemen nl. Het 
keurmerk seniorvriendelijke ziekenhuizen. Alle 
informatie hierover vind u in deze Koranti. 

Enkele wroko uma van Fos’ten hebben een trai-
ning valpreventie gevolgd en staan te trappelen 
om hun kennis met u te delen. Op 15 april tijdens 
de Mi Boto Lai zal u daar meer over horen. Op 
die dag willen we de aftrap voor de in 2012 in de 
verschillende regio’s te houden bijeenkomsten, 
geven.

Er zijn nog steeds mensen die onze bijeenkom-
sten bezoeken of Koranti lezen, die zich afvra-
gen: ‘hoe groot is nu Fos’ten, hoeveel mensen 
werken er?’ wel Fos’ten is  groot want u als do-
nateur laat ons niet in de steek maar er werken 
nul komma nul mensen bij Fos’ten. Er wordt wel 
gewerkt hard zelfs maar niet tegen een salaris. 
Alles wat er gedaan en georganiseerd wordt, 
wordt door vrijwilligers gedaan met het bestuur 
als ‘trekpaard’. Daarom zijn we altijd weer een 
beetje bedroefd als een bestuurder aangeeft te 
gaan stoppen. We zijn nu ook een beetje be-
droefd want zoals ze dat zelf vorig jaar al heeft 
aangekondigd, gaat onze penningmeester van 
het eerste uur, Mildred Zuidveen, Fos’ten verla-
ten. Ze gaat zich vestigen in Suriname, dat heeft 
ze zorgvuldig voorbereid en alles is in gereed-
heid gebracht. Op 15 april zullen we haar op 
haar laatste Mi Boto Lai als bestuurslid uitzwaai-
en. We zullen haar missen maar het is niet uit 
het oog uit het hart want vanuit Suriname blijft 
zij ons volgen en wij haar. Wie weet welke mooie 
samenwerkingsverbanden hier uit voort kunnen 
vloeien.

De datum 15 april is in dit stuk al een paar keer 
gevallen en ook elders in Koranti komt het terug. 
U heeft het al begrepen, hoop ik, dat u verwacht 
wordt in de Bankrashal in Amstelveen. De mees-
ten van u hebben hun pasje al bij de uitnodiging 
ontvangen en enkelen zullen dan bij deze Ko-
ranti hun pasje toegestuurd krijgen. Heeft u uw 
donatie overgemaakt in de periode 12 maart –  
7 april 2012 dan treft u bij deze uitgave uw pasje. 
Kijk dus nogmaals goed in de envelop. Mocht er 
toch iets mis gegaan zijn neem contact met ons 
op. Ik hoop u in elk geval persoonlijk te mogen 
begroeten.

Christina Harrevelt - Voorzitter. 
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Vlak voor het drukken van deze Koranti kre-
gen we het bericht dat er Lelystad een 100 
jarige op 5 april haar geboortedag vierde: 
Mevrouw Nita Alrack. Zij is vroeger verpleeg-
ster in s’ Lands Hospitaal geweest. Namens 
-VZ»[LU�]HU�OHY[L�WYVÄJPH[��
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Mijn levensgeschiedenis is nauw verbon-
den met mijn migratiegeschiedenis.

In 1943 werd ik tijdens de Japanse be-
zetting van de toenmalige kolonie Neder-
lands-Indie,  geboren in Surabaya (Indo-
nesia) uit Chinese ouders.

In 1962 emigreerde ik vanuit Indonesia 
met mijn ouders en tweelingzus naar Su-
riname, na een moeilijke periode van ach-
tervolging en discriminatie van Chinezen 
in Indonesia.

Van 1965-1975 studeerde ik in Nederland 
(HBO-groepswerk en Organisatiesocio-
logie), waarna ik in 1975 naar Suriname 
terugkeerde en er 20 jaar woonde in mijn 
tweede vaderland. 

In 1995 moest ik om gezondheidsredenen 
naar Nederland en na een succesvolle 
niertransplantatie (ik kreeg een nier van 
mijn tweelingzus) besloot ik om medische 
redenen in Nederland te blijven. In Neder-
land heb ik mij verder bekwaamd op het 
gebied van professionele begeleiding (su-
pervisie, coaching, intervisie en advies). 

