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Van het bestuur
Christina Harrevelt, voorzitter Fos’ten
Een nieuwe Koranti valt, zo vlak voor ‘Mi boto 
lai’ op de mat. Niet ongelezen laten hoor, want er 
is belangrijk nieuws. Zo treft u – als u de donatie 
voor 2013 reeds heeft voldaan – bij deze Koranti 
uw pasje aan. Erg belangrijk als u op 7 april naar 
onze ‘Mi boto lai’ bijeenkomst in Utrecht wilt ko-
men. Check dus nog even in de envelop!! Mocht 
er iets mis zijn, maak dan meteen contact met 
het secretariaat. Ik hoop u in Utrecht te ontmoe-
ten.

In deze editie van Koranti ook aandacht voor 
de maatregelen die vooral ons ouderen treffen. 
Natuurlijk zijn we solidair met onze jongeren 
en willen we best ons steentje bijdragen in tij-
den van crisis, maar door een optelsom van de 
maatregelen worden ouderen zwaarder getrof-
fen. Daarom laten de achterbannen van de ou-
derenorganisaties NOOM, PCOB, Unie KBO en 
de NVOG het er niet bij zitten en zijn een handte-
keningenactie gestart. 

Donderdagmiddag 14 maart bezochten enkele 
tientallen ouderen, gewapend met bokshand-
schoenen en tienduizenden handtekeningen het 
Ministerie van Financiën. Zij ‘knokten’ daar voor 
het terugdraaien van de belastingverhoging voor 
ouderen.

Directeur Directe Belastingen Visser van het mi-
nisterie van Financiën nam de handtekeningen 
in ontvangst. Hij gaf aan dat elk signaal van 
bezorgde burgers serieus wordt genomen, he-
lemaal als 20.000 door hun handtekening te zet-
ten hun bezorgdheid uiten. Deze problematiek 
heeft zeker aandacht van het ministerie

U wordt ook uitgenodigd een kijkje te nemen op 
de nieuwe site: ‘zorgvoorjeouders.nl’ Op deze 
websites vind je veel informatie die je als mantel-
zorger kunt gebruiken om de zorg te vergemak-
kelijken. Er zijn websites speciaal voor mensen 
met een migrantenachtergrond.

Fos’ten heeft voor 2013 weer veel plannen. Om-
dat er nieuwe maatregelen zijn gekomen i.v.m. 
de AOW hebben we voor vrouwengroepen die 
dat willen een vernieuwde voorlichting over dit 
onderwerp. Ook voorlichtingen rond dementie 
zijn nog mogelijk. In dit kader zijn we in samen-
werking met de Landelijke Stuurgroep Moluk-
kers (LSMO), die ervaring hebben op dit gebied, 
bezig met het uitwerken van een geheugenkof-
fer ten behoeve van Surinaamse en Caribische 
ouderen. 

Zoals u elders in deze Koranti kunt lezen doen 
wij ook mee met het project ‘Ouderen in veilige 
handen’. Onze gespreksleidsters komen graag 
naar u (uw organisatie) toe om dit onderwerp te 
bespreken. Tijdens de ‘Mi boto lai’ zullen we u 
nader informeren over de geheugenkoffer en dit 
project. 

Veel leesplezier en tot ziens op 7 april a.s.

Christina Harrevelt - Voorzitter. 
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Het Older Women’s Network-Europe 
(OWN-Eu) is de enige Europese stich-
[PUN� KPL� aPJO� ZWLJPÄLR� YPJO[� VW� KL� WV-
sitie van de 50+ vrouw. Zij is opgericht 
in 1995, nadat was gebleken dat de be-
langen van oudere vrouwen noch door 
de bonden voor ouderen noch door de 
verenigingen voor vrouwen werden be-
hartigd. Oudere vrouwen waren onzicht-
baar: hun problematiek kwam niet voor 
op de nationale of Europese politieke 
agenda.

Het ouder worden is een proces dat 
zich gedurende het hele leven voltrekt. 
De achterstand die vrouwen al op jon-
gere leeftijd ondervinden op verschil-
lende gebieden (gezondheidszorg, 
arbeidsdeelname, educatie, materi-
ele positie, belangenbehartiging, re-
presentatie), manifesteert zich ook bij 
het ouder worden. Erkenning voor het 
onbetaalde werk als vrijwilligster of als 
mantelzorgster dat door (oudere) vrou-
wen gedaan wordt, ontbreekt of wordt 
als vanzelfsprekend aanvaard. Om haar 
doel te bereiken participeert OWN-Eu in 
relevante projecten; de bestuursleden 
worden vaak als spreker uitgenodigd op 
Europese conferenties rond het thema 
oudere vrouw in velerlei facetten.

