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Van het bestuur
Christina Harrevelt, voorzitter Fos’ten
Wat is het jaar omgevlogen, heb ik een heleboel 
mensen horen zeggen. Dat gevoel heb ik soms 
ook. Het was ook een jaar waarin heel veel is 
gebeurd. Dan heb ik het niet alleen over alle 
bezuinigingen die over ons heen zijn gekomen 
en die onze organisatie - net als vele andere 
hebben getroffen. Nee er is heel hard gewerkt 
bij Fos’ten. Behalve de organisatie van de twee 
grote activiteiten: Mi boto lai en de grote ma-
nifestatie in de Jaarbeurs in Utrecht, zijn we 
ook gestart met de voorbereidingen voor de 
viering van ons derde lustrum in 2012. We heb-
ben samen gekeken naar mogelijkheden om de 
komende jaren ondanks alle kortingen op sub-
sidies overeind te blijven. Zo hebben we ons 
donateurbestand actueel gemaakt en zijn we 
gestart met een grote wervingscampagne. Want 
mede door uw donaties kunnen we onze acti-
viteiten blijven uitvoeren. Ons bestuur is uitge-
breid met drie nieuwe dames - die zich elders 
in deze Koranti aan voorstellen. Wat zijn we blij 
dat zij onze gelederen zijn komen versterken. 
In 2011 hebben we ook afscheid genomen van 
secretaris Sonnia Ramdhani-Elstak die door 
omstandigheden noodgedwongen het bestuur 
heeft moeten verlaten. We zijn haar heel erken-
telijk voor alles wat zij vele jaren voor Fos’ten 
met grote inzet heeft gedaan. Daarnaast zijn we 
samenwerkingrelaties aangegaan met andere 
organisaties. Op enkele conferenties en deskun-
digheidsbevorderingsbijeenkomsten hebben we 
een paar van onze producten kunnen laten zien. 
Daar zijn we best trots op. Maar we hebben ook 
veel geleerd van anderen. 
Fos’ten blijft niet achter als het gaat om gebruik 
te maken van de nieuwe media. Op 14 decem-
ber is er een training “social media” gehouden. 
Een verslag van de ervaringen van de deelne-
mers zal in het maartnummer van Koranti ver-
schijnen.

Heeft u ook zo genoten van de Mi boto lai bij-
eenkomst in Zeeland? Wat een feest was dat. 
In september deden we het nog eens over in 
Jaarbeurs. Elders in dit blad treft u nog een aan-
tal foto‘s van deze gebeurtenis. Het thema van 
die bijeenkomst was hoe kan het ook anders in 
deze tijd: de bezuinigingen en de gevolgen voor 
Surinaamse ouderen. Moni tori dus. Dat blijft 
actueel en belangrijk en brengt me meteen op 
het volgende: u treft bij deze Koranti een accept-

giro aan. Ik zou het prijs stellen als u meteen uw 
donatie over zou willen maken. Het bedrag blijft 
minimaal ¤12,50 maar meer mag ook natuur-
lijk daarom hebben we dat opgelaten. Vergeet 
vooral niet om ook uw handtekening te zetten en 
voor het geval uw rekeningnummer niet voorge-
drukt is ook dat toe te voegen. Fos’ten streeft er 
naar om dan in het eerste kwartaal de donateur-
passen aan de betalende donateurs te kunnen 
verzenden.

Namens het bestuur wil ik alle wroko uma die 
het afgelopen jaar met grote inzet voor Fos’ten 
hebben gewerkt, heel, heel hartelijk bedanken 
voor hun trouw en loyaliteit. Zonder jullie toe-
wijding en steun zijn we nergens. Dank ook aan 
alle personen, instellingen en overheden waar 
Fos’ten in het afgelopen jaar mee samen heeft 
gewerkt. Wij hopen ook het komend jaar met u 
te mogen samenwerken. Namens het bestuur 
wens ik u tot slot, gezegende kerstdagen en een 
gezond, liefdevol en krachtig 2012 toe.

Christina Harrevelt - Voorzitter. 
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Lachen, zingen en dansen met Fos’ten.
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Fos’ten bestuur op volle 
sterkte
Lydia Emanuels

  Wat heeft je doen besluiten een  
bestuursfunctie binnen Fos’ten te  
aanvaarden? 

