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VAN HET BESTUUR
Christina Harrevelt, voorzitter Fos’ten

2013 loopt ten einde. We maken de balans van 
het afgelopen jaar op. Er is weer veel gebeurd: 
zo hebben we helaas afscheid moeten nemen 
van enkele van onze trouwe donateurs en be-
zoekers van onze activiteiten. Voor zover we dat 
konden hebben we de nabestaanden gecondo-
leerd en sterkte en kracht toegewenst.
Gelukkig waren er ook vreugdevolle gebeurte-
nissen zoals een aantal bigi yari die we samen 
mochten vieren. Eén bigi yari feest ging niet door 
vanwege ziekte van de jarige maar gelukkig is 
zij er weer boven op en wat in het vat zit.…. 
We hebben tijdens de september konmakandra 
enthousiast voor deze 80 jarige Fine de Beun-
Kenswil, die toen niet aanwezig kon zijn, geap-
plaudisseerd.

Als organisatie heeft Fos’ten een druk jaar ach-
ter de rug. Ik noem een paar hoogtepunten:
-  De overhandiging van Fos’ten singi buku aan 

een aantal dagopvang instellingen in Surina-
me. Uit de enthousiaste reacties van de ou-
deren blijkt dat deze geste in goede aarde is 
gevallen.

-  Het onderzoek naar de gevolgen van de cri-
sis en de bezuinigingen voor Surinaamse ou-
deren. In 3 verschillende steden (Amsterdam, 
Rotterdam, Leiden) zijn Surinaamse ouderen 
gevraagd hun ervaringen met ons te delen.

-  De succesvolle lancering van de Geheugenkof-
fer met het Surinaamse en Antilliaanse memo-
ryspel tijdens de Mi Boto Lai bijeenkomst in 
april. De bijeenkomsten die daarna in het land 
werden gehouden werden met veel enthousi-

asme bezocht. Enkele zorginstellingen hebben 
de koffer aangeschaft en er is ook een koffer 
naar Suriname verscheept.

 
-  De startbijeenkomst in Breukelen en de trai-

ning in Rotterdam van gespreksleidsters voor 
de bijeenkomsten van het project “Ouderen in 
veilige handen’”. De in dit kader o.a. in Breda 
en Amsterdam gehouden bijeenkomsten wer-
den - ondanks het moeilijke thema - goed be-
zocht, compleet met toneelstukjes door onze 
eigen amateur toneelspelers uitgevoerd met 
typisch Surinaamse voorbeelden. 
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Fine beun-Kenswil : zingen is haar lust en haar leven. Aanbieding Fos’ten Singi buku bij de mantel in  
Paramaribo.
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met grote ijver en onbaatzuchtigheid uitge-
voerd. Het wordt echter steeds moeilijker 
om als organisatie de eindjes aan elkaar 
te knopen. Subsidies voor organisaties 
voor ouderen worden of zijn afgebouwd. 
De meeste Surinaamse ouderen beho-
ren tot de ‘arme tak’ van de samenleving 
en moeten op hun beurt op allerlei zaken 
bezuinigen. Dat is zeer merkbaar. Toch ho-
pen we dat u ons blijft steunen. Want wij 
als Fos’ten zullen zolang we kunnen blijven 
ijveren voor de belangen van onze ouderen. 
Daarom gaan we door met samenwerken 
met anderen, uitvoeren van projecten en 
alle activiteiten waarvan wij denken dat zij 
onze gemeenschap ten goede komen.

Ook van 2014 gaan we met zijn allen een 
goed jaar maken.

Column
Mamita van Leeuwaarde

-  De pilots van het project ‘Mijn leven 
in kaart voor oudere migranten’ i.s.m. 
Paulien Matze van stichting Reliëf voor 
zorgaanbieders. Bijzonder was de bijeen-
komst in Hoogezand met overwegend Su-
rinaams Javaanse mannen. Aan de hand 
van de vraag ‘wie was (is) je vader, wie je 
moeder?’ kwamen de herinneringen aan 
vroeger en aan Suriname levendig boven 
en raakten we niet uitgepraat. Duidelijk 
werd dat iedereen veel heeft meegemaakt 
-mooie, maar ook verdrietige dingen- en 
dat je wortels heel bepalend zijn voor wie 
je bent, ook na 30 of 40 jaar in Hoogezand 
of elders te hebben gewoond.

 
-  Meer wonderen doen met weinig geld, 

een vervolg op het project ‘Wonderen 
doen met weinig geld’ dat in 2012 samen 

met de FNV Vrouwenbond en het NOOM 
werd uitgevoerd. Ging het bij het eerste 
project om de uitwisseling van ervaringen, 
Meer wonderen doen met weinig geld legt 
de focus op het bedenken van concrete 
oplossingen om de armoede onder oude-
re vrouwen tegen te gaan. In 3 landelijke 
bijeenkomsten (Amsterdam Rotterdam en 
Zwolle) werden ideeën en mogelijkheden 
aangedragen die aanbevelingen opleve-
ren voor gemeenten om op lokaal niveau 
hier aandacht aan te besteden.

-  Sinds een paar jaar staat Fos’ten in de 
stand van NOOM met een eigen hoekje 
tijdens de 50plusbeurs in de Jaarbeurs in 
Utrecht. 5 dagen lang kunnen bezoekers 
kennis maken met Fos’ten en haar activi-
teiten. Hoogtepunt is de landelijke bijeen-
komst in de Juliana Congreszaal op de 
laatste zaterdag van de beursweek.

Al deze activiteiten zijn het afgelopen jaar 
en de jaren daarvoor door hard werkende 
bestuursleden en de onmisbare wroko uma 

Als nieuwkomer bij Fos’ten valt mij de eer 
te beurt de laatste column van dit jaar te 
mogen schrijven.
2014 is in zicht.  Zo ook mijn goede voor-
nemens voor het nieuwe jaar. Altijd goed 
die voornemens, die me helpen om de 
koude, maar gezellige decembermaand 
door te komen. En wat geeft het, als niets 
van die voornemens in de praktijk terecht 
komen? Ze inspireren en dat is al heel wat. 
Wat ik volgend jaar ga doen, weet ik met-
een al: meer bewegen en gezonder eten.  
Dat eerste, meer bewegen, zal me moeite 
kosten. Dat tweede gezonder eten is geen 
punt, daar let ik nu al op. Eén van de din-
gen die bovenaan mijn verlanglijstje staat 
is gevarieerder eten. Ik vind het heerlijk om 