Omdat ik persoonlijk veel ervaring heb 
opgedaan met uitsluiting en discriminatie 
ben ik ook geboeid geraakt door het le-
ren omgaan met Diversiteit: de verschillen 
en overeenkomsten tussen mensen. Hoe 
meer diversiteit tussen mensen, hoe meer 
spanningen, maar als je de spanningen 
met elkaar kunt overbruggen, kan daar 
weer iets moois uit ontstaan. Vandaar ook 

mijn motto: WRIJVING GEEFT GLANS! 
Op dit gebied verzorg ik nu als ZZP’er 
lessen op verschillende opleidingen, geef 
lezingen, organiseer workshops en trai-
ningen. Vaak voel ik mij als een forens, al 
‘pendelend’ tussen vier culturen (Chinees, 
Indonesisch, Surinaams, Nederlands). Dit 
heeft ook gemaakt dat ik de vaardigheid 
heb ontwikkeld van een bruggenbouwer. 
In mijn bezieling om met vrouwen te wer-
ken aan hun emancipatie/empowerment 
maakte ik mij als eerste vrouwelijke direc-
teur bij het Ministerie van Arbeid in Suri-
name sterk voor de positieverbetering van 
vrouwen. 

En terug in Nederland (1995) raakte ik als 
bestuurder al gauw betrokken bij het werk 
van verschillende vrouwenorganisaties, 
waaronder FOS’TEN, Zami, FNV Vrouwen-
bond. Ik vind het belangrijk dat vrouwen 
kunnen meedoen (participeren) en meebe-
slissen op alle niveaus in de samenleving. 
Ik zal me er daarom voor blijven inzetten 
om  de belangen van vrouwen - in het 
bijzonder van (oudere) vrouwen met een 
migrantenachtergrond - te verdedigen. Ik 
voelde me dan ook erg gewaardeerd toen 
ik in mei 2008 was genomineerd voor de 
prestigieuze Triomfprijs van de Nederland-
se regering en in november 2009  vereerd 
werd met de ZamiAward 2009 en de zil-
veren speld van de stad Amsterdam. Dit 
vanwege mijn bijdrage aan empowerment, 
het omzetten van de kracht en kwaliteiten 
van zwarte, migranten en vluchtelingvrou-
wen in het verkrijgen van invloed, zeggen-
schap en macht.

Mijn droom is dat er voor vrouwen, en in 
het bijzonder voor vrouwen uit verschillen-
de landen van herkomst, een vanzelfspre-
kende plek is in de Nederlandse samenle-
ving. Ik kan zo boos worden en verdrietig 
zijn als ik zie hoeveel ongelijkheid en on-
begrip er is om met elkaar samen te leven. 
Ik hoop ook dat het niet zo lang meer hoeft 
te duren dat de bevolking van Nederland 
nou eens eindelijk gaat kiezen voor een 
Nederlandse vrouw van niet-Nederlandse 
afkomst,  als Minister President van Ne-
derland! 

Column TWIE TJOA, vice-voorzitter Fos’ten

WRIJVING GEEFT GLANS!

Fos’ten 15 jaar 1997-2012

Vijftien jaar geleden besloot een dertigtal 
vrouwen een organisatie van Surinaamse 
50+ vrouwen op te richten, met het doel 
hun belangen te behartigen en ook de ge-
legenheid tot ontmoeting en ontplooiing 
te bieden. We wilden onze Surinaamse af-
komst, hoe divers ook, tot uitdrukking laten 
komen in onze activiteiten. In werkgroepen 
- Cultureel erfgoed, Gezondheid, Techno-
logie, Wonen, Hand en Span diensten, PR 
– konden de deelneemsters hun expertise, 
belangstelling en ervaring inzetten. Door 

deze werkgroepen werden trainingen, op-
tredens, voorlichting en de krant verzorgd. 
Onze inbreng beperkte zich echter niet tot 
de eigen groep.