(LUCIA): Ik heb 21 jaar lang diverse be-
stuursfuncties vervuld voor de media, 
scholen, onderwijsprojecten en voor Antilli-
aanse- en Arubaanse vrouwenorganisaties. 
In verband met drukte heb ik 3 jaar gele-
den besloten tijdelijk te stoppen, want ik 
kon mijn job niet meer met mijn privéleven 
en vrijwilligerswerk combineren. Nu heb ik 
alles redelijk onder controle en het begon 
weer te kriebelen. Ik vind het ook leuk mij 
voor mijn andere helft in te zetten: ik ben 
namelijk een moksi meti van Surinaams en 
Antilliaans. Dit is nieuw en ik leer nog meer 
mensen kennen.

(CARMEN): Ik ben al zowat 5 jaar lid van 
Fos’ten, doe mee als wroko uma en omdat 
ik het laatste jaar al geholpen heb met het 
opschonen en reorganiseren van de leden-
administratie heb ik nauw samengewerkt 
met Christina; een bestuursfunctie is dus 
het logische  vervolg.

(MERCEDES, het jongste bestuurslid):
Het besluit om deel uit te maken van 
Fos’tens bestuur heeft voor een deel te ma-
ken met mijn activiteiten in Suriname, waar 
ik Stichting Brasiam ondersteun met het 
opzetten van projecten voor o.a. ouderen. 
Daarnaast heb ik me ook uit pure interesse 
aangesloten,  omdat ik van  mening ben dat 
ik veel kan leren van andere Fos’ten leden 
en geïnteresseerden.

  Op welk gebied denk je dat je je het 
beste kunt inzetten voor onze  
organisatie? 

�3<*0(�!� 4PQU� KLZR\UKPNOLPK� PZ� ÄUHUJPwU��
Geef me cijfers en ik kan en doe mijn best 
om daarin ondersteuning te bieden. Voor 
de rest heb ik veel know-how op het gebied 
van netwerken en samenwerking. Gezien 
mijn expertise zal ik Mildred Zuidveen op-
volgen en de functie van penningmeester 
uitoefenen.

(CARMEN): Ik blijf de ledenadministratie 
doen en alles wat daarmee te maken heeft. 
Er gaat veel tijd in zitten, maar dat heb ik er 
voor over.

(MERCEDES): Ik zal me inzetten om brug-
gen te slaan tussen ouderen en jongeren. 
Dit kun je bereiken door jongeren te laten 
participeren in werkgroepen en voorberei-
dingsgroepen. En ook door naar jongeren 
toe te gaan, ze te ontmoeten.

 Wat is je eigen (werk)achtergrond? 
(LUCIA): Op dit moment ben ik bestuurder 
en manager bij ProFor, een van de laatste 
steunfuncties die zich inzet voor de multi-
culturele samenleving in de provincie Noord 
Holland. Hiernaast heb ik ook projecten 
uitgevoerd op de Antillen en in Suriname. 
Vanaf 1990 zet ik me in als vrijwilliger voor 
de samenleving. Als voorzitter en penning-
meester heb ik jaren organisaties begeleid 
en gesteund.

Het heeft even geduurd,maar het resultaat mag er dan ook zijn: ons bestuur kan eindelijk 
weer rekenen op een 100% bezetting. Het bestuur, bestaande uit Christina Harrevelt, Twie 
Tjoa en Mildred Zuidveen kregen zoveel taken op hun bordje, dat het écht teveel dreigde 
te worden. Dan zijn er twee opties: je schuift de boel voor je uit of je zoekt naar nieuwe 
vrouwen, die in staat zijn de Fos’ten kar te helpen trekken. Dat laatste lijkt eenvoudiger 
dan het is, want het moeten niet alleen capabele mensen zijn, ze moeten ook nog tijd kun-
nen en willen vrijmaken om het werk te doen. En dat is buitengewoon goed gelukt. Fos’ten 
mag zich gelukkig prijzen drie (ja ja, drie!) wroko uma te hebben gevonden, die zich nu 
ook als bestuursleden gaan inzetten. Zij zijn Lucia Martis, Carmen Wong en Mercedes 
Overman.

We hebben alle drie dezelfde vragen voorgelegd en hieronder kunt u in hun eigen woorden 
lezen wat u van ze mag verwachten. Wij – alle wroko uma van Fos’ten – zijn erg blij met 
deze versterking en ik denk dat dat in dubbele mate geldt voor Christina, Twie en Mildred, 
die dankbaar zijn met deze waardevolle versterking van het Fos’ten bestuur.

