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Van het bestuur

Surinaamse vrouwen 50+

KORANTI JULI/AUGUSTUS 2011

Christina Harrevelt, voorzitter Fos’ten
Hebt u ook zo genoten op 16 april van de Mi
Boto Lai viering? Wat een happening was dat,
hè! Ondanks de verkeersopstopping en het verlate begin is alles soepel en prettig verlopen.
In september tijdens de 50 plusbeurs doen we
het dunnetjes over, is de belofte. Van vele aanwezigen heeft het bestuur dankbetuigingen gekregen, maar ik denk dat wij ook u moeten bedanken voor uw enthousiasme en spontaniteit.
Degenen die er niet bij konden zijn, kunnen in
deze Koranti een beeld krijgen van de dag.
Het zal u niet ontgaan zijn dat het werk van
Fos’ten er niet gemakkelijker op wordt. Overal
wordt bezuinigd dus ook wij hebben daar mee
te maken. Nee, schrikt u niet: we gaan het minimumbedrag van de donatie van ¤ 12,50 per jaar
nu nog niet verhogen, maar vinden het natuurlijk
de gelegenheid bent. Wat we wel gaan doen is
het verschil tussen de entreeprijzen en de bijdrage voor de bussen voor donateurs en nietdonateurs groter maken. Zodat het echt veel
meer uitmaakt als u vaste donateur bent. Zoals
ik al in een eerdere editie van Koranti schreef:
donateurs hebben bij Fos’ten voorrang.

7 Middelburg:

Trots zijn we op de vrouwen die in april een
Koninklijke onderscheiding hebben gekregen.
Maar liefst 3 dames zijn gedecoreerd waarvan
ciat, jullie hebben het verdiend.
Volgend jaar, om precies te zijn op 9 juli 2012
bestaat Fos’ten 15 jaar. We willen dit vieren op
onze jaarlijkse bijeenkomst in september. De
voorbereidingen zijn in volle gang; wij zullen
u van tijd tot tijd berichten over de voortgang.
Houdt u er dus rekening mee: in september
2012 kan u niet op vakantie. Maar eerst gaan we
dit jaar op 17 september weer naar de jaarbeurs.
Het thema en nadere bijzonderheden zullen in
augustus per post en via onze website bekend
worden gemaakt.
In dit nummer van Koranti treft u verder nog
een verslag van de keti koti bijeenkomst in Middelburg; een bijzonder interview met Liesbeth
Venetiaan, voormalig presidentsvrouw en nog
enkele artikelen waar van wij denken dat zij u
zullen interesseren.
Namens het bestuur van Fos’ten wens ik u veel
leesplezier.
Christina Harrevelt - Voorzitter.

