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Van het bestuur
Door Christina Harrevelt, voorzitter Fos’ten
U heeft er waarschijnlijk naar uitgekeken, de 
eerste Koranti van 2011,weer vol informatie en 
wetenswaardigheden. Natuurlijk met de aan-
kondiging van en informatie over de Mi boto 
lai konmakandra. Om met het laatste te begin-
nen. Mi boto lai 2011 wordt dit jaar gehouden 
op zaterdag 16 april in Zeeland. In samenwer-
king met de stichting Slavernijmonument Mid-
delburg is voor deze provincie gekozen. Van 
vele donateurs zijn de afgelopen weken mailtjes 
en telefoontjes gekomen met de vraag hoeveel 
bussen er komen en van waar ze zullen rijden. 
Op een aparte bijlage bij dit blad vindt u nadere 
info over busvervoer, aanvangstijden etc. Het 
belooft weer een mooie, gezellige en leerrijke 
dag te worden. U begrijpt dat donateurs voor-
rang hebben.
Over donateurs gesproken: iedereen die een bij-
drage heeft overgemaakt, heel hartelijk bedankt 
en degenen die dat nog niet gedaan hebben, 
doe het zo spoedig mogelijk, want dat heeft 
voordelen voor u. Na de zomer willen we ons 
adressenbestand actualiseren en hebben daar 
uw hulp bij nodig. Binnenkort kunt u daar een 
brief over verwachten. Er worden nogal wat fou-
ten gemaakt – zoals geen gironummer of adres-
gegevens vermeld op de acceptgirokaart. Het 
is dan lastig om te achterhalen wie een donatie 
wilde doen. 

U treft in deze editie van Koranti verder nog een 
verslag van interessante themabijeenkomsten 
waar Fos’ten vrouwen aan hebben deelgeno-
men. Wij zijn bijzonder trots dat een van onze 
Fos’ten vrouwen onlangs gepromoveerd is tot 
doctor in de Letteren aan de Universiteit van 
Amsterdam en uiteraard hebben wij haar geïn-
terviewd: Dr. Cynthia Abrahams Devid van harte 
gefeliciteerd!

In het kader van de internationale betrekkingen 
is de Fos’ten folder in het Engels vertaald en nu 
dus voor Engelssprekende belangstellenden 
beschikbaar. De eerste exemplaren hebben nu 
al hun weg gevonden naar Zweden, Denemar-
ken, Duitsland, Finland en Estland. Deelnemers 
uit die landen, op een conferentie waar een af-
vaardiging namens NOOM/Fos’ten aanwezig 
was, hebben daar gretig gebruik van gemaakt. 
In deze Koranti treft u een korte samenvatting 
van genoemde conferentie. 
Ook van de reis naar het Europees Parlement 
in Brussel met de gezamenlijke ouderenbonden 
treft u een impressie. Voor het volledige verslag 
verwijzen we naar onze website die binnenkort 
helemaal vernieuwd de lucht in gaat.

Namens het bestuur wens ik veel leesplezier.

Christina Harrevelt - Voorzitter. 
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Het FOS’TEN bestuur tijdens de voorbesprekingen in Middelburg, bij het Slavernijmonument 
vlnr Mildred Zuidveen, Sonnia Ramdhani, Christina Harrevelt, Twie Tjoa                              foto: Siegfried Steglich
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Mijn naam is  
Sonnia Ramdhani, 
gehuwd Elstak, 
55 jaar jong, sinds 
2000 woonachtig 
in Nederland. Ik 
ben in de binnen-