Carmen Wong

Mercedes Overman

Lucia Martis
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(CARMEN): Ik kom uit het onderwijs. Behal-
ve lesgeven in het Frans en later in Boek-
houden heb ik me jaren bezig gehouden 
met de organisatie van het examen. Die 
voorbereidingen duren een heel schooljaar, 
waarbij je nauw moet samenwerken met 
collega’s. Samenwerking is mij dus niet 
vreemd.

(MERCEDES): Ik werk momenteel bij een 
re-integratiebureau en doe af en toe em-
powerment  trainingen als freelancer. Daar-
UHHZ[�ILU�PR�VVR�Ä[ULZZ�LU�A\TIH�[YHPULY��
Leuk! Bestuurservaring heb ik ondermeer 
opgedaan bij Stichting Maimo in Lelystad, 
LSVZ, Stichting Tamara, vakbond FNV en 
in Suriname.

  Hoe kan Fos’ten volgens jou de ko-
mende bezuinigingen overleven? 

(LUCIA): Iedereen maakt zich zorgen over 
deze crisis periode, fondsen en overheids-
bezuinigingen, voornamelijk op het gebied 
van welzijn, waar Fos’ten zich in beweegt. 
Wat wij moeten doen is blijven netwerken, 
samenwerken en met onze reserves de ko-
mende tijd zien te overleven. Ook moeten 
wij steeds een jaar vooruit subsidie aanvra-
gen: niet opgeven is zeer belangrijk!

(CARMEN): We moeten de samenwerking 
met andere organisaties voortzetten en 
intensiveren, want samen sta je sterker. 
Verder moeten we sponsors proberen te 
vinden, eventueel ook voor advertenties 
in Koranti. In elk geval moeten we met de 
middelen die ons ter beschikking staan 
toch de twee grote jaarlijkse activiteiten, 
namelijk Mi Boto Lai rond 16 april en de 
landelijke Themadag in september blijven 
organiseren.

(MERCEDES): Niemand komt onder de 
bezuinigingen uit, maar ik zie die bezuini-
gingen ook als kansen om te focussen op 
andere manieren van werken en daardoor 
binnenhalen van gelden. Wil je het hoofd 
boven water houden zul je moeten samen-
werken met partners in zakelijke relaties 
om Fos’ten duurzaam op de sociale kaart 
te houden.

  Op welke fronten ligt volgens jou de 
toekomst van Fos’ten? 

(LUCIA): Zoals ik al zei: Fos’ten zal de ko-
TLUKL� [PQK� ÅPUR� TVL[LU� PUaL[[LU� VW� ZH-
menwerking, alsook de ouderen blijven 
informeren over de veranderingen. Samen-
werking met NOOM (Netwerk Organisaties 
Oudere Migranten) is zeer belangrijk. Infor-

matie uitwisselen en verstrekken, maar ook 
ervaring opdoen zal ons verder de kracht 
geven de moeilijke tijd te overleven. Ik zal 
mij daar geheel voor inzetten.

(CARMEN): Ik kan niet in de toekomst kij-
ken, maar ik hoop van harte dat het goede 
werk dat Fos’ten  nu doet, ook in de toe-
komst voortgang zal hebben. Daaraan lever 
ik graag mijn bijdrage.

(MERCEDES): De toekomst van Fos’ten is: 
nu investeren om uiteindelijk te oogsten. 
We moeten investeren aan bruggenbouw 
tussen jong en oud; we moeten werken aan 
de overdracht van de opgedane kennis van 
Fos’ten, zodat die niet verloren gaat. Ook 
moeten we openstaan voor creativiteit van 
anderen om het fundament waarop Fos’ten 
gebouwd is te verstevigen. Mijn oma-
moesje zei altijd: “Je bent op deze aarde 
niet alleen voor jezelf maar ook voor ande-
ren: te yu kan yep-yepi, te nowtu miti yu 
yepi sa kon! “

Bij het ter perse gaan van deze Koranti ontvingen wij nog het volgende persbericht dat we u niet willen onthouden.