lekkere onalledaagse recepten uit te pro-
beren door te experimenteren in de keu-
ken.  En had ik onlangs niet over quinoa 
gelezen? Een superfood uit Peru dat door 
de Indianen gegeten wordt. Dat sloot he-
lemaal aan bij het Indiaanse bloed dat in 
mijn aderen stroomt.  Quinoa, de vervan-
ger van rijst, aardappelen en pasta. Wei-
nig koolhydraten en zo gezond dat je vast 
minder hoeft te bewegen.
Gisteren was het dan zover. Op weg naar 
een andere afspraak reed ik langs een 
ecomarkt. Daar moeten ze dit bijzon-
dere product wel hebben, dacht ik.  Uit 
mijn ooghoek zag ik nog net die ene vrije 
parkeerplek langs de weg: wat een bof! 
Geen gedoe met een parkeerplaats zoe-
ken.  Snel schoot ik de winkel binnen. Al 
gauw had ik de quinoa gevonden, maar de 
eerste schok kwam toen ik de prijs zag. 
€ 6,99  voor een pondje!  Mijn  hemel, ik  
aarzelde, want gezond eten  zou wel erg 
duur worden op deze manier. Daar kon ik 
wel 6 pond rijst voor kopen! Zou ik dan 
toch maar niet gewoon meer gaan bewe-
gen? Toen las ik de verklaring onder aan 
de prijs: “ Ook de grote commerciële han-
delaren hebben quinoa ontdekt. Vanwege 
de concurrentie hebben we prijs  moeten 
verhogen om de arme boeren in Peru 

een eerlijke prijs te kunnen garanderen”.  
Ik zwichtte voor dit argument en voegde 
spontaan ter plekke steun aan arme Pe-
ruaanse boeren op mijn  lijstje van goede 
voornemens voor 2014 toe. 
Snel naar de kassa om te betalen. Daar 
voelde ik de rib uit mijn lijf wel.  In twee-
strijd liep ik terug naar mijn auto, de hele 
operatie had nog geen twee minuten ge-
kost.  
In de verte zag ik op mijn voorruit onder de 
ruitenwisser een wit briefje wapperen. De 
tweede schok:  “Nee, toch”, dacht ik jam-
merend. In stilte hoopte ik op een flauwe 
grap van een voorbijganger.  Dichterbij ge-
komen zag ik inderdaad het bekende let-
tertype, mijn autokenteken en een bedrag 
op de bon die ik  gekregen had voor niet 
betaald parkeren: € 90.- !  Daar knakte de 
tweede rib in mijn lijf. In totaal dus € 96.- 
voor een pond quinoa.
Dat is wel een heel hoge prijs voor gezond 
eten in het nieuwe jaar. Bewegen kost 
minder geld, dacht ik terwijl ik langzaam in 
mijn auto kroop. 

Mag ik u toewensen dat uw goede voor-
nemens voor 2014 in vervulling gaan en…
dat ze u niet onevenredig veel gaan kos-
ten!

In het kader van een project als onderdeel 
van het Nationaal Programma Ouderen-
zorg, hebben Zorgbelang Nederland en 
Pharos kwaliteitscriteria ontwikkeld die 
belangrijk zijn binnen de ouderenzorg. Via 
het NOOM is Fos’ten uitgenodigd om op 
10 september 2013 deel te nemen aan een 
bijeenkomst in Utrecht, waarbij er speciale 
aandacht besteed wordt aan wat migran-
tenouderen van deze criteria vinden en wat 
zij mogelijk missen. Het gaat voornamelijk 
om criteria binnen de gezondheidszorg en 
specifiek bij het ontvangen van zorg.

Deelnemers aan deze bijeenkomst zijn: ver-
tegenwoordigers van migranten zelforgani-
saties en professionals die met migranten 
ouderen werken. 

Tijdens de bijeenkomst wordt er met el-
kaar van gedachten gewisseld over vragen 
zoals: Wat is goede ouderenzorg? Hoe 
kan goede ouderenzorg worden georgani-
seerd? Wat vinden migrantenouderen van 
de criteria en wat kan je met de criteria 
doen? 
De bedoeling is dat er een document wordt 
samengesteld dat als basis dient voor ver-
dere ontwikkelingen over de kwaliteit van 
de ouderenzorg. 

In dit project werken samen: CSO, NOOM, 
NPCF, Zorgbelang Nederland en Pharos

Meedenken over de ouderenzorg

Vrolijke stemming bij de NOOm-stand op de 50+beurs.
(foto: overgenomen uit Noom-Nieuwsbrief 260913)

bijeenkomst “meer Wonderen doen........” met vrouwen in Zwolle.

Alle wroko uma, zusterorganisaties, over-
heden en u lezers, dank voor de prettige 
samenwerking in het afgelopen jaar. En 
voor u allen GEZEGENDE KERSTDAGEN 
en een GEZOND, VEILIG, GELUKKIG en 
SUCCESVOL 2014 toegewenst.
WAN SWITI KRESNETI NANGA WAN BUN 
NyUN yARI.
BON PASCU y UN BON ANJA NOBO.

Het bestuur van Fos’ten: 
CHRISTINA HARREVELT, TWIE TJOA,  
LUCIA MARTIS, CARMEN WONG,  
MERCEDES OVERMAN.
Het ga u goed.

vervolg van pag. 1
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Weer een succesvolle Konmakandra !
Lenie Wong

Het is het bestuur van Fos’ten weer gelukt 
om op 21 september 2013 een fantastische 
themadag voor ongeveer 300 bezoekers in 
de Jaarbeurs van Utrecht te organiseren. 
Onze trouwe master of ceremonies, Lydia 
Emanuels, heet iedereen welkom en ver-
zoekt met een grappig gedichtje de mobiel-
tjes uit te doen. Daarna geeft zij het woord 
aan Fos’tens voorzitter Christina Harrevelt. 
Die kondigt met trots de heel bijzondere 
gasten aan die het programma van de the-
madag zullen verzorgen: Dr Leo Balai, Dr 
Mayke Kromhout, Machteld Cambridge, 
Marion Krieger en natuurlijk de onvervang-
bare Dana.

Christina wijst op de grote voordelen van 
het donateurschap van Fos’ten. Gratis toe-
gang tot de grote bijeenkomsten: “Mi boto 
lai” in april en de thema bijeenkomst in de 
Jaarbeurs in september. Zij brengt in her-
innering de belangrijke projecten waaraan 
gewerkt is in het afgelopen jaar zoals Ou-
deren in veilige handen en het maken van 
de Herinneringskoffer met daarin het Me-
moryspel over Suriname. Ook is Fos’ten 
actief in NOOM. In hal 9 van de 50+ Beurs 
heeft NOOM een stand waar met andere 
migrantenorganisaties lezingen, discussies 
en optredens worden georganiseerd. Daar 
is ook het Singi Buku van Fos’ten te koop 
en is het Memoryspel te zien. Zij spoort ie-
dereen aan om na de themadag de stand 
van NOOM op de 50+ Beurs te bezoeken.
Doordat Fos’ten bijna geen subsidie meer 
ontvangt, is de financiële bijdrage van onze 
donatrices/donateurs heel belangrijk en 
hard nodig om de activiteiten te kunnen or-

ganiseren. Het is voor het bestuur prettig 
aan het begin van het jaar hierover te kun-
nen beschikken. De inning via acceptgiro 
die aan donateurs wordt verzonden is duur, 
en daarom wil onze penningmeester graag 
de inning van de donatie op een andere 
manier regelen. In februari zullen alle dona-
teurs een brief ontvangen waarin gevraagd 
wordt om Fos’ten te machtigen het bedrag 
automatisch te innen. Ook aan degenen die 
al waren overgegaan op internet bankieren. 