stad van Paramaribo geboren, waar mijn 
vader, Bhawanipersad Ramdhani, in de 
jaren 40 van de vorige eeuw de Volks-
winkel B. Ramdhani begon. Terecht een 
volkswinkel, vanwege de laagdrempe-
lige wijze waarop in de eerste levens-
behoeften van het volk werd voorzien. 
“Oom B”, zoals hij bekend stond, heeft 
in de winkel gestaan tot omstreeks 1980. 
Toen onze moeder onverwacht overleed 
hield Papa de belofte aan zijn vrouw om 
voor hun kinderen te blijven zorgen; dat 
heeft hij tot zijn einde toe gedaan. De 
winkel en ons huis waren toegankelijk 
voor iedereen. Kocht je niets, dan kon je 
toch nog je hart luchten bij mijn ouders. 
Zelfs moeders uit het district, op dok-
tersbezoek in de stad, konden met hun 
kindje bij ons terecht om even uit te rus-
ten. Wij kinderen hebben de kans gekre-
gen een goede school te bezoeken en 
te studeren. Na de Lerarenopleiding in 
Suriname heb ik o.a. 20 jaar in de Ame-
rikaanse diplomatieke dienst gewerkt in 
Suriname en op Curaçao. Dus geen le-
rares, maar wel werk met het menselijke 
aspect van het onderwijs. Op Curaçao 
heb ik jarenlang met de Stichting Hel-
ping Hands warme maaltijden verzorgd 
voor minder bedeelde schoolkinderen. 
Het resultaat: aanzienlijk verbeterde 
schoolprestaties. Ook drugsverslaafde 
vrouwen, afgedankt door de samenle-
ving, kregen onze hulp en aandacht. In 
2004 werd ik secretaris van de Stichting 
-VZ»[LU��TL[�ÄQUL�QHYLU�]HU�]YPLUKZJOHW�
en samenwerking. De bekendheid van 
Fos’ten groeit, zo ook haar achterban, 
en de jaarlijkse bijeenkomsten worden 
steeds drukker bezocht. Sinds kort 
ben ik teruggetreden als bestuurslid; ik 
moedig andere gedreven 50-plus Suri-
naamse vrouwen aan om het werk van 
Fos’ten te komen helpen voortzetten. 
Als wroko uma blijf ik meedoen, want ik 
geniet ervan en – dit heb ik van mijn ou-
ders meegekregen - mens zijn, dat doe 
je samen.

Column
SONNIA 
RAMDHANI-ELSTAK 
“Mens zijn, dat doe je samen”

Themadag 
‘Diversiteit in pijnbeleving 
en pijnbestrijding’
Uit het verslag van Yvonne Heygele 
en Wim Kroon
Met dank aan Helena Kosec van Pharos, die het verslag van 
de inleidingen heeft geschreven.

Organisatie: 
��7.6�:\WWVY[�
���5L[^LYR�]HU�6YNHUPZH[PLZ�]HU�6\KLYL�
4PNYHU[LU��5664��

��:[PJO[PUN�(SSVJO[VULU�LU�2HURLY��:(2�

Op 27 januari 2011 opende Freddy May, 
coordinator van NOOM, de themadag met 

het interessante thema ‘Diversiteit in pijn-
beleving en pijnbestrijding’.
Deze themadag is het resultaat van een 
eerste ontmoeting vorig jaar tussen patiën-
tenorganisaties en migrantenorganisaties. 
Twee verschillende werelden die elkaar ont-
moetten. Later dit jaar volgen bijeenkom-
sten over dementie en over terminale zorg.

+PZJ\ZZPL
Wat betekenen de geboden kennis en in-
zichten voor het werk van de patiënten- en 
migrantenorganisaties?

De taboes in de migrantengemeenschap-
pen zijn nog steeds heel groot. Naar bui-
ten treden is moeilijk, men schaamt zich 
en men houdt de klachten vaak liever voor 
zichzelf. In veel migrantengemeenschap-
pen blijkt men geneigd te zijn de zieke 
die aan pijn lijdt juist te “verwennen” en te 
“sparen” in plaats van hem of haar tot be-
weging te stimuleren. 
Een Surinaamse deelneemster vertelt uit 
eigen ervaring dat zwijgen en stiltes niet 
perse negatief hoeven te zijn. Stil zijn wordt 
anders beleefd en kan ook helpen bij de 
verwerking. Stiltes kunnen kracht geven. 
Altijd praten is een westerse benadering.