1999 was het internationale jaar van de 
ouderen en de intergenerationele dialoog. 
Fos’ten noemde dat eenvoudig de “Tria-
loog”, het spreken van drie generaties met 
elkaar. Daarbij werd de nadruk gelegd op 
het beleven en doorgeven van onze tradi-
ties, omgangsvormen en waarden. In dat-

zelfde jaar speelden we een actieve rol in 
een conferentie van het Older Women’s 
Network, Europe (OWN-Europe): “Social 
Inclusion”. Ook hier gebruikten we de ge-
legenheid om onze ideeën naar voren te 
brengen. 

Onze aanwezigheid op de 2de Wereldas-
semblee over vergrijzing van de Verenigde 
Naties (Madrid 2002) bleef niet onopge-
merkt. Fos’ten nam deel aan een Europese 
werkgroep ‘’Ons verhaal vertellen, oudere 

Ontstaan Fos’ten  ...training Guldenberg

Eerste grote donatie

Eerste dansi

Eerste publiciteit

Eerste Fos’ten folder

Eerste training in Guldenberg

2e Voorzitter1e Voorzitter Project 3 Generaties Turken Tilburg 2007

Train the  Trainer project 3 Generaties - 2006

vrouwen werken naar verandering toe” en 
liet haar stem horen, niet alleen in de de-
legatie van NGO’s maar ook in de Neder-
landse regeringsdelegatie.

Door de projecten “Generaties in dialoog” 
en “Levensboeken” werden de deelnemers 
zich bewust van hun geschiedenis en het 
belang van het cultureel erfgoed.

Tot de traditionele bijeenkomsten van 
Fos’ten behoren: rond 16 april de viering 
van “Mi boto lai”, een gezellige, culturele 
konmakandra, en in september een landelij-
ke samenkomst, waarbij een actueel thema 

wordt besproken en de ontmoeting centraal 
staat. Beide evenementen worden jaarlijks 
druk bezocht. Omdat wij onze opvattingen 
met alle 50+ vrouwen willen bespreken 
wordt op beleidsniveau samengewerkt met 
OVN-NL (Oudere Vrouwen Netwerk, Neder-
land) en met NOOM (Netwerk van Organi-
saties van Oudere Migranten). Naarmate de 
structurele subsidie minder werd, was het 
moeilijker de werkwijze via werkgroepen te 
handhaven. 

Er is nu een kadergroep (wroko uma’s) ge-
vormd, die voor het bestuur als klankbord 
dient en meedenkt over te nemen besluiten. 

Bijscholing maakt deze vrouwen met mo-
derne methoden en technieken vertrouwd 
en bevordert het levenslang leren. Dit lus-
trumjaar staat in het teken van het Europe-
se Jaar 2012 voor  “Actief ouder worden en 
solidariteit tussen de generaties”. De huidi-
ge en toekomstige activiteiten van Fos’ten 
kunnen niet met een beter motto worden 
weergegeven.

Alvy Derks- Tai A Pin

Project levensboek 2007 Presentatie Levensboek 2007
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Aanbieding CD Fos’ten aan presidentsvrouwe 
Liesbeth Venetiaan 2008

samenwerking Fos’ten met Bangsa Jawa 2011deelname Fos’ten aan CEDAW CONVENTION 
2008

Presentatie Fosten project Levenskoffer tijdens 
projectendag NOOM in Moluks Museum 2011

Wroko uma weekend 2008 Veldhoven Wroko uma weekend 2008 veldhoven

Terugblik op de migratie: inspirerend en 
heilzaam
Overgenomen uit: NOOM Nieuwsbrief  2 december 2011