Christina brengt de groeten over van ouwe 
getrouwe Fos’ten leden die niet aanwezig 
kunnen zijn: Wil Defares en de 80 jarige 
Fine de Beun-Kenswil. Het applaus van de 
zaal wordt via het mobieltje doorgegeven 
aan Fine. Christina besluit met de wens dat 
iedereen een gezellige en leerrijke dag zal 
hebben.

Lydia deelt mee dat deze dag staat in het 
teken van 150 jaar afschaffing van de sla-
vernij in Suriname. Zij opent met uitleg van 
een aantal heel oude odo, die in de sla-
ventijd gebruikt werden. Odo zijn kernach-
tige gezegdes over levenswijsheid die door 
voorouders zijn overgeleverd. Sommige 
van onze Surinaamse odo vertonen grote 
overeenkomsten met die in West Afrika, 
o.a. Ghana, ondanks de grote afstand in 
tijd en ruimte. Deze zegswijzen zijn gees-
telijke rijkdom die is meegenomen door de 
slaven en ons zo vertrouwd zijn geworden, 
dat wij ze als typisch Surinaams zijn gaan 
beschouwen. Een odo is meestal kort en 
krachtig en is door de tijd ontstaan door 
mond tot mond overlevering waardoor de 
maker niet bekend is. Een speciale eigen-
schap is dat er vaak een diepere betekenis 

in schuil gaat. Het was een soort geheim-
taal om slavenhouder en bashya op een 
dwaalspoor te brengen.

De odo die vandaag behandeld worden zijn 
verzameld rond 1850 door enkele mensen 
die ze hebben opgeschreven, waardoor wij 
er vandaag van kunnen profiteren. 

Uit de toelichting komt naar voren dat ver-
schillende motieven een rol spelen: over-
leven (Owru nengre taki: Ef’bigi alen no 
kir’mi, dow-watra no sa kir’mi ) onrecht 
(Suma sa lo pondo, suma sa nyan batyaw?) 
en straf (Tangi fu bun na kodya).
Vele jaren hebben slavenhouders de straf-
fen toegepast die ze zelf wilden geven; pas 
veel later kwam er een wet om de slaven te 
beschermen. Afranselen mocht niet meer 
op de plantage zelf, maar in Fort Zeelandia 
in de stad. Dit leidde tot de odo: Tangi fu 
pansboko mi si Benifoto , dankzij de afran-
seling heb ik het binnenfort gezien. 

In het volgende programma-onderdeel 
zingt Marion Krieger-Carilho met mooie 
gitaarbegeleiding van Dana oude slaven-
liedjes : Faya siton no bron mi , Mini mini , 
Basya fon , Sa ye luku mi , Peroen peroen 
mi patron. Op de haar eigen spontane wijze 
spoort Marion de zaal aan om de bekende 
liedjes, die ook in het Fos’ten Singi Buku 
staan, mee te zingen, wat dan ook uit volle 
borst gebeurt.
Daarna is het tijd voor iets heel anders, na-
melijk een lezing van Dr Leo Balai, die in 
2011 is gepromoveerd op de ondergang 
van het slavenschip “Leusden”, de grootste 
scheepsramp uit de Nederlandse geschie-
denis en die van de Amerika’s. “Leusden” Gesprek tussen Lydia en dr. mayke Kromhout.

machteld cambridge  die begeleid door dana een aantal jazz en gospel liederen ten gehore brengt.

het grootste slavenschip van de West Indi-
sche Compagnie (WIC) verging in 1738 met 
664 slaven aan boord aan de monding van 
de Marowijne rivier. 

Dr Balai vindt het verbijsterend en bescha-
mend dat deze verschrikkelijke gebeurtenis 
verzwegen is in de geschiedschrijving van 
Nederland en Suriname. Na jaren van ge-
degen wetenschappelijk onderzoek heeft 
hij vele feiten boven water gehaald en in zijn 
boek meer inzicht gegeven over de achter-
gronden van de scheepsramp. Hij vindt het 
vooral ook belangrijk om wereldkundig te 
maken dat het bewijs is geleverd dat daar-
bij 664 mensen moedwillig vermoord zijn.
In zijn boek schrijft hij dat er relatief weinig 
bekend is over de wijze waarop het ver-
voer van slaven uit Afrika naar de Amerika’s 
plaatsvond. Wel staat vast dat de “Leus-
den” 34 m lang was en in die ruimte moes-
ten 700 slaven de wekenlange oversteek 
over de oceaan maken: de mannen voorin, 
de vrouwen achterin. Voor een complete 
afscheiding waren er tussenschotten. Er 
zijn voet- en handboeien gevonden die ge-
bruikt werden om de mensen te ketenen en 
er was een soort martelinstrument waar-
mee slaven die weigerden te eten hardhan-
dig werden gevoed. Dat het gebruik was 
om slaven op die reizen uit te hongeren is 
niet juist, want ze moesten levend afge-
leverd worden, om op de plantages in de 
nieuwe wereld mensonwaardige arbeid te 
gaan verrichten.

Over de bouw van Nederlandse schepen 
is weinig bekend. Met materiaal van het 
Deense slavenschip “Fredensborg” dat 
gevonden is, is een voorstelling gemaakt 
van de structuur van de “Leusden”. Op 
het schip waren 3 kokers voor de lucht-

voorziening van de slaven die in het ruim 
waren opgesloten. De “Leusden” was een 
bijzonder schip, speciaal gebouwd voor de 
slavenhandel. Uit de reconstructie van het 
beschikbare materiaal blijkt dat:
-  10 slaventochten zijn gemaakt in de peri-

ode 1719-1738 met 6564 slaven waarvan 
1741 zijn overleden. 