Geconstateerd wordt dat artsen opgeleid 
moeten worden om rekening te houden 
met de verschillende leefwerelden van pa-
tiënten en de diversiteit in benadering van 
ziekte en gezondheid.

Aandacht en tijd zijn misschien nog wel 
belangrijker bij pijnbestrijding dan optimaal 
medisch handelen. Deze gedachte sluit 
naadloos aan bij de belevingswereld van 
veel migranten, waar tijd en aandacht voor 
zieken hoog in het vaandel staan.

Voor migrantenorganisaties is het belang-
rijk om met hun achterban te werken aan:
-  Taboes bespreekbaar maken (bijvoor-

beeld kanker)
-  Met elkaar delen van ervaringen en in-

zichten over ziekte en gezond leven
-  Stimuleren van regie houden over eigen 

gezondheid en zorg
- Praten met de arts over klachten
Daar kunnen ze de ondersteuning van pa-
tiëntenorganisaties goed bij gebruiken, 
mits deze aansluiting kunnen maken op 
de ‘andere’ belevingswereld en wijze van 
communiceren bij migranten.

De vraag is waar migranten lotgenoten zoe-
ken. Tot dusver niet bij de patiëntenvereni-
gingen, maar meer in eigen kring.

Patiëntenorganisaties hebben ook een taak 
om de artsen te wijzen op het belang om 
klachten van patiënten serieus te nemen en 
zich te verdiepen in de leefwereld van de 
patiënten, inclusief de migranten patiënten. 
Dat is pas echt inkleuring van cliëntgerichte 
zorg.

Er wordt inmiddels al wel meer samenge-
werkt tussen patiënten- en migrantenor-
ganisaties. Naar aanleiding van de bijeen-
komst van vorig jaar hebben NOOM en 
vijf patiëntenorganisaties (Parkinson Ver-
eniging, Hart- en Vaatgroep, Nierpatiënten 
Vereniging Nederland, Reumapatiënten-
bond, Diabetes Vereniging Nederland) een 
plan ontwikkeld om passende vormen van 
dienstverlening voor oudere migranten met 
een chronische ziekte uit te testen. Hierin 
speelt ontmoeting een belangrijke rol. SAK 
werkt samen met de Prostaatkanker Ver-
eniging aan voorlichting in moskeeën. De 
Stichting Interculturele Gezondheidszorg is 
een samenwerkingsproject met de Astma 
Vereniging begonnen.

+L�]VSNLUKL�IPQLLURVTZ[LU�V]LY�
KP]LYZP[LP[�aPQU�NLWSHUK�VW!
�� ���TLP�����!�KLTLU[PL
�� ���VR[VILY�����!�[LYTPUHSL�aVYN�

4HOLZO�)OHYH[ZPUN!�WPQUILSL]PUN�LU�WPQUILZ[YPQKPUN�PU�OL[�OPUKVL{ZTL
De eerste presentatie werd verzorgd door pandit Mahesh Bharatsing. Voor het om-
gaan met pijn en pijnbestrijding vanuit het hindoeïsme is het begrip karma doorslag-
gevend. Karma betekent dat alles wat we doen, denken of zeggen bij ons terugkomt. 
Een goede daad heeft gunstige gevolgen en een slechte daad leidt onherroepelijk tot 
slechte en onplezierige gevolgen. Een hindoe mag in principe alles doen om in leven 
te blijven en pijn te bestrijden. Echter omdat de meeste hindoes vegetariërs zijn is het 
innemen van pijnbestrijders die dierlijke ingrediënten bevatten niet aan te bevelen. 
Vaak zullen hindoes liever kiezen om een beetje pijn te lijden, dan de medicijnen met 
dierlijke producten in te nemen. De opvatting is niet dat pijn louterend is, maar dat 
het doorstaan van de pijn een mens iets beters kan opleveren, nu of in een volgend 
leven. Euthanasie, hulp bij zelfdoding en een zelfgekozen levenseinde zijn binnen het 
hindoeïsme niet toegestaan. 

