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Van het bestuur
Christina Harrevelt, voorzitter Fos’ten
2012 was een mooi Fos’ten jaar. In eerdere edi-
ties van Koranti hebt u al kunnen lezen over de 
zeer geslaagde Mi Boto Lai bijeenkomsten in 
Amstelveen en Hoogezand en in deze Koranti 
treft u een verslag van een buitengewoon ple-
zierige afsluiting van het lustrumjaar in de Jaar-
beurs op 15 september. Natuurlijk ook de pre-
sentatie van de nieuwe Fos’ten Singi die met 
veel enthousiasme is ontvangen.  

Het komende jaar gaan we er met frisse moed 
weer tegenaan. Er is veel werk aan de winkel. 
Zo is onlangs de campagne “Ouderen in veilige 
handen” van de samenwerkende ouderenbon-
den en het ministerie van VWS van start gegaan. 
Als lid van het NOOM nemen wij als Fos’ten er 
natuurlijk ook deel aan. In de komende tijd en 
op onze website zult u daar meer over horen en 
lezen.

Wist u dat er een kwaliteitskeurmerk ‘Senior-
vriendelijke ziekenhuizen’ in de maak is? Nee, 
neem dan een kijkje op de site van Fos’ten en/of 
het NOOM. Wellicht dat we u over enige tijd om 
uw medewerking vragen. Ik hoop dan dat u van 
harte mee zult werken.

Ik zei het al, het was een mooi jaar 2012, mooi 
vanwege alle festiviteiten en voorlichtingsbij-
eenkomsten maar ook mooi omdat er zich weer 
vele donateurs hebben aangemeld. Zonder hun 
ÄUHUJPwSL�IPQKYHNLU�aV\�OL[�UPL[�TVNLSPQR�aPQU�NL-
weest om zoveel voor de 50plussers te kunnen 
doen. Daarom dank, heel veel dank! En ik hoop 
dat wij ook in 2013 op uw steun mogen rekenen. 
U ontvangt daarom samen met deze Koranti een 
acceptgiro – voor zover mogelijk voorgedrukt - 
voor het nieuwe jaar. Het bedrag blijft minimaal 
¤ 12,50 maar meer mag ook natuurlijk, daarom 
hebben we dat opengelaten. Vergeet vooral niet 
om ook uw handtekening te zetten en voor het 
geval uw rekeningnummer niet voorgedrukt is 

ook dat toe te voegen. Fos’ten streeft er naar 
om dan in het eerste kwartaal de donateurpas-
sen aan de betalende donateurs te kunnen ver-
zenden. Dan heeft u net als altijd weer voordeel 
bij een aantal evenementen.

Tot slot wil ik namens het bestuur alle wroko 
uma die het afgelopen jaar met grote inzet voor 
Fos’ten hebben gewerkt, heel, heel hartelijk be-
danken voor hun trouw en loyaliteit. Zonder jullie 
toewijding en steun zijn we nergens.

Dank ook aan alle personen, instellingen en 
overheden waar Fos’ten in het afgelopen jaar 
mee samen heeft gewerkt. Wij hopen ook het 
komend jaar met u te mogen samenwerken.

Mede namens Twie Tjoa – Lucia Martis – Car-
men Wong – Mercedes Overman, het bestuur 
van Fos’ten: dank ik al onze donateurs, wroko 
uma, vrienden/vriendinnen en samenwerkings-
partners voor hun waardevolle bijdrage in het 
afgelopen jaar en wens u allen hele mooie feest-
dagen toe en een schitterend 2013!

Christina Harrevelt - Voorzitter. 
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Vele mensen hebben in de december-
maand gedachten van verbondenheid, 
wensen voor vrede en andere positieve 
gevoelens; de meesten blikken ook terug 
op wat het afgelopen jaar hen bracht of 
maken goede voornemens voor het ko-
mende jaar. 

Persoonlijk is december voor mij de 
maand waarin ik het meeste denk aan 
Tikkun Olam, een Joodse gedachte, die 
“ Wereld herstel” betekent. Deze repara-
tie van de wereldorde vindt zijn oorsprong 
in een oud verhaal, waarin verteld wordt 
dat God het licht in grote vaten opsloeg 
om te bewaren. Enkele van die vaten vie-
len echter kapot en het goddelijke licht 
stroomde in ontelbare kleine deeltjes over 
onze aarde, die daardoor verlicht werd. 