Keti Koti-viering

8 Mededelingen
8 Colofon

Mi Kondre Tru...
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Column
Mildred Zuidveen,
penningmeester
Ve r a n d e r i n g
biedt mogelijkheid voor een
nieuw begin.
Veranderingen
komen in ons
dagelijks leven regelmatig
voor. Indien wij
even de tijd
nemen om bewust te worden van de ontstane situatie kunnen wij daarin zeker een
nieuw begin, alsook de mooie kansen ontdekken. Zelf heb ik kleine en (heel) grote
veranderingen in mijn leven meegemaakt.
Eén van de heel grote veranderingen was
mijn vertrek naar Nederland tegen eind
1980. Daarvoor had ik het nooit voor mogelijk gehouden dat ik mijn geboorteland
zou verlaten, want mijn oude vader woonde er nog en vele familieleden en vrienden.
Suriname bleef echter trekken en in 1983
keerde ik terug om als Hoofd Juridische
Zaken in dienst te treden bij Telesur. In de
vier arbeidsjaren die daarop volgden, heb
ik de veranderingen die toen in Suriname
plaatsvonden, van nabij kunnen meemaken. Toen ik mij eind 1987 weer in Nederland vestigde, was het niet eenvoudig om
een geschikte baan te vinden. Uiteindelijk
werkte ik bij een Surinaamse welzijnsorganisatie, waar ik vooral mijn leidinggevende
kwaliteiten kon inzetten. Deze nieuwe situatie en nog vele daarna, hebben mijn netwerk vergroot, mijn inzichten vernieuwd,
waardoor ik belangrijk gegroeid was. Ik kan
nu niet anders zeggen dan dat de stappen
die ik gezet heb, dikwijls geleid hebben tot
mooie, nieuwe situaties. Veranderen is niet
gemakkelijk en kan emotioneel zijn, maar
als je bereid bent de oude situatie los te
laten, wordt het hanteerbaar. Momenteel
ben ik bezig mij voor te bereiden op een
heel grote verandering. Binnenkort zal ik
mijn bestuursfunctie bij Fos’ten neerleggen, een functie die ik sinds het ontstaan
van Fos’ten heb bekleed. Het werd dus
tijd, maar het komt ook doordat ik in 2012
zal remigreren naar Suriname. Ik zei het
eerder al, Suriname blijft aan mij trekken.
Vanuit Nederland heb ik steeds de ontwikkelingen en veranderingen in Suriname gevolgd en ook door er regelmatig op vakantie te gaan. Ik heb er het volste vertrouwen
in dat mijn besluit om terug te keren juist
is. En dat dit nieuwe begin en de nieuwe
kansen zich wederom zullen aandienen.
Gesterkt door de vele ervaringen en herinneringen aan mijn Nederlandse periode
zal ik mij in 2012 dus weer vestigen in mijn
geboorteland, Suriname.

16 april 2011: mi boto lai
groot succes
Lenie Wong
Door verkeersopstoppingen komen de
meeste bussen te laat aan in Heinkenszand. Hierdoor begint de bijeenkomst pas
anderhalf uur later. Onder het voortreffelijke
gitaarspel van Dana Fung Loy worden de
laatste bezoekers door Lydia Emanuels,
onze getrouwe master of ceremonies, aangespoord om snel plaats te nemen. Ze stelt
eerst het Fos’ten bestuur voor aan de circa
500 Surinaamse vrouwen en mannen, die
uit het hele land naar Zeeland zijn gekomen.
Daarna geeft zij het woord aan voorzitter
Christina Harrevelt , die deze 14e Mi Boto
Lai bijeenkomst van Fos’ten opent. Het bestuur van Fos’ten heeft vorig jaar besloten
om Mi Boto Lai 2011 te houden in Middelburg in Zeeland. In die zaal zouden 250300 personen de viering kunnen bijwonen.
Maar al heel gauw bleek dat de belangstelling onder de 50+ Surinaamse vrouwen zo
groot was dat gezocht moest worden naar
een grotere gelegenheid. Dankzij de hulp
van Siegfried Steglich is dit de sporthal in
Heinkenszand geworden. Christina verzekert dat het bestuur voor deze middag een
gevarieerd programma met veel muziek
heeft georganiseerd.
Trots kondigt ze de presentatie aan van Dr.
Cynthia Abrahams, die in november 2010
is gepromoveerd in de Caribische literatuurwetenschappen aan de Universiteit van
Amsterdam , op het onderwerp “Leven en
werk van de Surinaamse dichter/politicus
Robin Raveles”, met als promotor Professor Michiel van Kempen. Heel ontspannen
en in gesprek met de zaal vertelt Cynthia
over haar onderzoek. Ze vertelt hoe Dobru
zijn carrière is begonnen als dichter. De
naam “Dobru”, betekent ‘dubbel’ in het Surinaams en verwijst naar zijn initialen: Robin