4LOTL[�9LZP[�<`N\U!�WPQUILSL]PUN�LU�WPQUILZ[YPQKPUN�PU�KL�PZSHT
De tweede presentator was imam Mehmet Resit Uygun. Hij gaf een schets van pijn-
beleving en pijnbestrijding onder de moslims. Voorop staat dat pijn onaangenaam 
is en de dagelijkse gang van zaken verstoort. Daarom dient pijn zo snel mogelijk 
weggenomen te worden. Als men bijvoorbeeld tijdens de Ramadan pijn ervaart, dan 
stopt men met het vasten. Toch dient pijn beschouwd te worden als een gift van Al-
lah omdat het een waarschuwingssignaal is en een beschermingsmechanisme. Veel 
TVZSPTZ�OLIILU�LLU�ZWLJPÄLRL�]PZPL�VW�KL�R^HSP[LP[�]HU�OL[�SL]LU��+L�R^HSP[LP[�]HU�
leven beperkt zich niet tot hier en nu, maar heeft ook betrekking op het leven na de 
dood. Grote waarde wordt gegeven aan de overgangsfase tussen leven en dood. Een 
moslim dient bij voorkeur in zijn/haar laatste momenten goed te communiceren met 
zijn/haar naasten en bij volle bewustzijn te overlijden. Daarom wordt palliatieve seda-
tie vermeden. Hulpverleners doen er goed aan om de kalmerende middelen niet in al 
te grote dosering toe te dienen. Bij euthanasie wordt onderscheid gemaakt tussen 
actieve en passieve euthanasie. Actieve euthanasie (door een ingreep van de arts) is 
niet toegestaan. Passieve euthanasie (stoppen met kunstmatig in leven te houden) is 
wel toegestaan. Soms zien wij dat het uitschakelen van de apparaten bij de intensive 
care op hevig verzet van de familie stuit. In dit soort gevallen is het aan te bevelen 
een imam in te schakelen. Verder mag bij een ziekte medicatie met alcohol gedronken 
worden als dit de kans op de genezing vergroot. 

-YP[Z�>PU[LY!�HJ[\LSL�VU[^PRRLSPUNLU�YVUK�WPQUILZ[YPQKPUN
In de derde presentatie, gehouden door Frits Winter, psycholoog en deskundige op het gebied van pijn- en stress management, ston-
den de laatste ontwikkelingen rondom zelfmanagement en pijnbestrijding centraal. Pijnbeleving is in sterke mate afhankelijk van hoe 
mensen leven. Veel mensen, met name ouderen, ervaren pijn omdat bij hen het evenwicht tussen ontspanning en beweging verstoord is. 
Rust en druk-zijn moeten elkaar afwisselen. Overbelasting is niet goed, maar onderbelasting kan ook zeer negatieve gevolgen hebben. 
Om het evenwicht te herstellen zijn de volgende factoren van belang : 
�� =LPSPNOLPK��Y\Z[�LU�VU[ZWHUUPUN
�� )L^LNLU�LU�NVLKL�SPJOHTLSPQRL�JVUKP[PL�
�� /L[�Z[LSSLU�LU�R\UULU�ILOHSLU�]HU��WZ`JOPZJOL��KVLSLU�
�� .VLK�NLYLNLSKL�[O\PZZP[\H[PL�LU�LLU�YPQR�ZVJPHHS�SL]LU�
Veel pijnklachten hangen tegenwoordig samen met te weinig risico’s, uitdagingen en fysiek bewegen. Ook sociaal isolement speelt 
daarbij een rol. 