-  De ramp aan de Marowijne monding 
plaats vond op 1 januari 1738. Het was 
de tiende reis van de Leusden, die op 17 
november 1737 uit Ghana was vertrok-
ken met 73 matrozen aan boord. Uit het 
logboek van kapitein Outjes bleek dat het 
schip op 30 december 1737 het Duivel-
seiland passeerde. Het was een goede 
reis. Slechts 20 van de 700 slaven waren 
overleden. De kapitein had geen ervaring 
om gevangenen in grote aantallen te ver-
voeren. Hij dacht ten onrechte dat hij de 
Suriname rivier had bereikt en het schip 
liep vast op een zandbank, waarschijnlijk 
aan de Franse kant van de rivier. Het was 

eb en hij hoopte bij vloed weer naar zee te 
kunnen varen. Maar de “Leusden” brak, 
liep vol water en begon te kapseizen. De 
664 slaven die op het dek waren om te 
eten werden terug gebracht naar hun ver-
blijfplaats in het onderschip. Voor een be-
ter evenwicht van het schip besloot de ka-
pitein de masten neer te halen. Het schip 
kwam niet los van de zandbank en zakte 
er dieper in. Hij gaf toen de opdracht om 
de luiken van de slavenverblijven dicht te 
timmeren. De slaven konden onmogelijk 
ontsnappen en hadden dus geen kans te 
overleven. 

Tegenwoordig heerst er in Surinaamse 
kringen veel onbegrip en woede over de 
moordpartij . Ook in Nederland gaan er af-
keurende stemmen op, vooral tegen het feit 
dat de kapitein nooit ter verantwoording is 
geroepen en nooit gestraft is voor de veel-
voudige moord.
Momenteel zijn maritieme archeologen be-
zig te zoeken naar het wrak van het schip.  
De kans dat dat gevonden wordt geschat 
op 50%. Er waren kanonnen aan boord 
en met metaaldetectoren hoopt men het 
wrak te vinden. Dit is belangrijk voor de 
geschiedschrijving om meer te weten te 
komen over bijvoorbeeld de bouw van het 
schip en om gebruiksvoorwerpen te vin-
den die de slaven mee mochten nemen uit 
Afrika. 

Dr. Leo Balai besluit zijn indrukwekkende 
lezing met de mededeling dat er in Surina-
me een ceremonie is gehouden als laatste 
eerbetoon en voor de zielenrust van de vele 
mensen die bij deze ramp zijn omgekomen.
Het is van groot belang dat deze gebeur-
tenis in de schoolboeken van Suriname èn 
van Nederland wordt opgenomen om jonge 
mensen te doordringen van de werkelijke 

dr. Leo balai

drukte bij de inschrijving.
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Werkbezoek staatssecretaris  
Martin van Rijn (vws)

Op uitnodiging van staatssecretaris Martin 
van Rijn (Minsterie VWS) zat de CSO (lan-
delijke koepel van ouderenorganisaties, 
w.o. NOOM) aan tafel met de staatssecre-
taris. De staatssecretaris wil namelijk graag 
samen optrekken met de ouderenorganisa-

ties bij de verdere ontwikkeling en uitvoe-
ring van zijn beleid over de hervorming van 
de Langdurende Zorg. 
De CSO-lidorganisaties hebben aangege-
ven hiervoor open te staan. Hiertoe werd 
de staatssecretaris op 5 november door de 
CSO-lidorganisaties ontvangen in Amster-
dam. 

Het doel van dit werkbezoek is om de 
staatssecretaris (en zijn ambtenaren) de 
kracht, waarde en betekenis van de CSO 
en zijn lidorganisaties te laten zien. Duide-
lijk moet dus worden dat het Ministerie van 
VWS niet om de ouderenorganisaties heen 
kan en dat ook niet wil.
Het gaat er om de specifieke inbreng van 

kennis, kunde en praktijkervaringen van 
de ouderenorganisaties te laten zien in het 
algemeen en in het bijzonder ten behoeve 
van de hervorming van langdurige zorg. 

NOOm delegatie in gesprek met de 
staatssecretaris!

In een woongemeenschap is het gezellig!
We weten het allang: samen wonen is ge-
zonder dan alleen. Voor oudere migranten 
geldt dat misschien nog wel meer dan voor 
andere ouderen. Want het is heel vertrouwd 
als je woont met andere ouderen die je ei-
gen taal spreken en vergelijkbare gewoon-
tes hebben. Dat stimuleert om iets met 
anderen te ondernemen en houdt je meer 
actief. 

In de achterban van het NOOM is veel 
behoefte aan woongroepen. Daar wordt 
vaak over gesproken. Maar het daadwer-
kelijk realiseren van een woongemeen-
schap vraagt veel inspanningen en een 
lange tijdsinvestering. Het symposium ‘Ge-
zellig maakt gezond’ dat Aedes-Actiz Ken-
niscentrum Wonen-Zorg, ActivAge, Stich-
ting het R.C. Maagdenhuis en Coalitie Erbij 
organiseerden op 3 oktober 2013, schonk 
aandacht aan de grote voordelen van ge-
meenschappelijk wonen voor oudere mi-
granten en aan de knelpunten die mensen 
tegenkomen bij de realisatie.  

De meerwaarde van woongemeenschap-
pen voor oudere migranten werd ook nog 
eens prachtig onderbouwd met het boek 

‘Verhalen van veerkracht, Oudere migran-
ten aan het woord over gemeenschappelijk 
wonen, gezellidgheid en gezondheid. De 
auteurs, Kees Penninx en yvonne Witter 
beschouwen woongemeenschappen van     
oudere migranten als ‘cadeautjes voor de 

samenleving’, die de steun van overheden 
en organisaties meer dan waard zijn. Voor 
meer informatie over het boek, ‘Verhalen 
van veerkracht’  (kost 16,50 euro + 6,50 
portokosten) zie de website van Woon-
saem.      
  

Gemeenschappelijk wonen  
migrantenouderen
Overgenomen uit NOOM Nieuwsbrief 25 oktober 2013

Alle ouderen die aan het woord zijn in het boek “Verhalen vanVeerkracht” ontvingen als eerste een 
exemplaar als cadeau.

Foto: claudia Kamergorodski

geschiedenis, dus ook van deze zwarte 
bladzijde uit de onze gezamenlijke historie.
Na een dankbaar applaus van de aanwezi-
gen voor Dr. Balai neemt onze landgenote 
Dr. Mayke Kromhout plaats achter de mi-
crofoon; zij heeft gestudeerd aan de Anton 
de Kom Universiteit in Paramaribo en is 
gepromoveerd aan de Universiteit van Am-
sterdam. In opdracht van Fos’ten heeft zij 
onderzoek gedaan naar de ervaringen van 
Surinaamse ouderen in Nederland in ver-
band met de huidige bezuinigingen.
Zij verwelkomt enkele vrouwen en twee 
mannen uit Rotterdam, Leiden en Amster-
dam die meegewerkt hebben aan haar on-
derzoek. In groepsgesprekken van 1,5 tot 
2 uur zijn drie thema’s: Zorg, Inkomen en 
Wonen besproken. Bij de presentatie van 
de bevindingen van de respondenten krijgt 
de spreekster positieve reacties uit de zaal. 