De mensen konden van dat licht genieten, 
maar kregen ook een opdracht van God, 
namelijk: alle lichtscherfjes zoeken, iets 
waaraan iedereen moest meewerken. Het 
mooie is dat de mensen alleen in die taak 
konden slagen door hun medemens goed 
te behandelen, door een eerlijk leven te 
leiden en door te proberen een steentje bij 
te dragen aan een betere wereld. 
Dit is een universele gedachte, die boven 
elk godsdienst staat. Het  woord “religie” 
stamt uit het Latijn:re betekent “opnieuw” 
en ligeren betekent  “met elkaar verbin-
den”. Het gaat dus om verbondenheid, 
in onze hedendaagse taal zouden we dat 
ook kunnen uitleggen als: samenleving. 
Dit jaar is het voor velen misschien moeilijk 
de toekomst met vertrouwen tegemoet te 
zien, vanwege de wereldwijde problemen 

waarvoor wij allen staan: pensioenverla-
ging, oorlogen en ander geweld, armoede, 
honger, een ingestorte economie, ontsla-
gen, normvervaging om maar enkele te 
noemen.
Toch, met de Tikkun Olam gedachte in 
het achterhoofd, wens ik iedereen een 
positieve afsluiting van 2012, alsook een 
2013, waarin we beseffen dat wij allemaal 
de taak hebben in onze eigen omgeving 
naar de scherven van het goddelijke licht 
te zoeken om onze wereld te helpen repa-
reren, een herstel dat hard nodig is om die 
wereld leefbaar te houden.
Zoek geen grote woorden als een klein 
gebaar voldoende is. Leti wan kandra fu 
yagi dunru !

Column
TIKKUN OLAM 
Lydia Emanuels

Vergeetachtigheid of dementie?
VERSLAG DEMENTIE VOORLICHTINGSBIJEENKOMST IN AMSTERDAM ZUIDOOST. 
Lucia Martis

Vooral oudere mensen zijn bang om aan 
vergeetachtigheid te lijden en vragen zich 
af of zij niet bezig zijn om dement te wor-
den. Dementie heeft te maken met ver-
wardheid, maar niet alle verwardheid heeft 
te maken met dementie en kan van tijde-
lijke aard zijn.

Bij dementie zijn er veranderingen op het 
gebied van
–  verstandelijke vermogens: niet kunnen 

begrijpen of reageren
–  gevoelens: steeds minder doen en apa-

thisch worden.

Vanaf juli tot en met oktober 2012 hebben 
Lucia Martis en Mercedes Overman, be-
stuursleden van Fost’en, drie bijeenkom-
sten verzorgd in samenwerking met ProFor 
en enkele zelforganisaties in Amsterdam 
Zuidoost. 
Op zaterdag 21 juli werd met ondersteu-
ning van de groep Caribische Amsterdam-
mers Senioren de eerste bijeenkomst ge-
organiseerd in het gebouw van Woonzorg 
Centrum Koornhorst. De meeste bezoe-
kers waren Antillianen en Arubanen, maar 
ook de Nederlandse en Surinaamse doel-
groepen waren aanwezig.

Christina Harrevelt, voorzitter van Fos’ten, 
heeft een deel van de workshop verzorgd 
en de inhoud van een dvd over demen-
tie toegelicht. Mevrouw Sharita Baynath, 
bezig met het afstuderen als psycholoog, 
heeft vooral de medische kant toegelicht. 
In totaal hebben 50 personen de bijeen-
komst bijgewoond.
De tweede bijeenkomst vond plaats op 22 
augustus in het gebouw van Woongroep 
Surinaamse Ouderen Wi Kontren. Met on-
dersteuning van Stichting Kracht en Pracht 
werd de bijeenkomst georganiseerd. Ook 
hierbij heeft mevrouw. Baynath, psycho-
loog, naast Christina, informatie verstrekt. 

Caribische Amsterdammers Senioren

Sharita Baynath, psycholoog

Stichting Kracht en Pracht-vrouwen

Christina Harrevelt tijdens de voorlichtings-

bijeenkomst

Het ouder worden van de mens is niet al-
leen in Nederland, maar overal in de we-
reld voelbaar en merkbaar. Om aandacht te 
vragen voor deze wereldwijde vergrijzing is 
in Europa het jaar 2012 uitgeroepen tot het 
Jaar van “Actief ouder worden en de soli-
dariteit tussen generaties”
Gezondheid, vitaliteit, langer maatschap-
pelijk actief  blijven zijn thema’s die voor 50 
plussers belangrijk zijn.  Actief ouder wor-
den staat ook hoog op de politieke agenda. 
Ouderen spelen een belangrijke rol in de 
samenleving, ook na de pensioengerech-
tigde leeftijd. De ontwikkelingen wereldwijd 
worden ook door Fos’ten bijgehouden. Zo 
heb ik namens Fos’ten een bijeenkomst in 
Amsterdam bijgewoond.
In het kader van het ‘Jaar van Actief Ouder 
Worden en Solidariteit tussen generaties’  
organiseerden SIB (Studentenvereniging 

voor Internationale Betrekkingen) en World 
Granny (toekomst voor generaties) op 2 ok-
[VILY������LLU�KLIH[�LU�LLU� S\KPLRL�ÄL[-
senveiling in het Cultureel Studentencen-
trum Amsterdam (CREA) aan de Nieuwe 
Achtergracht 170.
Caroline van Dullemen, directeur World 
Granny, liet na haar openingsspeech en ter 
introductie van het onderwerp een korte 
ÄST�aPLU��KPL�KL�VU[^PRRLSPUNLU�VW�OL[�NL-
bied van vergrijzing weergeeft. Hierna gaf 
zij een toelichting op het  rapport “Ageing 
in the Twenty-First Century: A Celebration 
and A Challenge” uitgebracht door UNFPA. 
Om de kennis van het publiek over “Global 
Ageing” te testen nam zij een quiz af over 
de ontwikkelingen wereldwijd. 
Daarna  volgde een interactief debat over 
wereldwijde vergrijzing. De panelleden dr. 
Judith Roosblad  (Migratie & Diversiteit 