Sinds 2002 speelt OWN-Eu een actieve 
rol binnen het Europese Platform voor 
ouderen: AGE. Zij is vertegenwoordigd 
in de Council (= algemeen bestuur) en  
in alle expertgroepen (sociale insluiting, 
leeftijdsdiscriminatie, arbeid, sociale ze-
kerheid, gezondheid, ict als hulp voor 
ouderen) die het beleid van AGE voor-
bereiden. Haar taak in deze groepen is 
vooral te letten op hoe maatregelen uit-
werken voor vrouwen en minderheden.

Column
Older Women’s Network-
Europa
Alvy Derks – Tai A Pin,  
voorzitter OWN-Eu 1999 - 2011

“God houdt van me”
Lydia Emanuels in gesprek met een zeer 
unieke, bewonderenswaardige vrouw

Het overkomt me niet vaak dat ik geen woorden kan vinden, maar toen ik oog in oog 
met haar stond was ik sprakeloos. Daar stond ze: rechtop, slank, het zilvergrijze haar 
modieus gekapt, een vlotte blouse over een donkere pantalon, bronskleurige schoe-
nen…een eeuw jong! De tweede verbazing overviel me toen ze zei “Kom binnen in 
mijn paleisje”: volle stem en niet het dunne, vaak aarzelende geluid dat men van ie-
THUK�]HU�aV�LLU�OVNL�SLLM[PQK�]LY^HJO[���>H[�aV\�OL[�ÄQU�aPQU�HSZ�KP[�NLZWYLR�]PH�KL�
radio kon worden uitgezonden, omdat de luisteraar dan zelf het krachtige geluid van 
haar stem zou hebben kunnen horen. In de loop van ons interview heeft ze mij nog 
vaker versteld doen staan van haar sterke persoonlijkheid en positieve levenshouding.

Dat wel, maar als klein kind realiseer je je 
dat niet. Ik weet wel dat ik heel bang was.

  Waarvoor? Heeft u nu nog een beeld 
van die angst?

En of! Ik kan me heel goed herinneren dat 
we daar in een rijtuig naar toe gingen, want 
er waren die tijd nog geen auto’s. De non-
nen woonden in een gebouw met een heel 
hoge stoep met een koperen leuning en 
een trekbel; dat gebouw was in de buurt 
van  de Modevakschool. Mijn vader trok 
aan de bel, er werd een zware ketting weg-
geschoven van de deur en toen die open 
ging, keken we in een lange schemerige 
gang. Op dat ogenblik kwam die angst, 
want we zagen zwarte dingen staan; hoe 
moest zo een klein kind weten dat dat 
nonnen waren! We waren vreselijk bang, 
begonnen te huilen en we klemden ons 
vast aan mijn vaders benen: ik aan de ene 
kant, mijn zus aan de andere. Je besefte 
niet dat je vader het beste doet wat hij wist 
te doen. En ik moet zeggen dat de nonnen 
heel lief voor ons waren, maar we vonden 
het eten niet lekker, de pap niet lekker…
(zucht) Ik heb daar veel gehuild, hoor. Maar 
ik ben er doorheen gekomen. Ik ben daar 
ook op school gegaan. Toch kan ik me van 
het oude Suriname niet veel herinneren, 
want we mochten nooit uit. Ze hadden een 
heel grote tuin, van de Gravenstraat tot het 
LPUK�]HU�KL�>\SÄUNOZ[YHH[�LU�LSRL�TPKKHN�
moesten we met de nonnen door die tuin 
wandelen: een uur heen, aan het eind van 
de tuin moesten we bidden en dan een uur 
terug naar het klooster. Dus in Suriname 
heb ik niet het normale leven van een jonge 
vrouw gekend.

 Heeft u in Suriname ook nog gewerkt?

Zeker. Ik was jarenlang in de verpleging en 
heb 4 jaar als operatiezuster in ’s Lands 
Hospitaal gewerkt onder de alom geprezen 
dokter Lo. Zijn volle naam was Lo Sin Sjoe, 
maar hij stond algemeen bekend als dr. Lo, 
een geweldige chirurg.  

  Die naam kan ik me heel goed herinne-
ren. Er waren 3 artsen, die als een soort 
halfgoden beschouwd werden: dokter 
Lo, dokter Nassy en dokter Voight.