‘De mensen die er niet zijn hebben pech!’. 
Het klonk grappig, maar vicevoorzitter Bou-
chaib Saadane was ook serieus bij de af-
sluiting van de projectendag op 23 novem-
ber 2011 in het Moluks Museum in Utrecht. 
Het was een zeer interessante dag die veel 
reacties opriep bij de meer dan 40 aanwezi-
ge kaderleden en actieve vrijwilligers uit de 
NOOMorganisaties. De projectendag stond 
dit jaar in het teken van ‘Terugkijken en 
herinneren: Wat betekent de migratie voor 
ons?’. Er was veel herkenning, we konden 
lachen, en er was ontroering over de ge-
deelde ervaringen. We hebben veel geleerd 
V]LY�KL�ZWLJPÄLRL�VTZ[HUKPNOLKLU�]HU�KL�
migratie in de verschillende groeperingen, 
maar voelden ook een sterke verbonden-
heid. Oud worden in een ander land doe je 
niet zomaar. Terugkijken, de balans opma-
ken, zingeving, je verhaal vertellen. Dat is 
heel belangrijk.
Paulien Matze, theologe en schrijfster van 
het boek ‘Portretten uit Bolivia, levens-
verhalen die inspireren’, gaf de aftrap met 
een mooie lezing over de behoefte aan zin-
geving tijdens de ouderdom. Terugkijken 
en doorgeven horen daar op een natuurlijke 
wijze bij. De  lezing van Yvette Kopijn, spe-
cialist op het gebied van oral history en ini-
tiatiefneemster van Stichting Zieraad, sloot 
hier naadloos op aan. Zij sprak over het per-
soonlijke en collectieve belang van terugkij-
ken. Het is heilzaam om jezelf een stem te 
geven door het vertellen van je levensver-
haal. Op die manier word je je bewust van 
je eigen kracht en veerkracht (‘Wat heb ik 
toch veel meegemaakt!’) en het bied je de 
mogelijkheid om culturele kennis door te 
geven. Hiermee raakte Yvette een gevoe-
lige snaar. Iedereen voelde: dit gaat óók 
over mij!

Na een heerlijke Molukse lunch vervolgden 
we het middagprogramma met een pre-
sentatie door Kivilcim Ozmen en Gemma 
van Zeventer van IDTV Docs. Zij toonden 
fragmenten uit de documentaires Een Be-
[LY�3L]LU�LU�+L�01aLYLU�=VNLS��0U�KLaL�ÄSTZ�
vertellen Turkse en Marokkaanse ouderen 
van de eerste generatie over hun komst 
naar Nederland. Twie Tjoa van Fos’ten, de 
organisatie van Surinaamse 50+vrouwen 
binnen het NOOM, vertelde over het pro-
ject Levensboek en Levenskoffer. Zij liet 
zien hoe je in de praktijk binnen je eigen or-
ganisatie kunt werken met levensverhalen. 
De dag werd besloten met een mooie rond-
leiding door het Moluks Museum, verzorgd 

door Nanneke Wigard. Onder haar plezie-
rige leiding verdiepten de deelnemers zich 
RVY[� LU� IVUKPN� PU� KL� ZWLJPÄLRL� TPNYH[PL-
geschiedenis van de Molukkers in Neder-
land. Diepe indruk maakte de nagebouwde 
kamer uit een van de barakken waarin de 
Molukkers zoveel jaren hebben gewoond 
na hun aankomst in Nederland.
Dat was tevens de kracht van deze dag. 
De aanwezige vrijwilligers uit de organi-
saties van oudere migranten zagen elkaar 
en zichzelf met nieuwe ogen. Opgeladen 
en geïnspireerd om ook in eigen kring met 
levensverhalen aan de slag te gaan ging ie-
dereen huiswaarts.

Presentatie van het Fos’ten project “LEVENSKOFFER” door Twie Tjoa en Christine Harrevelt

50+ beurs 2008 50+ beurs 2009

Mi boto lai 2008 arnhem

Mi boto lai 2009 almere kasmoni

50+ beurs 2010

Mi boto lai arnhem 2008 met Lilian Truideman, 
Consul Generaal Suriname

50+ beurs 2011

Mi Boto lai 2009 Almere

NOOM conferentie 2007

Fos’ten 15 jaar
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Fotoreportage projecten Fos’ten
FOS’TEN organiseerde begin dit jaar 2012 
gespreksbijeenkomsten voor 50+ vrouwen 
(mannen zijn ook welkom) in Amsterdam, 
Rotterdam en Flevoland. Vrouwen zijn vaak 
van jongs af aan gewend om met weinig 
geld om te gaan, zeker de oudere genera-

ties. Ze kunnen wonderen doen met wei-
nig geld. Daar ligt ook hun kracht. Met dit 
project willen we die kracht versterken. We 
willen ook ervaringen met elkaar delen. Tij-
dens de bijeenkomsten gaan de deelneem-
sters met elkaar in gesprek over hoe ze om-

gaan met geld en geven elkaar tips uit hun 
dagelijks leven.
De bijeenkomsten zijn onderdeel van een 
project dat wordt uitgevoerd i.s.m. NOOM 
(NetwerkOrganisatie van Oudere Migran-
ten) en de FNV Vrouwenbond. 