specialist), drs. Bas Knol (Aegon Global 
Pensions), prof. dr. Pauline Meurs (Eras-
mus Universiteit Rotterdam, Gezondheids-
management) en dr. J.J. De Deken (Univer-
siteit van Amsterdam, Pensioen en Sociale 
zekerheid specialist) deelden hun visie over 
de verschillende stellingen. 
De bijeenkomst werd afgesloten met een 
ÄL[ZLU]LPSPUN�� NL]VSNK� KVVY� LLU� UL[^LYR-
borrel. 
Zie meer informatie over dit onderwerp:  
-  Video Global Aging: kopieer de link 

en surf op internet om te bekijken.  
http://www.imf.org/external/mmedia/
view.aspx?vid=985358401001

-  Ageing in the Twenty-First Century:  
A Celebration and A Challenge Published 
by the United Nations Population Fund 
(UNFPA)

- www.worldgranny.nl

Hoe ouder, hoe ...................? 
IS VERGRIJZING EEN VERWORVENHEID?
Mercedes Overman

Senioren in Suriname genieten van onze  
Fos’ten Singi.
Lydia Emanuels

Op 30 oktober, een snikhete oktobermor-
gen in Suriname, rijden Fos’tens ex-pen-
ningmeester Mildred Zuidveen en ik door 
het enorm drukke verkeer in Paramaribo 
naar het huis van ons aller Liesbeth Vene-
tiaan-Vanenburg. Wat een weldaad om uit 
de hitte haar airco eetkamer binnen te stap-
pen en te genieten van een glas ijskoude 
gingabiri!

Liesbeth, die het eigenlijk te druk heeft om 
bezoek te ontvangen omdat ze bezig is met 

de voorbereiding voor haar 70 yari, maakt 
toch tijd voor ons vrij. “Ja” zegt ze “maar 
dit is ook geen gewone visite”. En terecht, 
want wij zijn er op verzoek van het Fos’ten 
bestuur om haar wat exemplaren van ons 
nieuwste Fos’ten Singi aan te bieden, die 
zij op haar beurt namens onze organisatie 
aan diverse tehuizen voor seniorenburgers 
zal overhandigen. 
Op uitnodiging van onze gastvrouw is ook 
Judith Tilborg aanwezig, een landgenote 
die zich in Paramaribo het lot van vele se-

overhandiging van exemplaren aan  
mevrouw Venetiaan.

Op deze dag waren er 25 personen aanwe-
zig. Op zaterdag 27 oktober vond de derde 
en laatste bijeenkomst plaats in het activi-
teitengebouw van Buurtambassadeurs aan 
de Grubbehoeve.
Deze werd ondersteund door de medewer-
kers van de Buurtambassadeurs. Ook op 
die dag werden de inleiding en presentatie 
door Christina Harrevelt verzorgd. De dvd 
over dementie, waarin familieleden met el-
kaar in gesprek gaan over dit onderwerp, 
werd goed ontvangen en leverde veel ge-
spreksstof op. 

Tenslotte heeft Karin Klappe van de stich-
ting Samenwonen Samenleven een inlei-
ding verzorgd over het inloophuis Holen-
drecht in Amsterdam Zuidoost.  

Het Stadsdeel Zuidoost heeft een infor-
matie- en ontmoetingsplek geopend voor 
bewoners met dementie en hun familie 
en vrienden. Zij kunnen hier terecht voor 
ontmoeting, ondersteuning, advies en ver-
schillende activiteiten.
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Spetterende afsluiting  
derde lustrum Fos’ten
Lenie Wong

Op de gebruikelijke themadag van Fos’ten 
in de Jaarbeurs is op 15 september 2012 
tijdens de 50plusbeurs de viering van het 
vijftienjarig bestaan op spetterde wijze af-
gesloten. Het feestprogramma wordt in-
gezet door Fine de Beun- Kenswil, die in 
koto en anyisa en met waaier alle aanwe-
zigen toezingt. Om een onverstoord feest 
te waarborgen vraagt onze trouwe master 
of ceremonies (MC), Lydia Emanuels, chic 
gekleed in een prachtige zwarte sari, in een 
humoristisch gedichtje de aanwezigen alle 
mobieltjes uit te zetten. 