Precies. Toch besloot ik in 1930 uit Su-
riname weg te gaan en op Aruba te gaan 
wonen.

 Waarom?

Wel, ik was verliefd geworden op een jon-
geman, Ronald Hedges-Abrahamsz, en 

hij ging naar Aruba. Na een jaar trouwden 
we met de handschoen en volgde ik hem. 
We hebben een gezin gesticht en hebben 
er 28 jaar gewoond. Dat waren de mooi-
ste jaren van mijn leven: we hadden een 
mooi huis, veel vrienden, allemaal net als 
wij jonge stellen met kinderen, we deden 
heel veel leuke dingen samen, het was net 
een  grote familie. Heerlijk! Toen kwam de 
tijd dat de 3 oudere kinderen in Nederland 
gingen studeren. Geloof me: ik ben bijna 
dood gegaan! Mijn kinderen gaan het huis 
uit, gaan wonen in een vreemd land waar ik 
niets over wist. Het was ellendig, ik miste 
ze verschrikkelijk. Je moet je voorstellen 
dat het in die tijd niet was zoals nu dat je 
elk ogenblik naar het buitenland kan bellen. 
Ze zijn 5 jaar hier gebleven zonder dat ik ze 
één keer gezien had en dat is een lange tijd, 
hoor. Als ik zie hoe dat nu gaat: kinderen 
gaan met de kerst naar huis, met verjaar-
dagen vliegen ze even over, als ze vakantie 
hebben kunnen ze ook naar het land waar 
ze vandaan kwamen…toen was er niks van 
dat alles. Na 5 jaar had mijn man verlof en 
kwamen we met de rest van het gezin voor 
2 maanden naar Nederland. Mijn man was 
helemaal gek van dit land, wilde hier komen 
wonen, maar ik zei: Jij wel, ik niet!

 Wat stond u dan zo tegen?

Het hele leven hier. Er was niet eens een 
badkamer in het huis! Er was een ronde 

kuip, een lavet heette dat toen, waarin je 
kleren moest wassen en moest baden, 
maar je moest in dat ding klimmen…en dat 
in de Churchilllaan! Op Aruba waren we 
gewend aan grote supermarkten, maar die 
kende men hier nog niet: je had de melk-
boer en de groenteman en voor elke bood-
schap moest je naar een andere winkel. 
Dan ging mijn man ‘s morgens om half ne-
gen de deur uit voor boodschappen en dan 
kwam hij om half 1 terug: winkel in, winkel 
uit en bij de slager, de bakker, noem maar 
op, moest hij in de rij staan. Maar aan de 
andere kant: hij knoopte ook met iedereen 
een praatje aan, dus dan kwam hij laat thuis 
met allerlei verhalen die hij van anderen had 
gehoord. Wat miste ik mijn lekker leven dat 
ik op Aruba had gekend. Maar om de kin-
deren zijn we in 1964 toch naar Nederland 
gekomen.

  Wat waren toen uw verwachtingen van 
het leven hier?

Ik wist dat ik me zou moeten aanpassen 
aan de gewoonten van de mensen, maar 
het moeilijkste was de periode van de korte 
oorlog van Israël, weet je nog?

 Bedoelt u de zesdaagse oorlog in 1967?

Juist. Toen ik minister Luns op de radio 
hoorde zeggen dat Nederland militairen 
zou sturen als dat nodig was, heb ik tegen 

Ik ben op 26 februari 1913 in Paramaribo 
geboren als Georgine Heloise Amo. Eigen-
lijk kan ik  niet geloven dat ik 100 jaar oud 
ben. Het is zo een dubbel gevoel, want ik 
ben blij en dankbaar dat ik zo lang bij mijn 
kinderen kan zijn, maar toch weet ik ook 
dat mijn leven bijna op is. Dat het einde er 
aan komt vind ik een beetje griezelig ge-
voel, want als je 100 bent kun je op je vin-
gers aftellen dat er niet veel jaren meer vóór 
je liggen.

 Zou u dan nog veel langer willen leven? 

Nee nee, dat niet ! Ik wilde niet eens 100 
worden, want ik dacht dat je dan écht oud 
bent en achteruit gaat. Toen ik 95 jaar was 
stelde ik me voor dat mijn gehoor, mijn ge-
zicht…nou ja alles…slecht zou worden en 
dat wilde ik niet.  Honderd leek me zo oud. 
Maar dat is goddank niet zo.

  Nu bènt u dus honderd. Wat is nu de 
realiteit? 