Belangrijke conclusies zijn: 
-  Ouderen hebben weinig vertrouwen in 

herstel van hun financiële situatie
-  Er is beperkte toegang tot informatie over 

regelgeving

-  Problemen met het AOW gat
-  Kinderen zijn een grote steun
-  De gezondheid wordt positief ingeschat
-  De toegang tot zorg is goed maar er is 

grote boosheid over de dwang naar meer 
mantelzorg

Gezien het belang van dit onderwerp voor 
de vele oudere Fos’ten donateurs zal het 
onderzoek van Mayke Kromhout in een 
apart katern in Koranti worden opgenomen. 
Lydia bedankt dr. Kromhout en spreekt de 
wens uit dat Fos’ten in de toekomst weer 
een beroep op haar kan doen.
De vrolijke noot na de tweede serieuze le-
zing wordt gebracht door Machteld Cam-
bridge die begeleid door Dana een aantal 
jazz en gospel liederen voor ons zingt. Zo-
dra ze inzet gaat er een “aahh” van bewon-
dering door de zaal.

Het eerste lied: Let my people go is een 
gospel over de beëindiging van de slaver-
nij. Het tweede is het meeslepende Dos 
Gardenias. Dan is het tijd voor de zaal om 
uit volle borst mee te zingen met overbe-

kende nummers als Sentimental journey 
en Jamaica Farewell. Bij het volgende lied 
gaat het publiek uit z’n dak, want – we zijn 
en blijven echte Sranansma! – het gaat over 
eten: een Amerikaans jazz nummer is door 
Ilse Laatst van een smakelijke Sranan tongo 
tekst voorzien, die de lof van onze keuken 
bezingt: Sranan kukra, dat n’a man! Mach-
teld Cambridge besluit haar optreden met 
de oude jazz favoriet St. Thomas, voorzien 
van haar eigen tekst: Sand in my shoes. 
Iedereen heeft genoten en is onder de in-
druk van een steengoede zangeres met 
een swingende performance. Ook de m.c., 
want zij vraagt Machteld of Fos’ten haar 
mag adopteren!

Tot slot wordt de trouwe Fos’ten pokuman 
Dana, die over 2 dagen jarig is, door de 
hele zaal enthousiast toegezongen. 
Met een voldaan gevoel over het fijne pro-
gramma van de dag vertrekt iedereen naar 
huis of naar de 50 plus beurs, waar de 
stand van NOOM druk bezocht wordt. 

Volle aandacht van de zaal.
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“Odi mi kon bari, fersteri mi kon tyari tapu 
yu feryari dei”. Dit liedje heb ik in de laatste 
maand vier keer gezongen voor bekende 
Surinamers, die elk een bigi yari vierden! 
Die zijn Thea Doelwijt (75), Twie Tjoa (70), 
Oscar Harris (70) en André Conrad (80). 
Deze jubilarissen verdienen in het zonnetje 
gezet te worden, en dat doen we namens 
Fos’ten in deze Koranti graag! Aangezien 
de zegswijze Ladies First nog steeds geldt 
beginnen we met de dames, in dit geval 
met onze eigen Twie Tjoa.
Inderdaad, ONZE Twie, want sinds 13 jaar is 
zij één van de steunpilaren van onze orga-
nisatie. In haar hoedanigheid als vice-voor-
zitter alsook hoofdredacteur van Koranti 
heeft ze veel verantwoordelijkheden binnen 
Fos’ten, maar daar is deze duizendpoot 
nog niet tevreden mee. Zij organiseert cur-
sussen, bezoekt zelf nog regelmatig trainin-
gen, zet lijnen uit en komt met ideeën, die 
onze groepering en dus onze donateurs ten 
goede komen. Daarbij heeft ze ook nog een 
baan als docente, die haar soms tot over 
de grenzen van Nederland voert.
Hoewel zij en haar identieke tweelingzus 
Siong 70 jaar geleden in Surabaya (Indo-
nesië) geboren werden, is het tóch juist om 
haar ook in ander verband “onze” Twie te 
noemen, want vanaf ze op  19 jarige leeftijd 
met haar ouders  en zus vanuit Indonesia 
naar Suriname emigreerde, is dat werke-
lijk haar tweede vaderland geworden.  De 
tweeling bezocht de AMS en met het di-
ploma op zak kwamen zij naar Nederland 
voor verdere  studie. Twie studeerde voor 
het beroep van Professionele Begeleiding 
en Sociologie en Siong koos voor Maat-
schappelijk Werk. Het moet een buitenge-
woon moeilijke beslissing geweest zijn toen 
ze na afgestudeerd te zijn besloten elk in 
een ander land te gaan wonen: Siong in 
Zwitserland en Twie ging terug naar haar 
Switi Sranan.
Ronduit dramatisch was de reden waarvoor 
Siong in 1995 cito terugvloog naar Surina-
me; zij moest het leven van haar eeneiiege 
tweelingzus gaan redden! Twie werd name-
lijk ziek aan haar nieren en kreeg liefdevol 
een nier van Siong.

Twie: vertelt: ik zie het nog voor me als de 
dag van vandaag; de dag na de niertrans-
plantatie werd Siong op haar ziekenhuisbed 
in mijn ziekenhuiskamer binnengereden. 
We lagen beiden nog bij te komen van de 
spanning, blijdschap en dankbaarheid dat 
de operatie zo voorspoedig was verlopen. 

Voor mij voelde het als een wonder dat ik 
opeens de energie weer in mijn lichaam 
voelde stromen na een periode dat ik niets 
meer kon. Siong zei tegen mij: “Zo, nu is de 
nier niet meer van mij; zeg dus nooit meer 
dat het de nier is van Siong, want de nier is 
nu van jou! “ Tranen van geluk en ontroering 
liepen over mijn gezicht............ en elke dag 
is nu een nieuwe dag voor mij! 