De eveneens in feestkleding gestoken voor-
zitter, Christina Harrevelt, zegt in haar wel-

komstwoord dat zij het een voorrecht vindt 
om samen met alle aanwezigen deze bij-
zondere dag te mogen vieren. Voor deze 
middag zijn een aantal speciale gasten 
uitgenodigd, onder wie ook de beide Su-
rinaamse politica Tanya Jadnanansingh en 
Kathleen Ferrier. Vervolgens wordt een kort 
fragment van de jubileum- dvd van Fos’ten 
getoond. Hierin vertellen bestuursleden en 
wroko uma van het eerste uur over hun 
kennismaking met Fos’ten en over de ver-
binding met 50 plus vrouwen in Nederland. 

De eerste verrassing voor het publiek is 
het optreden van Oscar Harris, die niet al-
leen in Suriname maar ook internationaal 
bekend is. Zijn prachtige stem en perfor-
mance zijn in de loop der jaren gerijpt en 
maken hem tot een groot entertainer. Lydia 
zegt dat in de muziek het verschil tussen 
een jongen en een volwassen man het bes-
te als volgt kan worden weergegeven: als 
een jongen zingt luister je naar hem, maar 
een volwassen zanger neemt je mee naar 
de essentie van het lied. Dat laatste is Os-
car op het lijf geschreven! Op deze middag 
toont hij dat hij een heel oude belofte aan 
zijn publiek: I’m gonna reach the top waar 
heeft gemaakt. Omdat de techniek van de 
Jaarbeurs af en toe hapert en de techni-

cus enkele malen verkeerde nummers op 
de soundtrack inzet, verzucht Oscar Harris 
tussendoor dat hij eigenlijk zelf gitaar had 
moeten leren spelen. Hij besluit op echt 
Surinaamse wijze zijn optreden met een 
warme brasa voor “The Godmother”, zoals 
hij Lydia noemt.

Vervolgens heet zij enkele zeer speciale 
gasten welkom: Marion Krieger-Carilho, 
Dana Fung Loy, Ronald Snijders en Robby 
Alberga en zegt het jammer te vinden dat 
Walther Muringen er niet bij kan zijn, om-
dat hij in Columbia moet optreden; deze 5 
muzikanten vormen samen onze gelegen-
heids-band ”Fos’ten Feryari Formatie”. Zij 
hebben de sterren van de hemel gespeeld 
en gezongen op de cd in het nieuwe lied-
jesboek: het swingt de pan uit, zoals we 
vroeger zeiden! Christina vertelt hoe in de 
beginjaren van Fos’ten Surinaamse liedjes 
werden gezongen van blaadjes en stencils. 
In 1994 werd besloten een zangboekje met 
cd te maken. Dat was na 5 jaar uitverkocht. 
Ter gelegenheid van ons derde lustrum wil-
den wij een dikkere, betere, mooiere editie 

uitgeven en de voorzitter zegt dat dat door 
de deskundigheid en ervaring van Lydia en 
een aantal wroko uma is gelukt. Zij bedankt 

in het bijzonder de MC., die daarna vertelt 
over haar zoektocht in oude archieven en 
[\ZZLU�Z[HWLSZ�Z[VMÄNL�WHWPLYLU�UHHY� [LR-
sten, historische achtergronden en anek-
dotes van de liedjes. Hierbij was de bijdrage 
van enkele mensen onmisbaar: in de eerste 
plaats de eerder genoemde muzikanten, 
BFN (de technische dienst van Radio Ne-
derland Wereldomroep, waar de cd profes-
sioneel is opgenomen), verder o.a.Nirmala 
Rambocus, en S.S.Nojoredjo die sommige 
teksten deskundig hebben vertaald, alsook 
allen die de verhalen achter de liedjes heb-
ben verteld. Zij dankt ook nadrukkelijk de 
mensen die toestemming hebben gege-
ven zoals `Oesje Soekatma, tot het op de 
cd opnemen van 5 oude populaire Sranan 
singi,in de originele uitvoering. Op een vel-
letje uit een schoolschrift vond Lydia door 
de tekstschrijver van het liedje Ai Mi Rorac, 
D. Berrenstein, de handgeschreven tekst, 
die ook in ons Fos’ten Singi is afgedrukt. 
Zij noemt haar bijdrage aan de cd “een te-
rugduik in mijn radioleven”. 

De eerste exemplaren van het boek+cd 
worden aangeboden aan 3 speciale gas-
ten: Tanya Jadnanansingh, Kathleen Fer-
rier en Oetra Gopal, 3 Surinaamse vrouwen 
die in de Nederlandse politiek haar sporen 
hebben verdiend. 

Tanya Jadnanansingh heeft zich als Pvda- 
lid bezig eerder gehouden met jongeren en 
richt zich nu op ouderen. Zij voert campag-
ne tegen de eenzaamheid onder ouderen 
en is trots op de bijdrage van de senioren 
van Fos’ten. Haar moeder is ook aanwezig. 