Ik ben niet echt achteruit gegaan, want ik 
kan nog alles in huis zelf doen: ik kook elke 
dag,  bak mijn pom en pastei,  ik ben niet 
ziek, ik gebruik geen enkele medicijn, niet 
1 pilletje. Daarom zeg ik “God houdt van 
mij”. Het leven gaat gewoon door voor mij 
en dat is wat wij mensen ook moeten doen: 
gewoon doorgaan!

  Dat is de meest sterke uitspraak die ik 
van een oud mens (met alle respect!) 
ooit heb gehoord. Wat is uw recept voor 
zo een positieve levenshouding?

(Lachend): Een recept…hou op! Laat me 
zeggen de liefde van mijn kinderen. Dat is 
zo bijzonder voor me. Niet alleen mijn kin-
deren, maar ook mijn kleinkinderen en zelfs 
achterkleinkinderen zijn altijd om me heen. 
Soms verbaast het me dat ze zo graag bij 

me komen. Ik heb 3 dochters  en 1 zoon 
in Nederland en nog een dochter die op 
Aruba woont, 12 kleinkinderen en 16 ach-
terkleinkinderen, en allemaal dragen me 
op handen. Weet je hoe dat gaat: “Oma, 
ben je thuis? Ik wil langs komen, maar ik 
blijf eten” en ze weten dat het altijd goed 
is. Heel Surinaams dus. Ik kan niet anders 
zeggen dan dat ik een heerlijk leven heb. Ik 
ga overal mee met de familie, vaak samen 
uit lunchen, elke zaterdag ga ik shoppen, 
want mooie kleren en winkelen zijn dingen 
die ik leuk vind. Ik ben altijd ‘on the go’.

  U zei daarnet “heel Surinaams”.  Ik wil 
nu met u terug naar uw jeugd in Suri-
name, toen u nog het kind Siene Amo 
was. Hoe was uw leven toen?

(Gedecideerd): Niet prettig, ik heb geen 
leuke jeugd gehad. Mijn moeder is over-
leden toen ik 3 jaar oud was. We hadden 
een groot gezin, we waren met z’n achten, 
5 meisjes en 3 jongens, waarvan de jongste 
nog een baby was. Ik ben nummer 6 in de 
rij. Mijn vader was ten einde raad en hij be-
sloot toen dat de meisjes bij de nonnen in 
het klooster aan de Gravenstraat opgevoed 
moesten worden. Achteraf gezien was dat 
goed, maar het was niet leuk, nee: het was 
niet leuk. 

   Kunt u zich dat nog voor de geest  
halen?

Ja, ik weet het nog goed. Eigenlijk wilde 
het klooster ons niet opnemen omdat we te 
jong waren, maar men heeft een uitzonde-
ring gemaakt want mijn vader stond met 4 
meisjes daar op de stoep. De jongens gin-
gen naar een zus van mijn vader.

  U heeft dus toen niet alleen uw moeder 
moeten missen, maar het was ook een 
scheiding van uw broers

SIENE HEDGES –AMO, een eeuw jong!
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Ronald gezegd dat ik geen tulpenbollen wil 
eten en dat we weg moeten. Met die ge-
dachte liep ik al die tijd.  Mijn man wilde 
liever naar Suriname want dan kon hij gaan 
vissen met zijn broer. Uiteindelijk hebben 
we voor Gran Canaria gekozen, omdat 
goede vrienden van ons daar woonden. 
Mijn echtgenoot hield van uitgaan, vond 
het leven daar prachtig; we hebben er 5 
jaar gewoond. Toen werd hij ziek. Na een 
zware operatie is hij overleden en tenslotte 
heeft het leven  me hier terug gebracht.

  U heeft dus ook groot verdriet gekend, 
maar als ik naar u kijk en luister bent u 
een gelukkig mens; u heeft  zich  met 
het leven in Nederland kunnen verzoe-
nen?

O ja, hoor, jawel, want ik had geen keus. 
Mijn kinderen woonden hier en die waren 
het allerbelangrijkste in mijn leven. Na het 
overlijden van mijn man ben ik vaak terug 
gegaan naar Aruba, maar als ik daar zat 
trok mijn hart toch naar hier. En omgekeerd, 
beide landen trekken aan je en daar kan een 
mens niet mee leven, dus uiteindelijk heb ik 
gekozen om hier te blijven. Achteraf gezien 

is het een uitstekende keuze geweest, want 
deze mooie aanleunwoning in De Venser 
zou ik daar niet gehad hebben. Ik heb een 
WYHJO[PNL�ÅH[�LU�ILU�NLS\RRPN�HIZVS\\[�UPL[�
afhankelijk van verzorgingshulp.