Welkom door Fred May tijdens de opening van de themadag 
‘Diversiteit in pijnbeleving en pijnbestrijding’
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Een Fos’ten sisa om trots op te zijn:
Dr. Cynthia Abrahams Devid
Lydia Emanuels

Met gepaste trots publiceren wij in deze editie van “Koranti” een interview met iemand, die een unieke prestatie geleverd heeft: Cynthia 
Abrahams. Voor zover wij hebben kunnen nagaan is het voor het eerst dat een Surinaamse vrouw besluit de lange onderzoeksweg naar 
een promotie in te slaan en af te studeren op een Surinaams letterkundig onderwerp. Op 24 november 2010 volgt de kroon op het werk: 
het promoveren tot doctor in de letteren aan de Universiteit van Amsterdam (bijzondere leerstoel West-Indische letteren). Zij is nu Doctor 
Cynthia Abrahams.

/L[�VUKLYZ[HHUKL�HY[PRLS�NHH[�TPUKLY�V]LY�OHHY�WYVTV[PL�VUKLYaVLR��U�S��KL�IPVNYHÄL�]HU�KPJO[LY�WVSP[PJ\Z�+VIY\�¶�WZL\KVUPLT�]VVY�
Robin Raveles – dan over haar onderzoeksjaren; wij hebben bewust daarvoor gekozen, omdat Cynthia op zaterdag 16 april a.s. tijdens 
de Fos’tens “Mi Boto Lai” konmakandra een boeiende lezing zal houden over leven en werk van Dobru.
 

  Wat is het meest boeiende onderdeel 
van je onderzoek geweest? 

Nadat ik in 2003 toestemming had gekre-
gen van Yvonne Raveles-Resida, de we-
duwe van Robin, had ik de kans zijn privé 
archieven te bestuderen. Daarvoor ben ik 
diverse malen naar Suriname gegaan; zit-
tend aan zijn bureau onderzocht ik dag na 
dag stapels documenten. Het was enorm 
boeiend te duiken in alle paperassen die 
Dobru heeft nagelaten: allerlei kleine aante-
keningen op stukken papier, gedichten die 
nooit gepubliceerd waren, correspondentie 
met o.a. Trefossa en Michael Slory, manus-
cripten van enkele boeken getypt op dunne 
velletjes papier met karbon doorslag. Bijna 
ondenkbaar in dit computer tijdperk.

Wat ook indruk op me gemaakt heeft, is 
mijn nadere kennismaking met tijdgeno-
ten van Dobru uit het Caraïbisch gebied, 
onder wie Prof. Edward Kamau Brathwaite 
en Prof. Jan Carew; zij hadden veel contact 
met hem en hadden grote waardering voor 
hem. Allebei beschouwd en hem als Suri-
names nationale dichter.

Maar uiteindelijk was het reconstrueren 
van Robin Raveles’ levensverhaal toch één 
van de meest boeiende aspecten van mijn 
studie, mijn onderzoek, mijn vele gesprek-
ken met mensen die hem gekend hebben. 
Vooral ten aanzien van zijn ziekte en vroege 
dood in 1983 was er veel mythevorming, 
maar voor mij vielen geleidelijk alle stukjes 
van de puzzel in elkaar.

  Welke obstakels ben je tijdens je onder-
zoek tegen gekomen? 

Allereerst: tijd! Toen ik in Dobru’s werkka-
mer zijn nalatenschap bestudeerde, vroeg 
ik mezelf steeds af: zou het lukken om een 
goede screening te maken in die 60 dagen 
dat ik in Suriname was? De hoeveelheid 
kranten, knipsels, brieven, noem maar op, 
die uit vele dozen tevoorschijn kwam was 

enorm! Ik voorzag een groot probleem in 
het selecteren van de meest interessante 
en relevante stukken. En ik kreeg gelijk, 
want ik moest nadien nog vaker naar Suri-
name om het werk te klaren. Het was echt 
wat men noemt: Wroko opo!