2H[OSLLU� -LYYPLY� �� L_�*+(� WHYSLTLU[HYPwY��
heeft een aantal lezingen gehouden op 
Fos’ten bijeenkomsten, b.v. over het cul-
turele erfgoed van Suriname; zij wijst op 
de grote betekenis van ouderen: bigi sma 
krakti, ervaring, kennis en deskundigheid 
voor de samenleving. De Haagse politiek 
alleen kan niet veel bereiken maar heeft or-
ganisaties als Fos’ten nodig. Zij vindt dat 
het liedjesboek laat zien hoe wíj dingen 
doen: grondig en begrijpelijk. De derde 
speciale gast is Oetra Gopal. Op de lus-
trumviering in Hoogezand in mei j.l. heeft 
zij in haar welkomstspeech haar belang-
stelling voor onze organisatie getoond. Zij 
is bereid mee te werken aan de activiteiten 
van Fos’ten. Met haar komt het proces tot 
verjonging binnen Fos’ten en overdracht 
aan jongeren een stuk verder. Oetra heeft 
in Nickerie gewoond, heeft een zoon van 
21 jaar en is nu wethouder voor Groen 
Links in Sappemeer. 
 
Plotseling schrik in de zaal! Twee vrou-
wen breken luid pratend en gekleed in 
schreeuwend-felle oranje pakken in op het 
Fos’tenfeest: Christina van Dalen en Ans 
Letje bezorgen de hele zaal met een niet te 
stuiten waterval van woordspelingen, voor-
drachten en spitsvondigheden gierende 
lachstuipen. In een workshop op persoon-
lijke titel vliegen zinnen die van toepassing 
zijn op de aanwezige 50 plussers als een 
waterval uit hun mond. Zo bieden zij hun 
ervaring op allerlei gebied aan, zoals “Oud 
is niet koud”: seks voor ouderen. Zij richten 
zich in hun workshop op buitenlanders, be-
wegen zich op transcultureel gebied en ge-
ven goedbedoelde maar nergens op slaan-
de didactische raad. Zij willen hun kennis 
inzetten voor de multiculturele samenle-
ving met een psychisch getinte opstelling, 
wat dat ook mag betekenen! Zij wijden ook 
een ode aan alle wroko uma van Fos’ten, 
al verspreken ze zich en noemen die soms 
wroko puma. Zij staan op het punt onder-
SPUN�LLU�ÄRZL�Y\aPL�[L�THRLU��¸^HU[¹�aLN[�
Hollandse Ans Letje: “ we zouden niet over 
geloof praten en nu zeg jij “Koranti!”, waar-

op Surinaamse Christina van Dalen vraagt: 
“Dan wat bedoel je dan?” “Nou, dat is toch 
zoiets als de Koran?” Heerlijke onzin en 
de zaal ligt plat! Met een gedicht van Do-
bru bedanken de cabaretières Manoushka 
Zeegelaar Breeveld en Paulette Smit de 
wroko uma en alle aanwezigen, die zich 
nog steeds de lachtranen van de wangen 
vegen.

Om deze geslaagde feestdag te besluiten 
wordt de nieuwe cd gestart en onder een 
luid Hiephiephiep-oerèèèè! gaan de vol-
dane aanwezigen zingend en dansend de 
zaal uit en haasten zij zich naar de uitgang 
om ons Fos’ten Singi voor de speciale jubi-
leumprijs van ¤ 10.- te kopen. Daar krijgen 
zij ook een prachtige tas als geschenk van 
Fos’ten en een gratis toegangsbewijs voor 
de 50+ Beurs beneden in de Jaarbeurs. 
“Wat een dag, wat een geweldige dag” ho-
ren we iemand nog roepen…en daar zijn 
wij het ongetwijfeld mee eens!

Fine de Beun-Kenswil zingt haar lied.

Oscar Harris verrast zijn publiek.

Gran tangi aan Fos’ten Feryari formatie.

Onze speciale gasten.

Tine en Ans in actie.

Het Fos’ten Jubileumcadeau: de Fos’ten tas.

Lydia Emanuels master of ceremonies.

nioren aantrekt en regelmatig hun woon-
complexen bezoekt om de oudjes pro deo 
bezig te houden met muziek, zang en han-
denarbeid. 
Als de beide dames ons singi buku bekij-
ken, raken ze zó enthousiast dat Mildred 
en ik elkaar aankijken met een blik van Een 
schot in de roos voor Fos’ten!
Judith stelt voor dat zij –nadat de boekjes 
verdeeld zijn - meezing ochtenden voor de 
bewoners zal organiseren en Liesbeth vult 

aan dat die dan ook tot een gezellige dansi-
dansi op de muziek van onze cd kunnen lei-
den. Dit is natuurlijk precies wat we willen 
bereiken!
Na overleg tussen de beide dames be-
sluiten zij de volgende instellingen een 
exemplaar cadeau te doen: Huize Ashiana, 
Huize Albertina, Fatima Oord, Huize Fran-
cis (Nieuw Nickerie) , De Mantel, Kibri Mi, 
Wi De Ete (Wanica) en Stichting Wiesje 
(opvang door dementerenden, een initiatief 

van Gerda Havertong). Het is de bedoeling 
dat de boekjes/cd reeds zijn uitgereikt als u 
dit bericht in Koranti leest.
Liesbeth Venetiaan vroeg ons om namens 
de seniorenburgers haar hartelijke dank 
over te brengen aan het bestuur en alle 
wroko uma van Fos’ten en verzekerde ons 
dat wij met deze geste meehelpen weer 
wat kleur te brengen in het leven van vele 
senioren in Suriname.