   Heeft u nog sociale contacten, heeft u 
nog genoeg te doen in uw leven, ver-
veelt u zich nooit?

Vervelen, nooit! Ik heb 5 vriendinnen, die 
hier al langer dan ik wonen en we maken 
gebruik van de vele activiteiten van het huis. 
Bingomiddagen, dansavonden, shows met 
soms muziekbandjes, elke week is er wel 
wat te doen. Je krijgt een drankje en een 
hapje en we hebben lol met elkaar.

 Dansavonden! Danst u nog? 

Nee, ik wil wel en ik kan het nog, maar ik doe 
het niet. Weet je, ik heb geen danspartner, 
want ik wil niet met een andere vrouw dan-
sen en ik hou er niet van alleen te dansen. 
Maar vaak bevalt de muziek me ook niet: 
veel hoempa-hoempa, Daar bij die molen, 
en dat soort deuntjes, maar bijna nooit 
onze muziek. Maar als er ’s een keertje een 

Surinaams bandje komt is de zaal propvol 
met Hollanders. (Haar schouders bewegen 
ritmisch alsof ze bigi poku hoort). En daar 
gaan ze (Lachend) op hun manier…je weet 
wel!  Wanneer er geen activiteiten zijn lees 
ik, doe mijn huishouden en ga ik veel uit. O 
QH��LU�PR�ÄL[Z�LSRL�TVYNLU�VW�aV�LLU�RSLPUL�
Ä[ULZZ�ÄL[Z��KPL�OPLY�VUKLY�TPQU�Z[VLS�Z[HH[�

  Is er iets van uw levenswijsheid dat u 
wilt overdragen aan jongere mensen?

Het enige wat ik weet is dat je het leven 
moet nemen zoals het komt en dat je moet 
blijven doorgaan. Van  werken is nog nooit 
iemand dood gegaan, dus blijf zoveel mo-
gelijk actief.

  Kunt u de som van al uw dagen kort sa-
menvatten?

Ik mag niet klagen. Ik ben een gelukkig en 
tevreden mens, echt waar. Ik heb een heel 
mooi huwelijk gehad, lieve kinderen, klein-
kinderen en achterkleinkinderen, veel trou-
we vrienden, gezondheid. Ik ben een Gods 
kind, God houdt van me.

Overhandiging Fos’ten Singi Buku in 
Suriname
Onder grote belangstelling van de bewo-
ners werd op 22 januari 2013 door  Mildred 
Zuidveen, oud-penningmeester van Fos’ten 
in Nederland en nu vertegenwoordigster 
van Fos’ten in Suriname, ons Fos’ten Singi 
Buku aan de ouderensoos van De Mantel 
overhandigd. Hierbij werd zij bijgestaan 
door Judith Tilborg van Stichting Bigisma 
Kontren. In de inleiding werd verteld hoe dit 
initiatief in Nederland is ontstaan. 

Vervolgens ging Mildred in op wat Fos’ten 
met dit boekje en vooral met de daarin op-
genomen CD met ‘owruten singi’ beoogt.
Directeur Wendell Margaret was zeer inge-
nomen met dit gebaar en met het boekje in 
handen gaf hij blijk van zijn enthousiasme 
en waardering. Daarna gaf Liesbeth Veneti-
aan -Vanenburg, die dit initiatief van harte 
ondersteunt, enkele tips en aanbevelingen. 
Zij benadrukte dat het belangrijk is voor de 
ouderen om niet alleen maar naar de CD 
te luisteren, maar vooral ook mee te zin-
gen. Judith Tilborg legde uit dat één van de 
speerpunten van Fos’ten is om ons cultu-
reel erfgoed te conserveren. Daarbij beho-

ren zeker ook de liedjes die  tientallen jaren 
geleden zijn gemaakt. Behalve het vastleg-
gen van deze ‘owruten singi’ en onze ou-
deren activeren om mee te zingen en op 
de muziek te bewegen, draagt Fos’ten met 
dit boek+cd ook concreet iets van waarde 
over aan generaties die na ons komen.

Toen het ogenblik was aangebroken waar-
op de CD werd gestart en de eerste klan-
ken van de ‘Feryari Prisiri’ klonken, werd 
er door onze bigisma inderdaad met veel 
plezier meegezongen en gedanst! De sfeer 
zat er goed in.

vlnr Judith Tilborg, Mildred Zuidveen, Wendell Margaret

De sfeer zat er goed in tijdens het meezingen en meebewegen.