Utrecht, 14 december 2011

Koepel ouderenorganisaties CSO laakt besluit 

Kabinet vindt dat immobiele ouderen best met OV kunnen reizen
Ouderen met mobiliteitsproblemen kunnen goed met het open-
baar vervoer reizen, vindt het kabinet. Met die motivatie brengt 
het kabinet het aantal gesubsidieerde kilometers Valys-vervoer 
voor deze groep omlaag van 750 naar 450 per jaar. Nu is 750 
kilometer al niet veel. Als iemand vanuit Scheveningen op be-
zoek gaat in de regio Eindhoven, is tweevijfde van zijn jaarbud-
get al gebruikt. Dit wordt in dit voorbeeld zelfs tweederde van 
het budget. Namens de ouderenorganisaties vraagt de koepel 
CSO, waarin verenigd de Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG, 
de Tweede Kamer er alles aan te doen om het huidige kilometer-
budget van 750 kilometer in 2012 te handhaven.

Ouderen met een mobiliteitsbeperking krijgen, als zij hiervoor 
zijn geïndiceerd, een persoonlijk kilometerbudget (pkb). Voor 18 
cent per kilometer kunnen ze reizen van deur tot deur, of tot aan 
het openbaar vervoer om daarmee verder te reizen. Het pkb is 
ingesteld om vereenzaming onder ouderen tegen te gaan. Ze 
kunnen er sociale en recreatieve uitstapjes mee maken buiten 
de regio (meer dan vijftien kilometer). Als ze boven het kilome-
terbudget komen, betalen ze 1,19 euro per kilometer.

Velen van hen — vaak tachtig jaar en ouder — zijn zo immobiel 
en/of kwetsbaar dat ze helemaal niet van het openbaar vervoer 
gebruik kunnen maken. Het OV is lang niet overal toegankelijk, 
treinen zijn vaak te vol, grote stations zijn druk en onoverzich-
telijk, en veel perrons ontberen mogelijkheden om te zitten. Een 
groot aantal treinen heeft tegenwoordig geen toilet. Ook (alleen) 
reizen en overstappen met een bus is voor mensen met beperk-
te fysieke mogelijkheden geen optie. Kortom, ouderen die met 
dit nieuwe beleid geacht worden het OV te gebruiken, worden 
volstrekt aan hun lot overgelaten. 

De telefoons bij de CSO-lidorganisaties PCOB en Unie KBO 
staan roodgloeiend, nu de betreffende ouderen hebben ge-
hoord dat hun budget met 40 procent wordt verlaagd. Voor veel 
ouderen is het huidige budget belangrijk en vaak ook de enige 
mogelijkheid om nog enkele reizen per jaar te kunnen maken, 
bijvoorbeeld om zieke naasten voor het laatst te bezoeken.

De CSO is de koepel van ouderenorganisaties. Bij de lidvereni-
gingen Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM zijn ruim een half 
miljoen ouderen georganiseerd.
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Bezuinigingen zus en bezuinigingen zo! 
Wat gaat er met het geld in uw portemon-
nee gebeuren? De afgelopen tijd hebben 
we heel wat sombere tori’s gehoord over 
dat het niet goed gaat met de economie: 
Eurocrisis, Griekse, Spaanse, Italiaanse 
crisis, schuldencrisis, Miljoenennota-crisis, 
enz. En wie worden er het hardst getroffen 
door de crisis en de bezuinigingen? Vrou-
wen en met name oudere vrouwen worden 
L_YH�NL[YVMMLU�KVVY�KL�ÄUHUJPwSL�JYPZPZ��=L-
len van hen zijn niet economisch zelfstan-
dig en moeten jarenlang van een laag inko-
men rondkomen. 

Met het project “Wonderen doen met wei-
nig geld” willen Surinaamse, Molukse en 
Turkse vrouwen van NOOM en de FNV-
Vrouwenbond niet alleen maar somber 
KVLU� V]LY� KL� ÄUHUJPwSL� JYPZPZ�� THHY� VVR�
samen kijken hoe zij zich kunnen behelpen 
in deze moeilijke tijden. Veel vrouwen en 
vooral oudere vrouwen hebben vaak een 
laag inkomen. Dit komt omdat zij maar een 
beperkte aanspraak hebben op AOW en 
een beperkt opgebouwd pensioen of hele-
maal geen pensioen hebben opgebouwd. 
Dit geldt met name voor oudere migran-
tenvrouwen, waar de meesten van ons on-
der vallen. Deze vrouwen zijn dus gewend 
om met weinig geld om te gaan en alleen 
daarom al zeggen we: vrouwen kunnen 
wonderen doen met weinig geld. Wat voor 
wonderen zijn dat dan?? 