Tiene

Goedemiddag, goedemiddag, sorry hoor dat we zo komen inbreken, maar je moet 
voor jezelf opkomen in dit land, als jij het niet doet gaat niemand het voor je doen 
dus we komen even inbreken.

Ans

Tien, dat kan je zo niet zeggen. We zijn hier bij nette Surinaamse mensen dan ga 
je ’t niet over inbreken hebben. Wij komen onszelf even tussen de vrouwen gooien 
zeg maar, wij komen, teneinde niet uitgesloten te worden, even ongeoorloofd hier 
bij de 50+ vrouwen penetreren.



6 7

Waarderende woorden van een voldaan 
publiek
IEDEREEN KENT HET PRETTIGE GEVOEL DAT JE KRIJGT ALS IETS WAARAAN JE  HEBT MEEGEWERKT GEWAARDEERD 
WORDT. NOU, WIJ FOS’TEN WROKO UMA ZIJN GEEN UITZONDERING OP DIE REGEL EN WE ZEGGEN RONDUIT DAT WE 
ENORM BLIJ ZIJN MET DE VELE ENTHOUSIASTE REACTIES DIE WE HEBBEN ONTVANGEN OVER ONZE JUBILEUMDAG OP 15 
SEPTEMBER. MET GEPASTE TROTS DELEN WE DAN OOK ENKELE COMMENTAREN VAN ONZE GASTEN MET U.

Mijn man Arny en ik zijn blij  dat we de 
feryariparty van Fos’ten hebben mogen 
bijwonen. We hebben genoten van de fan-
tastische optredens. Het boek met cd is 
een heel mooi initiatief en een genot om te 
lezen en te beluisteren. Ik heb daarom ook 
geen moment geaarzeld om mij ter plekke 
op te geven als donateur van Fos’ten. We 
kijken uit naar de volgende meeting!
Marilyn Stenhuys-Sam Sin

Ik vond de jubileumbijeenkomst van 
Fos’ten op 15 september jl. goed georgani-
seerd, bijzonder verrassend met prachtige 
optredens; de presentatie door Lydia was 
perfect! Het liedjesboek en de cd met oude 
Surinaamse liedjes en historische achter-
gronden is een geweldige prestatie en een 
aan winst voor de Surinaamse muzikale 
geschiedenis.  Complimenten! Ik heb mij 
die dag meteen opgegeven als donateur 
want Fos’ten moet blijven bestaan!
Karin Baank 

Fos’ten doet haar naam eer aan en voor-
ziet in een enorme behoefte.  Op de 15de 
verjaardag van Fos’ten was iedereen op z’n 
mooist gekleed en was iedereen blij om el-
kaar te zien. Iedereen praat, zingt en lacht 
graag over vroeger. Als je met elkaar kunt 
zijn en herinneringen deelt, weet je weer 
dat het leven het leven waard is.
Noraly Beyer

Het 15 jarig jubileumfeest van Fos’ten heeft 
mij weer dichter bij mijn roots gebracht. 
Mijn Surinaams hart sloeg lange tijd een 
ander ritme. Meer dan 50 jaar wonen in 
Nederland zet je soms op een ander spoor, 
maar na dit middagje Fos’ten kreeg ik het 
gevoel terug te zijn van weggeweest. Hoe-
wel ik weinig mensen kende, voelde ik mij 
door de sfeer van hartelijkheid, herkenning 
en gesprekken met landgenoten onderge-
dompeld in een behaaglijk warm Surinaams 
bad, dat niet alleen vertrouwd aanvoelde, 
maar ook jeugdherinneringen levensgroot 
op mijn netvlies projecteerde. Wat voelde 
dat goed en wil je het Fos’tenfeest her-
beleven, zet dan de cd op en geniet van 
de vertrouwde dansi poku, waaraan met 
zoveel zorg is gewerkt.Een uniek exem-
plaar dat zoveel heeft toegevoegd aan dit 
jubileum jaar. Dank voor de onvergetelijke 
middag en chapeau voor de vrouwen die 
dit mogelijk hebben gemaakt. De gasten 
van deze middag gingen huiswaarts met 
PU� O\U� IHNHNL� LLU� ÄQU� :\YPUHHTZ� NL]VLS�
en een vernieuwde versie van Fos’ten Singi 
in hun gele tas,waarop de letters Fos’ten 
prijkten. En terecht, want reclame maken 
voor Fos’ten mag/moet en is zeer gewenst.
Carmien Amo

Het was een onvergetelijke zaterdag. Fan-
tastisch dat jullie dat allemaal doen. De cd 
is  onmisbaar voor onze historie. Ook dat is 
het werk van Fos’ten. Hulde, hulde, hulde! 
Wat ik wel gemist heb in het boekje : de na-
men van het bestuur van Fos’ten. Ook dat 
moest worden vastgelegd voor de historie 
binnen deze context. De zaterdag heeft 
me ertoe gebracht mij te melden als wroko 
uma voor de club. Namaste,
Nirmala Rambocus