De Mantel in de Verlengde Keizerstraat - Paramaribo

Een dag eerder, op maandag 21 janu-
ari 2013, was de stichting Kibri Mi aan de 
beurt. Daar was toevallig een jarige, dus 
kwam vooral het eerste nummer, ‘Feryari 
Prisiri’, meteen goed van pas.  
Janice Rusland, dochter van Fransisca 
Rusland-Engelbrecht, de oprichtster van 
Kibri Mi, is nu belast met de leiding van de 
dagopvang van ouderen. Zij  bedankte alle 
Fos’ten mensen in Nederland, die aan dit 
prachtige Singi Buku hebben meegewerkt, 
heel hartelijk. Iedereen genoot van de lied-
jes en probeerde meteen het boekje in 
handen te krijgen. Er werd gevraagd of er 
meerdere exemplaren in Suriname worden 
verkocht; ze zijn niet in de handel verkrijg-
baar, maar inmiddels is er een pakket met 
cd’s naar Suriname verzonden voor de ver-
koop op enkele speciale adressen.
 

Geacht bestuur stichting Fos’ten,
 
Bij deze wil ik U allen van harte bedanken, voor het prachtige boekje+CD, Fosten Singi, populaire Surinaamse liedjes. 
Onze “Manteltjes”, de bejaarden waren zeer ingenomen met hetgeen zij mochten horen, alsook het team bij stichting De Mantel.
 
Nogmaals hartelijk dank,
Namens mijn bestuur,  
Wendel F. Margaret, BSc. 
Directeur Stichting Dagopvang voor Bejaarden en Veilig Wonen De Mantel en gemeenschapscentrum De Schakel.
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In het Dagblad Suriname van 21 februari 2013 lezen wij:   

Fos’ten singi prisiri boekje/cd voor senioreninstellingen

Op 14 februari (Valentijnsdag) 2013 mochten Stichting Wiesje en Huize Albertine  een fos’ten singi boekje met cd in ontvangst nemen. 
De laatste aanbieding is volgende week bij Huize Ashiana. Dan hebben zo’n 7 instellingen deze geste mogen ontvangen. De bedoeling 
van Stichting Fos’ten in Nederland, waar Christina Harrevelt voorzitter van is, is om voor de viering van het 3e lustrum, niet alleen de  
Surinaamse senioren in Nederland, maar ook in Suriname deelgenoot te maken van leuke oude Surinaamse deuntjes, in zoveel mo-
gelijk hun originele compositie. De geste is bij de instellingen goed ontvangen.

Huize Albertine Huize Ashiana

Hoezo........ ouderen wegbezuinigen ?!?
Twie Tjoa
De nieuwe bezuinigingsmaatregelen van het kabinet worden door vele ouderen als onrechtvaardig ervaren, omdat er sprake is van een 
abrupte opeenstapeling van nieuwe maatregelen die ouderen treffen. Velen van hen hebben zich niet erop kunnen voorbereiden en heb-
ben dus ook geen eigen maatregelen kunnen treffen.
 
Hieronder volgt een opsomming van een aantal maatregelen die voor vele ouderen, en in het bijzonder migrantenouderen, tot noodlij-
dende situaties kunnen leiden:

1.    Op het gebied van INKOMENSMAAT-
REGELEN met als gevolg koop-
krachtverlaging:

a   het AOW-inkomensgat
� �� �WLY�HWYPS� �����NHH[�KL�(6>� PU�VW�

de dag dat u 65 jaar bent. Tot dan 
had u recht op AOW op de 1e van 
de maand dat u 65 jaar bent ge-
worden. Als u dus op de 31e van 
de maand 65 jaar wordt ontstaat er 
een gat tussen de 1e van de maand 
en de 31e en heeft u een maand 
geen inkomsten. 