Een ander groot obstakel was toegang te 
krijgen tot de instanties en archieven op 
Cuba. Dobru is daar vaak geweest en aan 
het eind van zijn leven verbleef hij er enkele 
maanden. De Cubaanse ambassadeur in 
Suriname legde uiteindelijk de contacten 
voor mij in zijn land, waardoor de weg vrij 
was naar Casa de las Americas, één van de 
grootste instituten op het gebied van kunst 
en cultuur. Dobru was de eerste Surinamer 
die dit instituut bezocht heeft. De presi-
dent van die instelling Roberto Fernandez 
Retamar heb ik persoonlijk leren kennen; 
hij was bijzonder ingenomen met een foto 
die hij van me kreeg, waar hij, de bekende 
schrijver Derek Walcot en Dobru samen op 
staan. Het was overduidelijk dat Robin Ra-
veles ook op Cuba in aanzien stond bij de 
vele dichters die hij daar gekend heeft.

  Wat heb je tijdens dit project als heel 
frappant ervaren?

Dat in de loop van mijn onderzoek de per-
soonlijkheid van Robin Raveles zich hoe 
langer hoe meer ging uitkristalliseren.
Ik raakte steeds meer geboeid door de 
mens die hij geweest is en hoewel ik hem 
nooit gekend heb voelde het aan alsof zijn 
IPVNYHÄL�OLT�Z[LLKZ�KPJO[LY�IPQ�TL�IYHJO[��
Ik herinner me nog goed hoe verrast ik was 
toen ik zijn stem voor het eerst hoorde; dat 
was nog op een cassettebandje, wat nu 
vreselijk ouderwets is.
Het is ook de ervaring van sommige andere 
biografen dat er een soort verbondenheid 
optreedt tussen de onderzoeker en degene 
V]LY�^PL�KL�IPVNYHÄL�NHH[�
Het gevoel Dobru goed te kennen was voor 
mij een eye opener.

  Wat is de grootste voldoening die deze 
studie je gegeven heeft? 

Er is een handelseditie van mijn proef-
schrift, om het toegankelijker te maken 
voor het publiek. Ik heb voldoening in het 
feit dat het boek voor de Surinaamse ge-
meenschap van belang is, omdat op dit ge-
bied nog veel werk gedaan moet worden. 
Met name voor de jongere generatie is het 
van belang te weten wat vorige generaties 
Surinamers bewogen heeft en wat hun ide-
alen waren. Maar ik vind het daarnaast een 
mooie gedachte dat mijn verhaal ook een 
tijdsbeeld geeft. Voor mij is het belangrijk 
dat ik hiermee mijn bijdrage kan leveren 
aan de gemeenschap. 

  Wat zijn je plannen nu je gepromoveerd 
bent? 

Binnen afzienbare tijd is er de presentatie 
van mijn boek, eerst in Nederland, daarna 
in Suriname. In beide landen ben ik al door 
diverse instanties gevraagd om lezingen te 
houden. De Universiteit van Suriname heeft 
me ook benaderd in verband met eventuele 
colleges. Wat buitengewoon belangrijk is, is 
de vertaling van het boek naar het Engels, 
zodat ook de Caraïbische wereld kennis 
kan nemen van de importantie van Dobru 
als dichter. Het is een zeer grote verdien-
ste dat zijn gedichte “Wan” (ook bekend als 
“Wan bon”) , dat in 1965 is geschreven, nu 
nog steeds regelmatig wordt geciteerd en 
het bekendste gedicht blijkt te zijn uit de 
Surinaamse literatuur.
Mijn inziens moet hij beschouwd worden 
als de dichter des vaderlands.

Dr. Cynthia Abrahams Devid met bul  

  Wat was je motivatie om juist dit onder-
werp te kiezen? 