Dr. Cynthia Abrahams

Raveles. In 1955 geslaagd van de AMS
koos hij er voor om voor verdere studie niet
naar Nederland te gaan, zoals velen deden,
maar in Suriname te blijven.
Na een denigrerende uitspraak van zijn
leraar Nederlands van de AMS, Kees Dubelaar, was Dobru vastberaden te tonen
dat het zeer goed mogelijk is om poëzie
te schrijven in Sranan Tongo. Zijn eerste gedicht, “Pina” schreef hij in 1955 en
twee jaar later won hij de CCS prijs met
het gedicht “Fedi Grabu”, als afscheid bij
het overlijden van zijn grootmoeder. In Suriname was het destijds in vele gezinnen
verboden om Sranan Tongo te praten: dat
was “negerachtig”. Dat Dobru in die taal
over het leven in Suriname dichtte, was dus
baanbrekend. Cynthia laat dan de voordracht van Dobru zelf horen:” Mijn naam
is Suriname, moeder van alle bevolkingsgroepen. Niemand is mijn meester”. Na
de AMS bezocht hij de Rechtsschool, om
jurist te worden. Zijn politiek gevoel kwam
in verzet tegen de regering-Pengel en samen met Theo Uiterloo stelde hij bepaalde
besluiten van die regering aan de kaak. Hij

Ze kwamen van over het hele land naar Heinkenszand in Zeeland bij Fos’ten’s Mi Boto Lai
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belandde in de gevangenis, werd daarna
ontslagen uit overheidsdienst en verwijderd
van de Surinaamse Rechtsschool: zonder
diploma. Dobru was maatschappij kritisch
en wees in zijn gedichten en vele optredens
steeds weer op sociale wantoestanden. Als
kaderlid van de PNR was hij politiek actief
en richtte zijn felle boodschap vooral tegen
het kolonialisme.
Dobru was niet alleen gefocust op Suriname maar ook op het Caraibisch gebied. In
1970 was hij op weg naar Guyana en las
in een krant dat daar een conferentie van
Caraibische schrijvers en kunstenaars zou
worden gehouden. Suriname was niet uitgenodigd. Hij belde de Guyanese ministerpresident Dr. Cheddi Jagan op, die hem
uitnodigde om over Suriname te praten.
Op de eerste dag van de conferentie hield
hij een vurig betoog wat tot gevolg had dat
Suriname deel ging uitmaken van de Caraibische kunstenaarswereld. Op die conferentie maakte hij ook kennis met internationaal bekende schrijvers, die tot vandaag
met veel waardering over hem praten en
zeggen dat Dobru ervoor gezorgd heeft dat
ons land meedoet aan de grote festivals
van het Caraibisch gebied. Zijn ideaal was
de eenwording van alle Surinaamse bevolkingsgroepen, hetgeen goed tot uiting
komt in zijn gedicht “Wan”, ook wel bekend
als “Wan bon” , dat wij hem gloedvol horen
voordragen. Dit gedicht is in het Engels,
Spaans, Chinees, Sarnami en Portugees
vertaald.

Rudolf Koops, directeur Zeeuws Archief in
Middelburg

Het publiek luistert vol aandacht en stelt
vele vragen aan Cynthia. Ter afsluiting
van deze boeiende en indrukwekkende
lezing van Dr. Cynthia Abrahams zingt Denise Jannah, begeleid door Dana, een versie van “Wan bon”, op muziek van Harto
Somodihardjo. De hele zaal zingt het refrein
mee: “Wan Sranan, wan pipel ...........” .