� �� �7LY� �� QHU\HYP� ����!� MHZLNL^PQaL�
versnelde verhoging van de AOW-
leeftijd naar 67 jaar > de compen-
satieregeling is niet genoeg om het 
gat te overbruggen. 

b  per 1 april 2013 moeten veel pensioen-
fondsen noodgedwongen korten op de 
pensioenuitkeringen. Al jaren hieraan 
voorafgaand zijn de pensioenen niet 
geindexeerd. Dit is slecht voor de koop-
kracht van gepensioneerden. 

c  nieuwe belastingmaatregelen, waarbij 
de 1e belastingschijf verhoogd is met 
3,9% (van 33,1% >37%) en de 2e be-
lastingschijf met 0,05%. Daarnaast is 
ook de inkomensafhankelijke zorgpre-
mie over het aanvullend pensioen ver-
hoogd van 5% naar 5.65%. Ook hierbij 
zijn compensatieregelingen getroffen, 
maar deze zijn onvoldoende > veel 
ouderen moeten interen op hun spaar-
geld.

d  de geplande verhoging van de huren zal 
ook van invloed zijn op de inkomens  
van oudere huurders.

2.   Op het gebied van ZORGMAATRE-
GELEN

a  toename eigen risico ziektekostenver-
zekering naar ¤ 350,00 

  veel ouderen moeten hierop een be-
roep doen vanwege het regelmatig en  
veelvuldig gebruik van medicijnen, zie-
kenhuisbezoek, etc. 

b toename eigen bijdrage in de AWBZ

c  verscherping toelatingseisen verpleeg-
en verzorgingshuizen. Vanaf 2016 nog 
alleen maar toegankelijk voor de zwaar-
ste categorie hulp-en zorgbehoevende  
ouderen. Dreiging van sluiting van hon-
derden zorgcentra > lege panden, die 
ongeschikt zijn voor een andere be-
stemming 

d  De langdurige zorg voor ouderen moet 
straks vooral thuis plaatsvinden. Be-
staande woningen moeten aange-
past worden aan de behoeften van de  
ouderen, want er is ook een groot ge-
brek aan seniorenwoningen.

e  volgens de cijfers woont 2/3 van de 
zelfstandig wonende ouderen nu nog 
in een eengezinswoning met verdiepin-
NLU� VM� WVY[PLRÅH[� aVUKLY� SPM[�� .L]VSN!�
verhoogd valrisico en gevoelens van 
onveiligheid/eenzaamheid.

f  zorg-en huurtoeslag partner: in 2013 
maakt het voor de zorg-en huurtoe-
slag  niet meer uit of samenwonenden 
een gezamenlijke huishouding voeren. 
Dit betekent dat twee huisgenoten 
het inkomen van hun huisgenoot niet 
meer  hoeven op te geven om voor een 
zorg-en/of huurtoeslag in aanmerking 
te komen. Zij worden dan niet als toe-
slagpartner beschouwd, waardoor ze 
in aanmerking komen voor een toe-
slag. 

 Wanneer is er wel sprake van toeslagpart-
nerschap?
�� �HSZ� aPQ� NLO\^K�LU�NLYLNPZ[YLLYKL�WHY[-

ners zijn
�� �̂ HUULLY� aPQ� LLU� UV[HYPwSL� ZHTLUSL-

vingscontract hebben
�� ZHTLU�LLU�RPUK�OLIILU
�� �ZHTLU� LPNLUHHY� aPQU� ]HU� KL� ^VUPUN��

waarin zij wonen
�� �LLU�]HU�ILPKLU�PZ�HHUNLTLSK�PU�KL�WLU-

sioenregeling van de ander
 
 In al deze gevallen moeten de samenwo-
nenden het inkomen van hun huisgenoot 
wel opgeven.

Het doel van al deze bezuinigingsmaatre-
gelen is om kwaliteit en betaalbaarheid te 
kunnen garanderen in de toekomst, zodat 
latere generaties er ook nog gebruik van 
kunnen maken. Alles goed en wel, maar wij 
vragen ons af: 

Hoelang kunnen onze ouderen deze be-
zuinigingen (nog) dragen?!

Fosten singi vastgelegd voor 
nageslacht

Audry Wajwakana
De Ware Tijd – 31januari 2013

PARAMARIBO - Meer dan veertig owru-
ten singi als Rorac, Friyari prisiri, Zestien 
april, Mi kant’ O en Jai Jai Sarnam zijn in 
een zangboek met cd vastgelegd voor het 
nageslacht. .Behalve de teksten van de 
liedjes is bij sommige ook uitleg gegeven 
over de inhoud. Verschillende liedjes heb-
ben diverse lezingen over de achtergrond.

Ook zijn originele tekstschrijvers en com-
ponisten van de liedjes in het boek opge-
nomen, althans zover dat getraceerd kon 
worden.