Oefenen met social media

De aanwezigen hadden vele vragen

Een kunst is het om geld te laten rollen, maar een 
grotere kunst is het om van een kwartje een euro 
te maken

Een kunst is het om geld te laten rollen, maar een 
grotere kunst is het om van een kwartje een euro 
te maken

het is serieus maar er mag gelukkig gelachen 
worden

De wens voor een vervolgbijeenkomst was groot

Linda kreeg van haar oma de boodschap: 
“no pot’ yu kurkuru pe yu anu no mang teki” 
(niet meer willen dan je hebt!)

Annemarie Abendanon (midden), voorzitter van 
Stichting Mamiyo bedankt Fos’ten via Mildred 
Zuidveen (rechts) en Twie Tjoa (links) voor hun 
bijdrage aan deze gespreksbijeenkomst

het is maar de vraag of iedereen nu op  
facebook zit

Duidelijke voorlichting aan onze ouderen is 
heel belangrijk

Wat betekent je portemonnee voor je?

Welke boodschappen hebben je ouders je 
meegegeven over geld?

Training Social Media

AOW-voorlichtingsbijeenkomst bij Bangsa Jawa

Crisis, Crisis: Wonderen doen met weinig geld ...

Oproep i.v.m. korting op uw 
AIO-aanvulling!
Het NOOM roept ouderen, die naast hun AOW een AIO-aanvulling van de 
SVB ontvangen, op om bij de SVB bezwaar te maken tegen de verlaging 
van de AIO per 1 januari 2012.
 

Vanaf januari 2012 krijgen 65-plussers met 
een AIO-uitkering (aanvullende bijstand) 
te maken met een dubbele korting op hun 
AIO-uitkering: een verlaging als gevolg van 
KL�HMIV\^�]HU�KL�K\IILSL�OLMÄUNZRVY[PUN�
in de Wet Werk en Bijstand (WWB); een ver-
laging als gevolg van het vervallen van de 
koopkrachttegemoetkoming (MKOB) voor 
mensen met AIO. Deze tegemoetkoming 
van ¤ 33,65 per maand wordt per 1 januari 
2012 beschouwd als ‘inkomen’ voor de AIO 
en daarom wordt de AIO verlaagd met die  
¤ 33,65 per maand. Al met al is er sprake 
]HU� LLU� ÅPURL� HJO[LY\P[NHUN� PU� PURVTLU��
In 2012 gaat een alleenstaande met een 
AIO-aanvulling er in totaal ca. ¤ 440,- op 

achteruit, en een echtpaar met beide een 
AIO-aanvulling ca.  ¤ 840,-. Vanaf 2013 zal 
de AIO langzaam blijven zakken. Model-
brief voor bezwaar Wij roepen nu dan ook 
ouderen met een AIO-aanvulling op, om 
tegen de verlaging hiervan zo snel moge-
lijk bezwaar aan te tekenen bij de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB), de instantie die de 
AIO uitbetaalt. Hiervoor kunt u gebruik ma-
ken van een modelbrief (neem voor de mo-
delbrief kontakt met het NOOM). Stuur de 
brief naar uw eigen SVB-kantoor. Indirecte 
discriminatie Deze maatregelen zijn een 
gevolg van een nieuwe wet die in decem-
ber 2011 met een minieme meerderheid in 
de Eerste Kamer is aangenomen.  Er zijn 

ongeveer 40.000 ouderen met een AIO-
uitkering, waarvan 90% migranten- oude-
ren zijn. Daarom is er volgens het NOOM in 
deze wet sprake van klassieke indirecte 
discriminatie: er wordt indirect onderscheid 
gemaakt naar afkomst van de bijstands-
gerechtigde. De LOM-samenwerkingsver-
banden dienen bij de Commissie Gelijke 
Behandeling een klacht in tegen de over-
heid wegens discriminatie.

Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met het NOOM,  Fred May 
(tel: 06 53 55 48 18 of 
email: may@netwerknoom.nl)

Bigi sma krakti
Carry-Ann Tjong-Ayong

zei dichteres Johanna Schouten – Elsen-
hout over haar zusters in Suriname, die 
onder de zwaarste omstandigheden zich 
staande wisten te houden. Dit zijn de 
sterke vrouwen van Suriname waar wij zo 
trots op zijn. Waar wij van afstammen. Die 
ons hebben gekoesterd en verzorgd. Onze 
grootmoeders en moeders, onze tantes en 
zusters. Dit jaar, 2012, huldigen wij in hen 
vier vrouwen die de leeftijd van 100 jaar be-
reiken.

Eleonora Oosterling – Ferrier         2 januari
Emmy Goedschalk- Balinge          1 maart
Rine Tjong-Ayong - Nahar            21 maart  
Esje Gummels                                16 oktober

Deze sterkste van de sterke vrouwen die 
een eeuw voltooiden in volle gezondheid 
en levensvreugde zijn ons een voorbeeld 
dat Surinaamse vrouwen de sterkste ter 
wereld zijn. Lopend over de markt zien wij 
hun krachtige trekken, proeven wij hun vro-
lijkheid, hun humor. Horen wij hun stemmen 
die de oude odo’s doen herleven. Overal in 
de stad zien wij hun dochters, goed ge-
kleed in auto’s rijden, van en naar het werk, 
in steeds hogere functies. Dat was niet 
mogelijk geweest zonder de aanhoudende 
volhardende zorg en steun van de oude 
moeder, die spaarzaam elke verdiende cent 

weglegde voor haar kinderen, in het een-
ouder gezin, vaak op het erf met meerdere 
gezinnen.

8 maart is hulde aan deze moeders.

Nu zijn er meerdere 100 geworden. Vier 
van hen kunnen wij traceren door het boek 
Aitkanti, dat in 2007 verscheen. De geza-
menlijke huldiging door stichting Vice Ver-
sa, kon niet plaats vinden, want twee van 
hen waren te vermoeid. Honderdjarigen zijn 
beurtelings sterk en broos. Er wordt regel-
matig een beroep op hen gedaan. Maar 
zij worden persoonlijk bezocht met onze 
huldeblijken. Een brasa, een bosi voor een 
eeuw van liefde en ondersteuning.

Paramaribo, maart 2012

Uma 

Noti no hey so 
Lek’ a sten 

D’ e bari 
In’ yuguyugu f’ a dey 

A sten moy 
A krakti 

A n’ abi farsi 
Wins’ tranga winti 

E seyri en kon 
Uma y’ hey 
Y’ e brenki 
Y’ n’ e kanti 

‘A mindri strey 
F’ ala dey

Tante Ellie Ferrier Tante Emmie 
Goedschalk

Tante Rine Tjong 
Ayong-Nahar

Tante Esje Gummels
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stichting Fos’ten. 

Redactie: 
Twie Tjoa, Christina Harrevelt 
en Lydia Emanuels.

Vormgeving: 
Miranda Huiswoud.

�� �-VZ»[LU�IL[LRLU[�¸]YVLNLY¹"�
vanuit een gezamenlijk ver-
leden samenwerken aan het 
heden en de toekomst.

�� �-VZ»[LU� PZ� LLU� RSHURIVYK�
voor Surinaamse 50+ vrou-
wen en haar organisaties, 
opgericht in 1997.

�� �-VZ»[LU� PZ� LLU� ]YPQ^PSSPNLYZ-
organisatie van enthousi-
aste en actieve Surinaamse 
50+ vrouwen uit alle maat-
schappelijke groeperingen.

�� �-VZ»[LU� I\UKLS[� RLUUPZ� LU�
ervaring van Surinaamse 
50+ vrouwen en stelt deze 
ten dienste van hen en de 
samenleving.

�� �-VZ»[LU�THHR[� KLLS� \P[� ]HU�
het Netwerk van Organisa-
ties van Oudere Migranten 
(NOOM).