Denise Jannah

En dan is het tijd voor muziek: Denise en
Dana nemen ons mee op een heel gevarieerde muzikale reis, met meezingers zoals:
‘Que Sera Sera’ en ‘Land van stoere Indianen’. De mensen in de zaal genieten zichtbaar en staan spontaan op om te dansen!
Het volgende programma onderdeel haakt
aan bij het feit dat deze viering in Zeeland
gehouden wordt. Middelburg heeft immers
een grote rol gespeeld in de geschiedenis
van de slavernij. Daar staat dan ook het
Nationale Slavernij Monument, opgericht
in 1975. Rudolf Koops, directeur van het
Zeeuws Archief, houdt een lezing over het
unieke en waardevolle archief van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC).
In de tweede helft van de 18e eeuw was dit
de grootste Nederlandse onderneming die
handel dreef in slaven. De aankoop werd
betaald met goederen als suiker, tabak en
werden 300-500 tot slaaf gemaakte mannen en vrouwen meegenomen, maar velen
stierven onderweg. In het westen bracht
een slaaf het drievoudige op van het bedrag dat in Afrika was betaald. Kennis over
de slavernij is nu veel beter dankzij dit archief. De Universiteit van Leiden heeft als
enige een leerstoel over de slavenhandel.
Het MCC-archief bevat ook belangrijke informatie over de transatlantische handel.
Binnenkort krijgt dit archief een plaats in
het “Memory of the World Register” van
de UNESCO. Het plan bestaat ook om het
archief digitaal beschikbaar te stellen. In
september van dit jaar zal de NPS op de
televisie de serie “De slavernij” uitzenden.
Bij het volgende programmapunt vertelt
Lydia dat onze landgenote Jetty Breebaartde Miranda als hobby jarenlang onderzoek
gedaan heeft naar vele facetten van de Surinaamse geschiedenis. Zo heeft ze een zogenaamd “Adressenboek” samengesteld
van bijnamen, die tijdens en na de slavernij gegeven werden aan vooraanstaande
Joodse families. Eigenlijk zou “aanduidingsnamen” een beter woord zijn, want als
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men bijvoorbeeld sprak van “Blaka yapon
Fernandes” dan wist iedereen onmiddellijk
welke van de vele families Fernandes bedoeld werd. De oorsprong van die namen
ligt in het feit dat er geen straatnamen in het
Paramaribo van toen waren. Ook konden
de slaven niet lezen of schrijven, dus als
er een boodschap gestuurd moest worden
werd als aanduiding een bijnaam gebruikt.
Cornelli Coleridge geeft een aantal voorbeelden: Kuku alesie Fernandes is de bijnaam van een Surinaamse wetenschapper
die directeur was van het Departement van
Landbouw. Hij ontwierp een apparaat om
uit padi gestoomde rijst (kuku alesi) te maken. Zijn uitvinding wordt nog steeds over
de hele wereld gebruikt. Een hele verzameling bijnamen passeert, zoals Coca cola
Fernandes, Kopro t’tu la Fuenta, Pantihoso
Simons, Broko futu Castillo, Bredebeskutu
Polak en Brodsukru yorka Emanuels. De
herkenning van de situatie waarin zo een
bijnaam ontstaat en voortleeft bezorgt de
aanwezigen in de zaal weer een heerlijk
nostalgisch gevoel naar Suriname.
Na de pauze laat Lydia een aantal advertenties uit Surinaamse kranten zien die
het typische taalgevoel in Suriname goed
weergeven. De formuleringen van bijvoorbeeld overlijdensberichten, advertenties,
verslagen van de politie en uithangborden
zorgen voor grote hilariteit in de zaal. De
bijeenkomst wordt afgesloten met zang en
muziek van Denise en Dana. Bij de onvergetelijke nummers als “16 april mi boto lai”,
“Komesi d’a botri” en “Bambam Maskita”
wordt er weer spontaan gedanst. De sfeer
van deze dag was ouderwets Fos’ten gezellig en voldaan vertrekt iedereen om vijf
uur weer naar huis, getuige de volgende
reactie:
Beste Bestuursleden van FOS’TEN,
Namens alle deelnemers die vanuit
Lelystad en Almere bij de activiteit “Mi boto
lai” in Heinkenszand aanwezig waren, zeg ik
jullie hartelijk dank voor de geweldige service en de gezellige, leerrijke middag.
Anne-Marie Abendanon

Dansen op de tonen van Dana

Lintjesregen bij fos’ten
Ter gelegenheid van Koninginnedag zijn dit jaar de volgende
actieve Fos’tenvrouwen gedecoreerd vanwege hun belangrijke
inzet en betrokkenheid binnen de Nederlandse samenleving.
Fos’ten feliciteert hen allen van harte!
Het was dit jaar ‘Lintjesregen’ bij Fos’ten. Fos’ten feliciteert haar gedecoreerde vrouwen voor hun onvermoeide inzet en betrokkenheid
in de Nederlandse samenleving.