Het doel van de verzameling is om de lied-
jes in hun originele vorm te behouden. “Met 
het aanbieden van de boeken (inclusief cd) 

aan de bejaardentehuizen hoopt  Fos’ten 
dat dit in hun activiteitenplan wordt op-
genomen. Hierdoor kunnen onze bigi sma 

de oude tijden herleven en over vroeger 
praten,” zegt Judith Tilborg van Bigi Sma 
Kontren. 

vlnr Mildred Zuidveen, Judith Tilborg, Liesbeth Guicherit (Stichting Wiesje)
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�� �-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

Mis dat niet !!!! …………… 
Mi Boto Lai 2013 komt er  
weer aan! 
U bent dan ook van harte uitgenodigd 

op:  zondag 7 april 2013
in:  Zimihc theater Stefanus
 Braziliëdreef 2
 3563 CK Utrecht
van: 12.00 uur tot 15.30 uur
inloop: 11.30 uur

Het Zimihc theater is goed met openbaar vervoer 
te bereiken. 
Bus vanaf Utrecht Centraal: 
GVU Lijn 6 richting Zuilen (via Overvecht), 
Halte Amazonedreef. 
De bus stopt praktisch voor de deur. 
Er is ruim voldoende gratis parkeergelegenheid 
voor de deur. 

In de pauze rond 13.30 uur zijn er voor een re-
delijke prijs lekkere hapjes verkrijgbaar, verzorgd 
door Irma Panka. Het Eldorado Boekencollectief 
is er ook dit keer weer bij!

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 waarbij, donateurs voorrang hebben bij het 
reserveren van een plaats in de bus.

Voor de busreis betalen donateurs  ¤ 6,- en 
niet-donateurs ¤ 14,-. Dat is dus inclusief  
entree.
Bij voldoende deelname zal er ook een bus uit 
Hoogezand/Sappenmeer rijden. Houdt dus onze 
website www.fosten.eu in de gaten.

U kunt zich voor de bus tot uiterlijk 1 april, aan-
melden bij onderstaande personen: 

Rotterdam: 
mevr. N. Babel: 06 - 47 51 08 28                        

Leiden: 
mevr. G. Ho Sack Wa: 071 - 512 64 50  

Den Haag: 
mevr. E. Caprino: 070 - 323 51 67 
 
Amsterdam: 
dames M. Overman: 06 - 55 58 09 11 en 
L. Martis: 06 - 12 96 68 94

Hoogezand: 
mevr. C. Harrevelt: 06 - 18 20 84 12

Lelystad/Almere: 
mevr. A. Bostdorp: 06 - 27 03 68 46

Deze contactpersonen zullen u alles over op-
staptijden en -plaatsen vertellen.

Campagne Ouderen in veilige 
handen van start
Er zijn elk jaar naar schatting 200.000 senioren 
slachtoffer van mishandeling. Daarbij denkt u 
misschien meteen aan fysiek geweld. Maar ook 
WZ`JOPZJOL� TPZOHUKLSPUN�� ÄUHUJPwSL� \P[I\P[PUN��
verwaarlozing en seksueel misbruik horen hierbij. 
Ouderenmishandeling komt in alle lagen van de 
bevolking voor. Dus ook in de migrantengemeen-
schappen. Soms is sprake van opzettelijke en 
doelbewuste foute handelingen. Maar heel vaak 
speelt onmacht van mantelzorgers om goed om 
te gaan met ziekte een rol. Of mantelzorgers 
hebben, vol goede bedoelingen, te weinig oog 
voor de wensen van de oudere. En: wat zouden 
de buren wel niet zeggen als ik mijn moeder laat 
opnemen in een verpleeghuis?
De rijksoverheid wil ouderenmishandeling met 
volle kracht bestrijden en heeft daarvoor een 

actieplan gemaakt. Misschien heeft u hierover 
al een radiospotje gehoord. De gezamenlijke 
ouderenbonden (ANBO, PCOB, Unie KBO en 
NOOM) hebben aangeboden om de campagne 
uit te voeren in samenwerking met het Ministe-
rie van VWS. Zij zijn immers al langere tijd be-
zig met dit onderwerp en zijn als geen ander in 
staat veel ouderen te bereiken.  Er zullen begin 
2013 voorlichters worden getraind om ouderen-
mishandeling overal in het land bespreekbaar te 
maken.  Het NOOM en alle lidorganisaties zijn 
bovendien door het Ministerie in de gelegenheid 
gesteld om een aanvullend verdiepingstraject uit 
te voeren om zoveel mogelijk ouderen uit onze 
achterban te bereiken.  De campagne zal tot 
eind 2014 duren.