Het is de bedoeling van het project dat ver-
schillende groepen vrouwen onder leiding 
van gespreksleidsters in een aantal bijeen-
komsten en regio’s in het land met elkaar 
in kontakt komen. Zij vertellen aan elkaar 
over welke beslissingen zij nemen als het 
om hun inkomenssituatie gaat. En ook de-
len zij met elkaar hun ervaringen en inzich-
ten; welke mogelijkheden, adviezen en tips 
hebben zij om elkaars situatie te verbete-
ren. Bijvoorbeeld: als je tekort komt eind 
van de maand, wat laat je vallen? Wat koop 
je het liefst als je geld over hebt? Wat bete-
kent het voor je om rijk of arm te zijn? Hoe 
gingen jouw ouders met geld om? Wat heb 
je ervan geleerd? Ik heb er bijvoorbeeld van 
geleerd dat ik altijd eerst geld opzij moet 
zetten voor mijn vaste lasten en dan pas 
kijken wat ik over heb. Dit betekent dus 

dat ik niet meer kan uitgeven dan wat ik te 
besteden heb. Het lijkt vanzelfsprekend, 
maar weet u hoeveel mensen er zijn die 
niet weten hoeveel ze ontvangen en hoe-
veel ze kunnen uitgeven? Dit is immers ook 
gebeurd in Griekenland en andere landen 
die torenhoge schulden hebben gemaakt! 
Met het gevolg dat wij nu met de gebakken 
peren zitten. 

Vrouwen uit verschillende culturen maken 
verschillende keuzes en zoeken ook op 
verschillende manieren oplossingen voor 
hun situatie. Bijvoorbeeld: veel Surinaamse 
vrouwen doen mee met ‘kasmoni’. Zo kun-
nen vrouwen van verschillende afkomst 
veel van elkaar leren en elkaar hierdoor ver-
sterken in moeilijke situaties. U kunt zeker 
zelf ook nog voorbeelden bedenken van 
een mooie ervaring waarbij u een wonder 
heeft verricht met weinig geld. Dit zijn de 
wonderen die vrouwen voor elkaar kunnen 
doen met weinig geld. 

Tijdens het project werken de deelnemen-
de vrouwen in gespreks- en ontmoetings-
bijeenkomsten onder andere aan een Tip-
wijzer met goede tips uit de praktijk. Vanaf 
eind december a.s. kunt u op de website 
van NOOM en de Vrouwenbond hierover 
de eerste berichten lezen. Ook wordt infor-
matie verzameld over de culturele aspecten 

die een rol spelen bij de besteding van het 
inkomen, de keuzes die gemaakt worden 
en de oplossingen die gevonden worden. 
Alles wat wij uit dit project van de vrouwen 
leren, wordt mooi gebundeld en aangebo-
den aan vooral de politiek en ouderenadvi-
seurs. Zodoende willen wij dat er aandacht 
wordt gegeven aan de positie van oudere 
vrouwen in het algemeen en die van oudere 
migrantenvrouwen in het bijzonder. Het is 
immers hoog tijd dat politici en andere be-
leidmakers gaan begrijpen en inzien wat de 
ZWLJPÄLRL� WYVISLTLU� aPQU� ]HU� KL� V\KLYL�
vrouwen en oudere migranten, en vooral 
van de oudere migrantenvrouwen. 

Fos’ten doet in dit project mee en organi-
seert volgend jaar twee bijeenkomsten: 
in Amsterdam en in Rotterdam.
Voor meer informatie over het project ‘Won-
deren doen met weinig geld’ kunt u contact 
opnemen met Yvonne Heygele, Telefoon:  
06 133 54 327 of 
email: heygele@netwerknoom.nl 

Het project “Wonderen doen met weinig 
geld” wordt mogelijk gemaakt dankzij sub-
sidies van SKANFonds, Fonds Sluyterman 
van Loo en RCOAK.