Dat de transplantatie (goddank!) prima ge-
lukt is, blijkt wel uit het feit dat Twie vandaag  
gezond en springlevend is en haar talenten 
kan inzetten voor diverse organisaties, die 
veelal opkomen voor de emancipatie en 
belangen van de vrouw. Ook Fos’ten pro-
fiteert daar duidelijk van. Hieronder staan 
de woorden van iemand die nauw met haar 
samenwerkt, voorzitter Christina Harrevelt:

In het bovenstaande is niets te veel ge-
schreven. Twie en ik zijn in dezelfde periode 
bij Fos’ten gekomen en hoewel zij eens zei 
dat ze er bij kwam omdat ze wist dat ik bij 
Fos’ten was, is eigenlijk precies hetzelfde 
bij mij gebeurd. Als Twie ook in het bestuur 
komt dan denk ik dat we er samen iets 
moois van kunnen maken heb ik gedacht 
toen ik hoorde dat ook zij gevraagd werd 
om in het bestuur zitting te nemen. Het is 
een genoegen om met haar te werken. Ze 
blijft bijna altijd kalm,  weet als de discus-

sie heftig wordt de boel weer bij elkaar te 
brengen door een heldere samenvatting 
van de situatie te geven waardoor iedereen 
alles weer in perspectief ziet.  Zij is een uit-
stekend ambassadeur voor vrouwenzaken 
en door haar netwerk in allerlei organisaties 
een grote aanwinst voor Fos’ten. 

Samen met een aantal collega’s is Twie 
betrokken geweest bij de ontwikke-
ling van het diversiteitsspel Caleidosco-
pia. Binnen het ‘Proyek Indisch Leider-
schap’ heeft zij een bijdrage geleverd 
aan het boek “De Stille Kracht van Lei-
derschap, Een Indisch perspectief”. 
In mei 2008 is zij genomineerd voor de pres-
tigieuze Triomfprijs en werd haar tevens de 
Woman on Top Award  uitgereikt. In no-
vember 2009 ontving zij de Zami Award en 
de Zilveren Speld van de stad Amsterdam.  
Alle keren vanwege haar bijdrage aan em-
powerment, het omzetten van de kracht en 
kwaliteiten van zwarte, migranten en vluch-
telingvrouwen in het verkrijgen van invloed, 
zeggenschap en macht. 

Op de bigiyari party hebben we het glas 
kunnen heffen met Twie en Siong en met 
een hiep hiep hiep hoereee....... de wens 
uitgesproken voor nog vele gezonde en ge-
lukkige jaren samen: Proost!

Bigi Yari !
Lydia Emanuels

Siong en Twie

Binding en Betrokkenheid
Ieder jaar komen de wroko uma van Fos’ten 
bij elkaar om samen met het bestuur terug 
te blikken op het afgelopen jaar en vooruit 
te zien wat er in het komende jaar belang-
rijk is voor Fos’ten om eraan te werken.

Zo kwamen op 16 en 17 november 2013 
de wroko uma dit jaar naar Bussum. Het 
thema van het weekend was: Binding en 
Betrokkenheid. De leiding van het weekend 
was in handen van Mamita van Leeuwaar-
de, zelfstandig trainer en adviseur.
Tijdens dit weekend was het de bedoe-
ling stil te staan bij de verschillende acti-
viteiten die Fos’ten uitvoert, ervaringen uit 
te wisselen en te kijken naar de toekomst. 
Daarnaast gaat het ook erom de binding 
en betrokkenheid tussen de wroko uma te 
versterken met haar verhalen als uitgangs-
punt.  
Verschillende oefeningen, zoals het op-
stellen van een verhalenlijn; elkaar vragen 

stellen en luisteren naar elkaars verhaal 
aan de hand van kaarten uit het project 
“Mijn leven in Kaart” ; het maken van een 
projectengalerij; samen kijken naar de film 
“Actief Oud”, die een beeld geeft van actief 
ouder worden van migranten in Nederland 
en daarna van gedachten wisselen over de 
betekenis van deze film voor het werk van 
Fos’ten; praten over je eigen ouder worden, 
de manier waarop je daar tegen aan kijkt 
en in het verlengde daarvan stilstaan bij de 
betekenis die Fos’ten heeft voor jou; welk 
verhaal over Fos’ten vertel je aan iemand 
die zich aanmeldt als nieuwe wroko uma?
Tenslotte hebben we de beide dagen be-
eindigd met een evaluatie aan de hand van 
een fotoverslag van het weekend.  

Een mooie, korte en krachtige ervaring en 
conclusie over het weekend was het mo-
ment toen iemand zei: “Je leert bij Fos’ten”!

Verhalenlijn: start Fos’ten in 1997

Voorlopers  vertellen over de begintijd toen ze in 
1997 bij Fos’ten kwamen

Welk verhaal over Fos’ten vertel je iemand die zich aanmeldt als nieuwe wroko uma?

Remigratiewet wijzigt per 1 juli 2014
Overgenomen uit: Lizebericht, 2 augustus 2013

Belangrijk bericht voor iedereen die wil/
gaat remigreren!
Op 9 juli 2013 is het wetsvoorstel Wijziging 
Remigratiewet aangenomen in de Eerste 
Kamer. De nieuwe voorwaarden gaan in 
per 1 juli 2014. 
De Remigratiewet is bedoeld voor de eerste 
generatie migranten uit Marokko, Turkije, 
Tunesië, Italië, Spanje, Portugal, Grieken-
land, Kaapverdië, voormalig Joegoslavië 
en voor Surinamers, Molukkers, vluchtelin-
gen en asielgerechtigden. 
De nieuwe regels voor de Remigratiewet 
die vanaf juli 2014 gaan gelden zijn:-Alleen 
aanvragers die 18 jaar of ouder waren toen 
ze naar Nederland kwamen, kunnen een 
aanvraag doen.  - Aanvragers moeten mi-

nimaal één jaar een uitkering ontvangen, 
minimaal 8 jaar legaal in Nederland wonen 
en 55 jaar zijn of ouder. - De basis-  rege-
ling (de tegemoetkoming voor reis- en ver-
huiskosten) wordt afgeschaft. - De nieuwe 
Remigratiewet geldt tot 2025. Vanaf 1 janu-
ari 2025 kunnen er geen aanvragen meer 
worden ingediend. - Voor aanvragers uit 
EU-landen gaat bij de nieuwe wet de ex-
tra voorwaarde gelden dat zij in Nederland 
moeten zijn gekomen vóór de inwerkingtre-
ding van het Verdrag betreffende de Euro-
pese Unie. Voor Spanje, Italië, Portugal en 
Griekenland is dat 1 november 1993; voor 
Slovenië 1 mei 2004.
Wij adviseren iedereen die over remigratie 
aan het denken is, om zich goed te laten 

informeren en op tijd een beslissing te ne-
men. Aanvragen die worden ingediend vóór 
1 juli 2014, vallen nog onder de huidige 
voorwaarden (45 jaar, wel reis- en verhuis-
kosten, half jaar een uitkering ontvangen 
en minimaal drie jaar in Nederland). Een 
aanvraag indienen betekent niet dat men 
ook echt moet vertrekken; de aanvraag kan 
altijd nog ingetrokken worden.
 