Vanaf ik heel jong was bleek mijn interesse 
voor taal en literatuur. Ik heb Engels gestu-
deerd aan de Universiteit van Amsterdam 
en ben heel lang docente geweest aan de 
Hogeschool Holland en de Educatieve Fa-
culteit van Amsterdam. Maar allereerst was 
ik toen echtgenote en moeder, een drukbe-
zette vrouw dus, en promoveren was echt 
niet iets wat ik in gedachten had.
Maar toen ik in 2002 van Rashida Raveles, 
Dobru’s oudste dochter, hoorde dat er nog 
NLLU�IPVNYHÄL�]HU�OHHY�]HKLY�̂ HZ�]LYZJOL-
nen, raakte ik geïnteresseerd: waarom had 
nog niemand onderzoek gedaan naar het 
werk van zo een prominent dichter. Tijdens 
mijn werk als docente had ik me al afge-
vraagd hoe het komt dat Raveles als enige 
Surinamer in een bloemlezing begin jaren 
’70 in het Engelstalig gebied was opgeno-
men, niet bijvoorbeeld Albert Helman of 
Trefossa. Het liet me niet los en ik voelde 
hoe langer hoe meer dat ik hem moest por-
tretteren. 

Bovendien vond ik – en vind ik! – dat de 
inspanning van Surinaamse schrijvers om 
de eigen literatuur van de grond te krijgen 
onder de aandacht van een groot publiek 
moet worden gebracht. Vandaag denken 
veel mensen dat de Surinaamse literatuur 
altijd heeft bestaan, maar niets is minder 
waar. Dobru zei dat “er strijd geleverd is” 
om een nationale literatuur te creëren. Een 
ZRYPÄTHU�aHNLU�]LSLU�HSZ�PLTHUK�KPL�UPL[Z�
beters te doen had, er bestond weinig 
waardering voor het beroep van schrijver. 
Er waren geen uitgeverijen en de boeken 
moesten huis aan huis en bij kantoren ver-
kocht worden. Die pogingen, dat blíjven 
proberen van de dichters en schrijvers van 
het eerste uur, wilde ik ook vastleggen.
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Ouderdom is geen ziekte
Overgenomen uit: NOOM Nieuwsbrief 15 maart 2011 Fos’ten onderhoudt al dan niet in samen-

werking met NOOM en andere ouderen-
organisaties betrekkingen met andere or-
ganisaties voor en van ouderen in diverse 
(Europese) landen.
Van 9 tot en met 12 maart 2011 heeft een 
afvaardiging van Fos’ten deelgenomen aan 
een conferentie van het ENIEC – een inter-
UH[PVUHSL�UVU�WYVÄ[�VYNHUPZH[PL�]HU�WYVMLZ-
sionals die werkzaam zijn in de zorg voor 
oudere migranten in Europa. Hun  doel is 
zorg te dragen dat ouderen met een an-
dere etnische achtergrond in Europa kun-
nen leven in een omgeving van tolerantie, 
waarin begrip van de andere etnische en 
culturele achtergrond gewaarborgd is, met 
respect voor de behoeften van de ouderen. 
De conferentie waarin tevens de jaarverga-
dering werd gehouden, vond dit jaar plaats 
in Göteborg Zweden. Deelnemers uit di-
verse Europese landen zoals: Denemarken, 
Duitsland, België, Finland, Estland en na-
tuurlijk Nederland wisselden informatie en 
ideeën uit en sloten nieuwe verbanden met 
elkaar. Voor een uitgebreider verslag ver-
wijzen wij naar de website van het ENIEC 
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pressie van de bijeenkomst te bekijken is.

fos’ten internationaal

Soms wordt het héél stil als de dagvoor-
zitter aan het einde van een studiedag 
vraagt: ‘Wat neemt u mee naar huis?’. Het 
tegendeel gebeurde bij de afsluiting van de 
themadag ‘Gezondheid na je 65ste: ouder-
dom is geen ziekte!’ die het NOOM samen 
met de Landelijke Stuurgroep Molukse Ou-
deren (LSMO) organiseerde op zaterdag 
12 maart in Kumpulan Bronbeek in Arn-
hem. De boodschappen buitelden over el-
kaar heen: - dansavonden voor onze groe-
pen om meer te bewegen - voorlichting, 
voorlichting, voorlichting aan onze eigen 
mensen, maar ook aan huisartsen en an-
dere professionals - het is duidelijk dat we 
onze ouderen moeten helpen om het ge-
sprek met de huisarts en andere hulpverle-
ners aan te gaan - ik wil graag contact met 
de regiogroep van de Hart en VaatGroep in 
mijn omgeving. Dan kan ik vertellen waar 
wij als oudere migranten behoefte aan heb-
ben. 