Word donateur van Fos’ten 
Jaarlijkse donatie van minimaal 
¤ 12,50 over te maken op 
ING: 7741610
t.n.v. Fosten te Leiden

Aanmelden via:
Postbus 1033
2302 BA Leiden of

Email: info@fosten.eu

Steun voor seniorenburgers in 
en rond Paramaribo
Op onze Mi Boto Lai bijeenkomst van 15 april 
a.s. zal Lydia Emanuels iets vertellen over LEF, 
LLU� Z[PJO[PUN� KPL� PUJPKLU[LLS� ÄUHUJPwSL� Z[L\U�
geeft aan behoeftige seniorenburgers in en rond 
Paramaribo. Als er bij een arm oudje geld nodig 
is voor bijvoorbeeld een plotselinge ziekte, een 
kapotte bril of een lekkend dak, wil LEF de hel-
pende hand bieden. Om de nodige gelden bin-
nen te krijgen is de eerste fundraising activiteit 
onlangs van start gegaan: samen met haar broer, 

schrijver Orlando Emanuels heeft Lydia “SA-
MENSPEL” geschreven, een boekje met korte 
verhalen, serieuze èn vrolijke gedichten alsook 
vertellingen voor de decembermaand; in het 
boek is eveneens een CD met daarop een hoor-
spel en twee tori’s.
Op de konmakandra van 15 april zal dit boek+cd 
worden overhandigd aan iedereen die op die dag 
een donatie van minimaal ¤ 12,50 doet om LEF 
te steunen.

Mi Boto Lai, Mi Boto Lai
Uitnodiging 
zondag 15 april 2012 van 12.00 uur tot 16.30 uur
Sporthal Bankras  - Oostelijk Halfrond 9 - 1183 EL Amstelveen
 
Dit jaar viert Fos’ten haar derde lustrum! Dat 
moet natuurlijk met veel ‘opo opo’ gebeuren. 
We zijn er trots op dat we ondanks alle moei-
SPQRL�ÄUHUJPwSL�[PQKLU�LU�LLU�VUaLRLYL�[VLRVTZ[�
er in slagen elk jaar weer activiteiten voor onze 
ouderen te organiseren. Natuurlijk zijn we onze 
trouwe donateurs zeer erkentelijk voor hun steun 
waardoor we dit kunnen doen en in de toekomst 
hopelijk kunnen blijven doen. We hebben zoals 
altijd een mooi programma voor u samenge-
steld met nieuwe verassende optredens. Naast 
informatie ook gezelligheid en gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten, om oude herinneringen op 
te halen, te zingen en genieten van het samen-
zijn onder vrienden en familie. In de pauze rond 

14.00 uur zijn er voor een redelijke prijs lekkere 
hapjes verkrijgbaar verzorgd door de dames van 
Bangsa Jawa Amsterdam. 

De toegang is voor Fos’tendonateurs gratis. 

Niet donateurs betalen aan de poort ¤ 8,- per 

persoon. 

Ook dit jaar zullen uit diverse steden bussen rij-
den. Donateurs hebben voorrang bij het reserve-
ren van een plaats in de bus. 

U bent van harte welkom en neem vooral familie 
en vrienden mee!!

Met de toenemende vergrijzing is de tijd meer dan 
rijp voor de keuring van de ziekenhuizen op hun 
ouderenvriendelijkheid. Op dit moment bestaat 
de ziekenhuispopulatie voor bijna 60% uit seni-
oren. De ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, 
NOOM en NVOG starten daarom een initiatief om 
de seniorvriendelijkheid van de ziekenhuizen in 
kaart te brengen, met als focus de kwetsbare ou-
deren. Het NOOM participeert bovendien in het 
project om te onderzoeken in hoeverre zieken-
huizen openstaan voor diversiteit onder ouderen.  
Daarom is het NOOM op zoek naar oudere mi-
granten die hun bijdrage willen leveren in dit pro-
ject. 

U kunt op drie manieren meedoen:
-  door u te laten interviewen of andere ouderen 

voor te dragen voor een interview
- door deel te nemen in een focusgroep
- door op te treden als seniorscout.

U kunt als individu deelnemen, maar ook als groep. 
Voor vragen en aanmeldingen kunt u terecht bij 
Freddy May, T 0653 55 48 18 of E may@netwer-
knoom.nl.

Keurmerk voor Seniorvriende-
lijke Ziekenhuizen in de maak 