Voor alle informatie die bij uw persoonlijke 
situatie past en voor hulp bij een aanvraag, 
kunt u terecht bij het Nederlands Migratie 
Instituut (030-2342936; www.nmigratie.nl). 
Er zijn spreekuren op verschillende plaat-
sen in het land.



10 11

Nee, kijk er niet vreemd van op dat Fos’ten 
in deze Koranti ook twee mannen in het 
zonnetje zet; immers, ook mannen zijn al-
tijd welkom bij de activiteiten van Fos’ten 
en uiteraard als donateur. En…deze twee 
vieren niet alleen een bigi yari, beiden zijn 
ook zeer bekende Surinamers, op wie wij 
allen trots mogen zijn.
Allereerst de schijnwerper gericht op OS-
CAR HARRIS “The daddy of them all”  als 
het op zangtalent aankomt! Onlangs werd 
hij 70 en nog steeds heb ik persoonlijk iets 
van Hoe Is Dat Mogelijk?!Laat me dat laat-
ste even uitleggen.

In de zestiger jaren van de vorige eeuw 
gebeurde er in de studio’s van Radio Ne-
derland Wereldomroep in Hilversum iets 
unieks. Omdat er bijna dagelijks bandjes, 
zangers en  zangeressen kwamen om hun 
kunnen te laten horen, stonden de technici 
nogal sceptisch tegenover weer zo een 
stelletje jonkies die voor mijn programma 
“Hi Folks” kwamen voor een – dachten wij 
– eenmalig optreden. Het pakte anders uit, 
want nauwelijks waren ze begonnen, of de 
dienstdoende geluidsman  belde naar zijn 
collega’s en riep opgewonden:  “Dit moe-
ten jullie horen: dit is muziek: te gek!!!  Dit 
ga ik vastleggen!” En zo gebeurde ! Ik weet 
nog hoe trots ik daar stond en de groep 
aankondigde:  Oscar Harris en The Twinkle 
Stars!

De rest is historie…iedereen weet dat Os-
car zich heeft ontwikkeld tot de grootste 
Surinaamse zanger, met een carrière die 
minstens 3 werelddelen omspant. Terecht 
wordt hij mede door zijn innemende per-
soonlijkheid en integer karakter één van Su-
rinames grootste ambassadeurs genoemd, 
een ster die met internationale vedetten op 
de planken heeft gestaan en die door ex-
president Venetiaan onderscheiden is tot 
Ridder in de Ere-orde van de Gele Ster. 
Ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag is 
Oscar vorige maand door de dichtersgroep 
Trefosa  in Rotterdam gehuldigd tijdens een 
spetterende show, waarin o.m. optraden 
Denise Jannah , Jaffo Gate en Humphrey 
Cambell & The Cambell Brothers. Typerend 
is de motivatie die zegt dat hij de huldiging 
verdient vanwege zijn zangtalent alsook 
vanwege zijn eenvoud. En dat laatste is 
waar: wij kennen hem als een bescheiden, 
rustige man, die zonder dat de wereld daar 
weet van heeft zich inzet voor diverse goe-
de doelen. Dat Oscar de grani waardeert 
blijkt wel uit zijn eigen woorden: “Ik heb 
dit als een warme douche voor mij en mijn 
gezin ervaren en het spreekwoord dat een 
profeet niet geëerd wordt door zijn  eigen 
volk gaat voor mij niet op. Ik ben de organi-
satoren zeer dankbaar, ook mijn oude mati 
ds. Cecil Muller, met wie ik 46 jaar geleden 
vocht om het leiderschap van de klas. Zo 
een avond sterkt een mens en geeft moed 

om verder te gaan”. Toen ik kortgeleden 
aan Oscar zei, dat de algemeen bekende 
André Conrad zijn 80ste verjaardag in de-
cember viert was de onmiddellijke reactie: 
“Als jij het regelt gaan we hem verrassen: 
m’e go singi gi na brada, want hij verdient 
het”.

En dat brengt ons bij de laatste jubilaris 
van dit artikel: ANDRÉ CONRAD, de man 
die de lach aan zijn broek heeft hangen. 
Reeds in het begin van de jaren 50 speel-
de hij in diverse toneelstukken in theater 
Thalia, toen nog onder leiding van Neder-
landse regisseurs als Edwin Thomas en 
Ton  Verwey. Maar hij werd algemeen be-
kend toen hij in 1952 startte met de caba-
retshow Conrad&Perotie. Wat een sensatie! 
Voor het eerst op de Surinaamse radio een 
programma vol grappen en grollen, volle-
dig geënt op de eigen samenleving. Toen 
André de smaak van het radiovak eenmaal 
te pakken had was er geen houden meer 
aan: langer dan 20 jaar is hij fulltime radio-
technicus geweest, eerst bij de Avros, la-
ter bij de SRS. Heel veel jaren hebben we 
samen in hoorspelen allerlei rollen vertolkt, 
in Suriname èn in Nederland. Zijn tweede 
cabaretperiode was die met naamgenoot 
Sarucco, de befaamde André&Andreetje 
Show, die groot succes geoogst heeft door 
het hele land.

En nu dan de mannen!
Vraag aan bijna elke Surinamer wie Thea 
Doelwijt is en negen van de tien zullen 
zoiets zeggen als: Thalia, Frrekkk! ,toneel-
schrijfster, Lafoe a no sjen, Marijke, Bigi 
Doe, Land te koop …en al die aanduidin-
gen zijn goed. Met recht mag Thea onze 
meest bekende en succesvolle theater-
maker genoemd worden met meer dan 10 
boeken op haar naam en meer dan 25 to-
neelstukken, opgevoerd zowel in Suriname 
als in Nederland. 

Thea werd in het mistige Den Helder ge-
boren. Misschien door verhalen van haar 
Surinaamse vader besloot ze als 20-jarig 
beginnend journalistje naar “de west” te 
vertrekken om bij het dagblad Suriname te 
werken, waar ze voortvarend aan de slag 
ging en de primeur haalde  met het uitbren-
gen van een kinderkrant en een vrouwen-
pagina.  Heel bijzonder was ook “Af dat 
masker”, de eerste Surinaamse tienerpa-
gina, die Thea en ik samen schreven en 
redigeerden.

Al gauw stelde het journalistieke vak haar 
honger naar meer niet tevreden en begon 
ze cabaretteksten te schrijven  voor de jon-
ge theaterman Henk Tjon. De combinatie 
van die twee mensen heeft ons land enorm 
veel nieuws op het gebied van acteren, 

zang en dans opgeleverd en vele nieuwe 
talenten zijn onder hun leiding op het po-
dium van Thalia ontdekt. Hoe meer armslag 
Thea kreeg, hoe meer ze zich op het schrij-
ven van meestal maatschappij-kritische 
theaterstukken ging toeleggen. In 1972 
richtte het tweetal het Doe Theater in Pa-
ramaribo op, en hoewel Doe staat voor de 
slavenspelen in het verleden, ging al gauw 
het grapje dat dat een afkorting was van 
Doelwijt en Thea van Theater! In de loop 
der jaren heeft zij ook nog  kinderboeken, 
gedichten en een armlange rij verhalen ge-
publiceerd.  Ze is een algemeen bekende fi-
guur geworden en het gebeurt nu nog vaak 
dat oudere zowel jongere landgenoten haar 
op straat herkennen en famiri-fasi dan “dag 
tante Thea” zeggen.