Het was een prikkelende en uitdagende 
bijeenkomst voor de circa 60 actieve vrij-
willigers uit de organisaties van en voor 
oudere migranten van Surinaamse, Turkse, 
Marokkaanse, Molukse, Chinese, Cari-

bische en Zuid-Europese herkomst. Het 
ochtendprogramma begon met een ste-
vige inleiding van Robbert van Bokhoven 
van Pharos. Onder de samenvattende titel 
‘Het heft in eigen handen’ liet hij de nieuwe 
inzichten rond gezondheid de revue passe-
ren en maakten de aanwezigen kennis met 
begrippen als zelfmanagement, zelfregie, 
goed patiëntschap en preventie. Jozette 
van Aldenhoven van Unie KBO maakte 
vervolgens de overstap naar de betekenis 
van deze inzichten en het overheidsbeleid 
voor de ouderenorganisaties en de indi-
viduele ouderen zelf. Gonnie Kaptein van 
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over het zorgverzekeringsstelsel, een bruik-
baar middel dat met enige kanttekeningen 
direct ingezet kan worden. De middag was 
gevuld met workshops over de zorgverze-
kering (m.m.v. Agis), valpreventie en het 
belang van bewegen (m.m.v. Nederlands 
Instituut voor Sport en Bewegen), het ge-
sprek met de huisarts (m.m.v. Rein Sohilait 
van LSMO) en Leven met een chronische 
ziekte (m.m.v. de Hart en VaatGroep). Dit 
alles vertaalde zich direct in al die ideeën 
die de mensen mee naar huis hebben ge-
nomen. Jeanny Vreeswijk-Manusiwa vatte 

het totaal samen in een super-idee: ‘Deze 
dag brengt me op een nieuw project. We 
doen mee met de campagne van NISB en 
organiseren een dansavond waarop de kok 
van de Hart en Vaatgroep lekkere verant-
woorde hapjes maakt. Van dit evenement 
maken we een product dat door Agis in het 
basispakket wordt opgenomen, zodat het 
wordt vergoed. En mocht het dan toch er-
gens niet goed met ons gaan, dan komen 
we bij (de communicatietrainer van LSMO) 
Rein langs, die ons helpt met ons verhaal 
bij de huisarts of de specialist.’

NOOM en LSMO kijken met grote tevre-
denheid terug op de themadag. Er is veel 
nieuwe informatie aangedragen voor de 
vrijwilligers. Daarnaast zijn er nieuwe rela-
ties gelegd met andere organisaties, waar-
uit zeker verdere samenwerking zal voort-
komen.

Foto Hans Schellekens:
Spetterend veel plezier samen bij de kennismaking in de workshop “Valpreventie” Bezoek aan Brussel

concentratie tijdens workshop

conferentie in Goteborg

Ook op 15 maart jl heeft een aantal vrou-
wen van Fos’ten samen met andere leden 
van het NOOM en de ouderenbonden ver-
enigd in de CSO een bezoek gebracht aan 
het Europees parlement in Brussel. Daar 
werden zij ontvangen door de heren van 
Nistelrooij en van der Kamp van de EVP. Bij 
het ter perse van deze Koranti was het ver-
slag helaas nog niet beschikbaar. Ook nu 
verwijzen we naar onze website, maar hier-
bij alvast een paar foto’s om u een indruk 
te geven.
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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).
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