Monitori: project “wonderen doen met 
weinig geld”
Twie Tjoa

In gesprek met elkaar over de bezuinigingen en 15 jaar Fos'ten: hoe verder?
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Wroko uma weekend in Groningen zeer 
geslaagd - 16-17 juli 2011 te Groningen

Lenie Wong

Door het langzaam afbouwen van de subsi-
die aan Fos’ten vanaf volgend jaar besloot 
het bestuur om nu al hierop in te spelen. 
Geen busvervoer maar gezamenlijk met 
de trein naar Groningen. Dit was  aantrek-
kelijk omdat velen met 40% korting of met 
een treinkaartje van ¤14.50 van de Hema 
kunnen reizen. In N.H. Hotel de Ville in Gro-
ningen staat een lekkere gezonde lunch 
op ons te wachten. Hierna begint de ver-
gadering op de vierde etage van het hotel.  
Voorzitter Christina Harrevelt introduceert 
een drietal kandidaten die het bestuur gaan 
versterken: Lucia Martis,  Mercedes Over-
man en Carmen Wong. De kandidatuur van 
Mercedes, met 50 jaar de jongste van alle 
aanwezigen, sluit  perfect aan bij de wens 
van het bestuur tot verjonging van Fos’ten 
(zie ook het interview in deze Koranti met 
de nieuwe bestuursleden). Bij de terugblik 
op het wroko uma weekend in Brussel vorig 

jaar was afgesproken dat de regiocoördina-
toren samen met het bestuur de activiteiten 
en ledenwerving  ter hand nemen. Hiervoor 
is er nu een taakomschrijving van de  re-
giocoördinator opgesteld. Het volgende 
programmapunt zijn de bezuinigen van de 
overheid waardoor subsidies weg zullen 
vallen. De gevolgen voor Fos’ten en voor 
ouderen in Nederland,  in het bijzonder mi-
grantenouderen zijn aanzienlijk.  Zo wordt 
de subsidie aan Fos’ten jaarlijks afge-
bouwd. Aan de orde komen verder nog de 
volgende punten:  fondsenwerving, inkom-
sten vergrotende activiteiten voor Fos’ten, 
interne bezuinigingen, zoals bezuinigingen 
bij de  uitvoering van vaste activiteiten.

Na het diner biedt het bestuur de wroko 
uma een boottocht aan door de grachten 
en haven van Groningen. In de stromende 
regen gaan wij met taxi’s naar de haven. 

Het is een als vanouds zeer gezellige tocht 
geworden met veel gezang en gelach. Om 
in beweging te blijven krijgen wij de volgen-
de morgen na het ontbijt een les in Zumba 
van Mercedes. En tenslotte wordt er van 
gedachten gewisseld over de viering van 
het derde lustrum van Fos’ten op de derde 
zaterdag van september 2012. Ook deze 
viering zal met beperkte middelen moe-
ten worden uitgevoerd. Het lustrum kan 
goed gebruikt worden  om de trots, ken-
nis en ervaring van Fos’ten over te dragen 
aan jongeren. Het nut van samenwerking 
en kennisoverdracht moet van beide kan-
ten worden benadrukt. Vervolgens wordt 
er een feestcommissie benoemd. Na het 
dankwoord van het bestuur gaat iedereen 
met een voldaan gevoel naar huis. 

Klaar voor de start met ZUMBA-master 
Mercedes

Bewegen in diepe concentratie tijdens 
de ZUMBA na het ontbijt

Ook plezier bij ZUMBA

Als toeristen in eigen land met de boot leren we over de geschiedenis van de stad Groningen



6

Reparatiewet AOW voor Surinamers
BELANGRIJKE INFORMATIE
Geef dit door aan familie, vrienden en bekenden !!!

Veel Nederlanders van Surinaamse af-
komst worden gekort op hun AOW-uitke-
ring. Dat komt omdat de gewoonde jaren 
in Suriname in principe niet meetellen voor 
de opbouw van de AOW. De Commissie 
Gelijke Behandeling wijst echter op een 
reparatiewet uit 1985, die uitlegt dat de 
gewoonde jaren in Suriname voor 1957, 
weer wel meetellen voor de AOW-opbouw. 
Tenminste, als u in dat jaar 15 jaar of ouder 
was. Vele belanghebbenden weten echter 
niet van het bestaan van deze reparatiewet. 
En de Sociale Verzekeringsbank vergeet 

nogal eens de jaren in Suriname voor 1957 
mee te tellen. Zorg en Hoop biedt hierbij 
onderstaand de wet van 1985 ter kennisna-
me aan, en wijst hoe verder bezwaar is aan 
te tekenen bij de Sociale Verzekeringsbank. 