Ai Fos’ten, ik geniet van de oude liedjes! 
Ik heb Percy M. for old time’s sake gebeld 
omdat ik het heerlijk vond om “Olga” weer 
te horen.
Thea Doelwijt

Viavia hebben wij het boekje Fos’ten Singi 
ontvangen. Ik zing in een koor van overwe-
gend 65plussers en heb het boekje naar 
een repetitie meegenomen. Wat hebben 
we een lol gehad met het zingen van al die 
oude liedjes. Waar kunnen we dit boekje 
kopen?  
Susan Vink

(Te bestellen bij Fos’ten  Postbus 1033  
2302 BA Leiden  of info@fosten.eu voor      
€ 15,00 excl. Portokosten.)

Ik vond het geweldig om jullie feryari mee 
te maken. Jullie zijn prachtige, krachtige 
vrouwen. Lydia, je deed het geweldig. Een 
voorbeeld voor mij. Ik zou graag wat foto’s 
gemaild krijgen.
Oetra Gopal, Wethouder Hoogezand-Sap-
penmeer

In de nieuwsbrief van de Stichting Belan-
genbehartiging Surinaamse Ouderen in 
Breda (SBSB) schrijft de secretaris Cor-
nelli Coleridge o.m.:”Tijdens de gezellige 
Fos’ten middag in de Jaarbeurs in Utrecht 
werd de nieuwe cd met daarop fos’ten 
singi gepromoot voor de prijs van € 10.- 
De teksten zijn opgenomen in een keurig 
verzorgd boekje met daarin tekst en uit-
leg over de betekenis en het ontstaan van 
vele liederen, waaronder “Signaly ma-
chine kon, ay baya” met een foto van die 
naaimachine. Het is echt de moeite waard 
dit boekje/cd te kopen.

Het aandachtige publiek.

Dankwoord van Tanya Jadnanansingh en  
Kathleen Ferrier.

Uitreiking van het eerste exemplaar Singi Buku.

Iedereen  feestelijk gekleed.

“Buitenlandse” Surinamers krijgen eigen 
status
BERICHT UIT “DE WARE TIJD ONLINE” -  5 NOVEMBER 2012
Eric Mahabier
 
Surinamers in de diaspora krijgen de wet-
telijke status ‘Personen van Surinaamse 
Afkomst’, PSA. Enkele assembleeleden in 
Suriname hebben daartoe op 30 oktober  
2012 een wetsontwerp ter goedkeuring 
aan De Nationale Assemblee (DNA) aange-
boden.
 
Een PSA is eenieder die niet de Surinaamse 
nationaliteit bezit maar wel van Surinaamse 
afkomst is of van wie ten minste één ouder 
of twee grootouders van Surinaamse af-
komst zijn. Na aanname van de wet kunnen 
deze personen bij de Surinaamse autoritei-
ten een PSA-kaart aanvragen.

De PSA krijgen enkele bijzondere rechten 
die buitenlanders in Suriname niet hebben. 
Zij hebben door hun status en de inschrij-
ving als ingezetene het recht tot perma-
nent verblijf in Suriname tot ze zich weer 
uitschrijven. Zij mogen ook in Suriname 
werken zonder de werkvergunning die voor 
vreemdelingen vereist is. Bij wet kunnen 
meer rechten worden toegekend aan inge-
zetenen met de PSAstatus. 
Deze rechten kunnen afhankelijk worden 
gesteld van de duur van de periode waarin 
zij onafgebroken ingezetenen zijn geweest.
Voor het passief kiesrecht blijft de Suri-
naamse nationaliteit vereist, evenals voor 

overheidsfuncties waarbij de Surinaamse 
nationaliteit bij wet- en/of regelgeving uit-
drukkelijk is vereist.

Het wetsontwerp is ingediend door de as-
sembleeleden Andre Misiekaba, Marinus 
Bee, Paul Somohardjo, Rabin Parmessar 
en Jennifer Simons. Volgens hen is het 
noodzakelijk gebleken om, ruim 35 jaar na 
de staatkundige onafhankelijkheid van Su-
riname, de relatie tussen de staat Suriname 
en personen van Surinaamse afkomst een 
wettelijke basis te geven.

Gratis kaarten voor de EmigratieBeurs 
- CARIBISCH GEBIED IN HET ZONNETJE, OPENING KLEURRIJK EN MUZIKAAL -  
 
Op zaterdag 9 en zondag 10 februari 
opent de 17e EmigratieBeurs haar deuren 
voor emigranten, remigranten en pen-
sionado’s. Dit jaar staat het Caribische 
gebied centraal, waaronder Suriname. De 
opening van de beurs, om 10.00 uur, zal 
een Caribisch tintje krijgen, dus kleurrijk en 
muzikaal. 
Op de beurs kunt u zich informeren over 
uw tijdelijk of permanent verblijf in Suri-
name bij lokale bedrijven, makelaars e.d. 