Dat al haar prestaties niet ongemerkt zijn 
gebleven is te merken aan de diverse on-
derscheidingen die zij in ontvangst heeft 
mogen nemen: de Gouverneur Currie prijs 
voor haar artistieke inzet in 1974, uit han-
den van ex-president Ronald Venetiaan in 
2008 de benoeming tot Officier in de Ere-
orde van de Gouden Ster vanwege haar 
verdiensten voor de Surinaamse litera-
tuur en het theaterleven, in Nederland de 
Damsko Award en in 2013 de Gouden Vi-
oolspeld voor haar inspirerend voorbeeld in 

de geest van “dokteres” Sophie Redmond.  
Op Thea’s  verjaardagsfeest (“Zeggen jul-
lie niet dat ik 75 ben” riep ze uit) kreeg ze 
een welverdiende grani door vele bekende 
Surinamers en kon master of ceremonies 
Noraly Beyer  optredens aankondigen van 
o.a. Gerda Havertong, Harto Soemodihard-
jo, Helen Kamperveen, Mike Ho Sam Sooi, 
Denise Jannah en Walther Muringen;  en-
kelen van deze oud-pupillen verrasten haar 
met een liedje over een friyariman uit één 
van hun grote toneelsuccessen “Kruisland-
avond”.  Van Nederlandse kant hield Thea’s 
zwager, de bekende t.v.figuur “ dominé” 
Gremdaat een niet al te stichtelijke preek, 
waar de gasten heel hard om konden la-
chen. 

Aan het begin van dit artikel wordt Marijke 
genoemd en dat is zoals het hoort, want 
zonder die naam zou een verhaal over 
Thea Doelwijt niet compleet zijn. Marijke 
van Geest is al langer dan 50 jaar Thea’s 
steun en toeverlaat, haar grote liefde, haar 
ware soulmate.  Zonder Marijkes toewijding 
en niet-aflatende inzet zou Thea’s carrière 
misschien niet zo een vlucht hebben geno-
men en zou het feest van haar bigi yari zé-
ker niet zo geslaagd zijn geweest. Daarom: 
aan Thea en Marijke: Bigi fersteri nanga ala 
bun! 

“Tante Thea” 75 jaar!

Poku! (v.l.n.r:) Harto, Walther, Gerda, mike, mariette moestakim en Noraly

Oscar Harris : De man met de fluweelwarme stem



Koranti
I N H O U D

C o l o f o nC o l o f o n
Surinaamse vrouwen 50+

12

Het Surinaamse parlement nam vrijdag (lokale 
tijd) de wet ‘Personen van Surinaamse Afkomst’ 
(PSA) aan die dat mogelijk maakt.
De ‘diasporawet’ geldt voor mensen die in Su-
riname geboren zijn en voor hen die tenminste 
een ouder of twee grootouders van Surinaamse 
afkomst hebben. De wet geldt ook voor men-
sen van Surinaamse komaf in andere landen. 
De PSA-status geeft geen recht op kiesrecht in 
Suriname.
Een belangrijk doel van de wet is om meer Su-
rinamers in het buitenland over de streep te 
trekken om Suriname te komen helpen bij de 
opbouw van het land. Via financiële steun en de 
overdracht van kennis gebeurde dit al, maar nu 
kunnen ze ook in Suriname zelf actief te zijn zon-
der hun Nederlandse nationaliteit op te moeten 
geven.

Verheugd
Surinamers in Nederland zijn zeer verheugd over 
het ‘’historische’’ besluit van Suriname, zegt 
de Stichting Collectief Overzeese Surinamers 
(COS). ‘’Er is vorm en inhoud gegeven aan het 
Surinamegevoel. Wij horen erbij en zijn een on-
deelbaar volk”, aldus de COS in een reactie.
Parlementariër Carl Breeveld hoopt dat de for-
mele hereniging van alle Surinamers er ook voor 

zorgt dat beide groepen goed gaan samenwer-
ken en stoppen elkaar verwijten te maken.
‘’Zowel de mensen die vertrokken zijn als de 
achterblijvers hebben offers gebracht. Nu de 
kloof tussen de groepen is gedicht, moeten we 
samen verder. En we hebben zeker behoefte aan 
vers bloed en wat meer drive’’, aldus Breeveld.

Door: ANP 

Koranti is een uitgave van 
stichting Fos’ten. 

Redactie: 
Twie Tjoa, Christina Harrevelt 
en Lydia Emanuels.

Vormgeving: 
Miranda Huiswoud.

•  Fos’ten betekent “vroeger”; 
vanuit een gezamenlijk ver-
leden samenwerken aan het 
heden en de toekomst.

•  Fos’ten is een klankbord 
voor Surinaamse 50+ vrou-
wen en haar organisaties, 
opgericht in 1997.

•  Fos’ten is een vrijwilligers-
organisatie van enthousi-
aste en actieve Surinaamse 
50+ vrouwen uit alle maat-
schappelijke groeperingen.

•  Fos’ten bundelt kennis en 
ervaring van Surinaamse 
50+ vrouwen en stelt deze 
ten dienste van hen en de 
samenleving.

•  Fos’ten maakt deel uit van 
het Netwerk van Organisa-
ties van Oudere Migranten 
(NOOM).

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

Nederlanders van Surinaamse afkomst kunnen vanaf medio volgend jaar zonder visum of 
werkvergunning naar Suriname reizen en er gaan wonen en werken.  

Nog meer kwaliteiten van deze veelzijdige kleine 
grote showman: André als zanger. Tot vandaag is 
hij een stonfutu van het Maranatha Mannenkoor, 
en in 1973 kwamen hij en Oscar Harris samen uit 
met een prachtig nummer ten behoeve van arme 
kinderen in ons land.

André Conrad, nu een fitte 80-er, mag zich sinds 
vorig jaar met trots Lid in de Orde van Oranje-
Nassau noemen.

Aan deze beide landgenoten, die terecht door 
heel veel mensen op handen worden gedragen, 
een oprecht “All the Best” toegewenst in hun ver-
der leven.

Andre conrad: 80 jaar jong

Suriname neemt  
‘diasporawet’ aan

Foto:  ANP