Reparatiewet AOW 
Beste bezoekers van de Zorg en Hoop 
website, In navolging van de uitzending 
van zaterdag 15 oktober, hierbij ter ken-
nisname het wetsartikel waarmee advocaat 
Erik Deen uit Den Haag, op advies van de 
Commissie Gelijke Behandeling, de juri-

dische strijd aangaat tegen te grote AOW 
kortingen voor Surinamers. Volgens de 
Commissie hebben Surinamers ook recht 
op de AOW-opbouw, die mensen in Ne-
derland voor de periode voor 1957 cadeau 
kregen. De Sociale Verzekeringsbank(SVB) 
vergeet dikwijls de opgebouwde AOW ja-
ren in Suriname van voor 1957 mee te tel-
len. Op initiatief van minister Korthals Altes 
van Justitie werd echter op 3 december 
1985 door de Tweede Kamer een repara-
tiewet aangenomen het cadeau ook aan de 
Surinamers te geven. 

Voorbeeld 1: 
U bent in 1940 geboren in Paramaribo en verhuist in 1962 naar  
Nederland. In 1955 was u 15 jaar, en bouwt dan tussen 1955 en 1957 
twee jaar AOW-premie op, dat is 4 procent. In Nederland bouwt u  
tussen 1962 en 2005 (dan wordt u 65 jaar) 43 jaar AOW-premie op,  
oftewel 86 procent. In totaal heeft u recht op 4 + 86 = 90 procent AOW.

Voorbeeld 2: 
U bent in 1935 geboren in Paramaribo en verhuist in 1980 naar  
Nederland. In 1950 was u 15 jaar, en bouwt dan tussen 1950 en 1957 
zeven jaar AOW-premie op, dat is 14 procent. In Nederland bouwt u  
tussen 1980 en 2000 (dan wordt u 65 jaar) 20 jaar AOW-premie op,  
oftewel 40 procent. In totaal heeft u recht op 14 + 40 = 54 procent AOW. 

Advies: 
als u een vader, moeder, oom, tante, 
vriend(in) heeft die gekort wordt op de 
AOW, stuur een bezwaarschrift naar de So-
ciale Verzekeringsbank (zie ook  www.svb.
nl Sociale Verzekeringsbank voor opbouw 
bezwaarschrift) en voeg een kopie van dit 
wetsartikel toe. Wijs in de brief op de ge-
woonde jaren voor 1957 in Suriname, als 
hij/zij toen al ouder was dan 15 jaar. Artikel 
1, onderdeel H van het Gelijkstellingbesluit 
en artikel 55 van de AOW leggen uit dat ook 
Surinamers automatisch verzekerd zijn ge-
weest voor de AOW in de periode van het 
vijftiende levensjaar tot aan 1957.

Namens de redactie van Zorg en Hoop  
Reparatiewet

Valt U ook onder de AOW-Reparatiewet ????
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Fos’ten op de 50+ beurs
Een foto-impressie van Twie Tjoa

Yvonne Heygele, adviseur bij NOOM, houdt een 
gloedvolle toespraak over bezuinigingen en de 
gevolgen voor Surinaamse ouderen. Als vervolg 
hierop vertelt Twie Tjoa over ‘Monitori: project 
Wonderen doen met geld’; een project waar 
Fos’ten aan meedoet (zie in deze Koranti een 
beschrijving van dit project)

Het publiek in de zaal laat zich empoweren door de toespraak van Yvonne.

Na de pauze verraste 
Conchita Conrad ons 
met haar prachtig 
gezongen liedjes.

Renee Bishop zingt de ster-
ren van de hemel...! 
Met zijn geweldige stem voert 
hij ons terug naar die ‘goede 
ouwe tijd’.

Renee Bishop blijkt ook de kunst van het 
verleiden uitstekend te verstaan ...