Vergeet niet langs te gaan bij de Neder-
landse SVB (pensioen), de Belastingdienst 
of het College zorgverzekering. Een goede 
voorbereiding is het halve werk. 
  
Onze lezers zijn uitgenodigd voor een 
bezoek en ontvangen geheel vrijblijvend 
relatiekaarten (waarde ¤17,50). Hebt u 
interesse om te gaan? Bel 026 3779736 of 
mail info@emigratiebeurs.nl en u ontvangt 
de toegangskaarten zonder kosten. 

EmigratieBeurs, 9 & 10 februari 2012 in 
het Expo Center Houten (Utrecht) 
Open van 10.00 tot 18.00 uur. 
Meer informatie op:  
www.emigratiebeurs.nl

Grote hulde aan Emma Pobosie: 111 jaar
OVERGENOMEN UIT DEWARE TIJD ONLINE – 28 OKTOBER 2012
Hugo den Boer
 

LIGORIO - Met een gebedsdienst in de 
rooms-katholieke kerk van Ligorio gedenkt 
Emma Pobosie vandaag dat ze maandag 
111 jaar oud wordt. Ze is de oudste in-
woonster van Suriname, gevolgd door Pi-
kienmai Donoe (108) van Gunsi en Emanuel 
‘da Keti’ Pinas (105) van Peto Ondro.
Ongeveer 111 jaar geleden kwam Emma 
Pobosie in Ligorio, het laatste dorp aan de 
Boven-Surinamerivier, ter wereld. Ondanks 
de aanwezigheid van de rooms-katholie-
ke kerk waarbij ze is aangesloten, is toen 
geen geboortedatum vastgelegd. Die kreeg 

ze pas op latere leeftijd toegewezen. De 
schatting van de juiste geboortedatum kon 
toch vrij nauwkeurig gebeuren door te ver-
gelijken met andere dorpsgenoten en aan 
de hand van de precies geregistreerde ge-
gevens van haar inmiddels overleden zoon.
Oma Pobosie is nog kwiek voor haar leef-
tijd. Volgens dorpskapitein Friso Amania 
kan ze nog zelf koken, wassen en baden. In 
het afgelopen jaar is ze uit veiligheidsover-
wegingen wel met een wandelstok gaan 
lopen.
 

 Emma Pobosie voor haar huis in Ligorio
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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

Het ontstaan van “Stille Nacht”
Lydia Emanuels

Niet alle onsterfelijke liederen zijn door beroem-
de componisten of tekstschrijvers geschreven, 
maar vaak door eenvoudige muziekliefhebbers. 
Het beste voorbeeld daarvan is wel het Stille 
Nacht, het meest gezongen kerstlied, dat in vele 
talen vertaald is.

In december 1818 gaf Joseph Mohr, hulppastoor 
in het Oostenrijkse dorpje Kaufen, een door hem 
geschreven kerstgedichtje aan de dorpsonder-
wijzer Franz Gruber met het verzoek er muziek 
voor te schrijver. Gruber, in zijn vrije tijd ook or-
ganist, componeerde een melodie voor een duet 
van sopraan en alt met een zachte orgelbege-
leiding.

Het was de bedoeling dat lied in de kerstnacht 
ten gehore te brengen, maar de zangeressen van 
het dorp kregen de melodie niet onder de knie en 
dus besloten

Mohr en Gruber in arren moede het dan maar 
zelf te zingen als tenor en bas. Maar ja, als Gru-
ber zong kon hij niet tegelijk het orgel bespelen 

en dus nam hij zijn toevlucht tot een instrument 
dat in die tijd volkomen ongewoon was: de gi-
taar! Het lied vond zijn weg naar Tirol, waar de 
handschoenenmakers, de gebroeders Strassers 
het hoorden; zij vormden ook een amateur Tiroler 
zanggroep en op hun zakenreizen traden ze in 
verschillende steden op. In 1831 zongen zij het 
“Stille Nacht, heilige Nacht, Alles schläft, Alles 
wacht” in Leipzig en van daaruit verspreidde het 
lied zich over heel Duitsland. Nee, over heel de 
wereld. Toen tijdens de wereldtentoonstelling in 
Wenen in 1837 het lied onder de titel van “Cho-
ral of Salzburg” gezongen werd door een Ame-
rikaans koor, dacht men dat het een compositie 
was van Johann Michael Haydn. De werkelijke 
componist en tekstschrijver waren toen al over-
leden en dat hun namen niet in de vergetelheid 
geraakt zijn is te danken aan het speurwerk van 
ene Bletzacher, een opera zanger, die het origi-
nele manuscript van 24 december 1818 ontdek-
te. Het is niet te achterhalen in hoeveel talen het 
Stille Nacht vertaald is, maar het is ongetwijfeld 
het meest bekende kerstnummer, een onsterfe-
lijk kerstlied. 

tekening: Els Cornelissen “Kerstmis in de stille nacht van het binnenland”.