Voor de sluiting van 
de konmakandra is 

er nog tijd om de 
benen los te gooien

Enthousiast 
applaus

Renee Bishop, charmeur en gentleman

Samen zingen: 
wat een kracht stralen deze vrouwen uit!
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Koranti is een uitgave van 
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

Pensioenakkoord: 
het vitaliteitspakket
Overgenomen uit: ANBO @ctueel juli 2011

In het Pensioenakkoord is vastgelegd dat in ver-
band met de noodzaak tot langer doorwerken, 
maatregelen nodig zijn om de arbeidsdeelname 
van oudere werknemers te bevorderen. Sociale 
partners en kabinet moeten hierover afspraken 
maken. Minister Kamp van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid heeft op 4 juli 2011 aan de 
Tweede Kamer een brief toegezonden met daarin 
de hoofdlijnen van het zogenaamde Vitaliteits-
pakket.

De hoofdlijnen van dit pakket:
-  bedrijven komen in aanmerking voor een mo-

biliteitsbonus voor het in dienst nemen van 
55-plussers. De mobiliteitsbonus is hoger als 
het bedrijf de oudere werknemer uit een uit-
keringssituatie komt.

-  er komt één werkbonus voor 62-plussers. 
Deze komt in de plaats van de bestaande 
ÄUHUJPwSL� WYPRRLSZ� ]VVY� V\KLYLU� VT� SHUNLY�
door te werken, de ouderenkorting en door-
werkbonus.

�� �KL�ÄZJHSL�HM[YLRKYLTWLS�]VVY�ZJOVSPUNZ\P[NH-
ven gaat omlaag.

-  scholing vanuit de scholingsfondsen blijft 
niet beperkt tot de eigen sector.

-  sociale partners en scholingsfondsen krijgen 
de mogelijkheid gebruik te maken van de  
Europese subsidieregeling ESF om duurza-
me inzetbaarheid te bevorderen.

-  er komt een nieuwe spaarregeling waarmee 
KLLSULTLYZ�LLU�ÄUHUJPwSL�I\MMLY�R\UULU�VW-
bouwen om bijvoorbeeld de overgang naar 
een andere baan zo soepel mogelijk te laten 
verlopen. In verband hiermee verdwijnen de

 levensloopregeling en de spaarloonregeling. 
  De inleg in de spaarloonregeling stopt al per 

1 januari 2012. Het kabinet komt met een 
overgangsregeling voor de bestaande le-
vensloopregeling.

-  Het kabinet wil dat sociale partners afspra-
ken maken over een ‘van-werk-naar-werk-
budget’ voor werknemers. Dit helpt werkne-
mers die met ontslag bedreigd worden om 
via scholing een nieuwe baan te vinden.

Het Vitaliteitspakket is ook bedoeld voor werk-
gevers binnen de overheid. Het doel is dat de 
arbeidsmarktpositie van alle oudere werknemers 
op den duur normaliseert en dat zij zonder steun 
van de overheid kunnen concurreren op de ar-
beidsmarkt. Daarom zullen in 2020 in beginsel 
alle maatregelen uit het Vitaliteitspakket tegen 
het licht worden gehouden.

De precieze invulling van het pakket vindt plaats 
op Prinsjesdag. De beoogde invoeringsdatum 
van het Vitaliteitspakket is overigens 1 januari 
2012.

Alweer een jaar voorbij ...
Het wordt iedere dag vroeger donker. In huis 
Z[HH[�LLU�RHHYZQL�KH[�ÅVURLY[��/L[�PZ�LLU�[PQK�]HU�
veel gezelligheid. Met lichtjes is er geen een-
zaamheid.  Overal zie je buiten versierde bomen 
staan. Hoe kan een jaar toch zo snel voorbij 
gaan. Er gebeurt zoveel in een jaar tijd. Soms is 
het voor sommigen een hele strijd.  We geden-
ken de mensen die gestorven zijn. Dat doet dan 
soms enorm veel pijn. Je kunt eigenlijk je ge-
liefden niet missen. Maar ja, dat kun jezelf niet 
beslissen.  Het gemis wordt wel groter aan het 
eind van het jaar. Dat is beslist wel waar. Maar er 
gebeuren natuurlijk ook positieve dingen, waar-
door je dan weer kunt lachen en zingen.  We 
houden ons daar dan maar aan vast, dan heb je 
het minste last. Zo hopen we op een goed twee-
duizendtwaalf.

Vrede voor iedereen  
Vrede op aarde 
Vrede in je land 
Vrede in je stad 
Vrede in je dorp 
Vrede in je straat 
Vrede in je huis 
Vrede in je hart 

Dit wens ik een ieder 
groot en klein 

Zo zou het nieuwe jaar 
voor iedereen moeten zijn

Prettige feestdagen