ALVY DERKS - TAI A PIN,
Ridder in de Orde van Oranje Nassau

HERMIEN SMITH - OLIVIEIRA,
Lid in de Orde van Oranje Nassau

LEATITIA CHIN en burgemeester Don Bijl,
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Moni tori
Bezuinigingen treffen oudere migranten hard
De afgelopen weken worden we gebombardeerd met bezuinigingsvoorstellen van
het kabinet. Deze raken veel kwetsbare
mensen in Nederland. De voorgestelde
bezuinigingen hebben grote gevolgen voor
alle ouderen. De oudere migranten die veelal al in een slechte positie verkeren zijn erg
onzeker over de toekomst. Niet alleen de
bezuinigingen op zich, maar ook de harde
toon daarbij baren het NOOM bestuur grote
zorgen. Een voorbeeld daarvan is het besluit van het kabinet om de centrale vergoeding van tolk- en vertaaldiensten af te
schaffen. De argumentatie van Minister
Schippers van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport start als volgt: ‘Patiënten/cliënten
(of hun vertegenwoordigers) zijn zelf verantwoordelijk voor het machtig zijn van de
Nederlandse taal.’ Dat daar veel meer over
te zeggen valt blijkt gelukkig uit de diverse
protestreacties uit het land. Diverse koepels en tal van individuele zorgaanbieders
hebben inmiddels een petitie aangeboden
aan de minister. Minstens zo verontrustend
zijn de bezuinigingen op ouderenorganisaties, die zijn aangekondigd. In de komende
jaren wordt in hoog tempo de subsidie voor
landelijke ouderenorganisaties afgebouwd.

Deze bezuinigingen treffen grote bonden
als Unie KBO (Katholieke Bond van Ouderen) en PCOB (Protestants Christelijke
Ouderen Bond) en de koepel van ouderenorganisaties CSO, maar ook het NOOM
en vier van onze lidorganisaties. Pas enkele jaren geleden is het NOOM - mede op
initiatief van Minister Verdonk - tot stand
gekomen. In het NOOM hebben de landelijke organisaties van de ouderen met een
Surinaamse, Turkse, Marokkaanse, ZuidEuropese, Chinese, Molukse en Caribische achtergrond hun krachten gebundeld.
In de korte tijd van ons bestaan heeft het
NOOM zich een zichtbare plaats veroverd
als belangenbehartiger van de oudere migranten. Deze groeperingen die eerder niet
voor zichzelf konden spreken, hebben nu
een eigen spreekbuis. Groepen die voor
overheden en instellingen golden als moeilijk bereikbare groepen zijn zelf in beweging
gekomen. In korte tijd zijn de lidorganisaties sterk gegroeid. Zij hebben elkaar
onderling weten te versterken en van elkaar geleerd. Met kleine budgetten hebben
wij met elkaar enorm veel tot stand weten
te brengen. Als de subsidie aan de NOOM
organisaties wordt stopgezet komen geza-
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menlijke strategieontwikkeling en onderlinge kennisoverdracht en -versterking zwaar
onder druk te staan. Dat zijn nu net de punten waarop de laatste jaren zoveel winst is
geboekt. Ook zal het veel moeilijker worden
om lokale initiatieven te ondersteunen en
met elkaar te verbinden. In deze tijd waarin
steeds meer het zwaartepunt van de belangenbehartiging naar het lokaal niveau overgeheveld zal moeten worden, is die ondersteuning juist hard nodig. De bezuinigingen
- als deze doorgaan - zullen uiteraard niet
inhouden dat onze organisaties verdwijnen.
Vanuit de Landelijke Stuurgroep Molukse
Ouderen kwam deze boodschap: ‘Als je
geen geld hebt is één ding. Maar als je
geen activiteiten meer doet, dan heb je pas
armoe.’ Het NOOM bestuur sluit zich hier
van harte bij aan. Onze vrijwilligers vormen
het hart van onze organisaties. Het gevoel
van urgentie om zich in te zetten voor de
kwetsbare ouderen in de gemeenschappen
was al groot, en groeit nu met de dag. In
CSO verband vragen we bij de politiek aandacht voor de gevolgen van de rigoreuze
plannen van het kabinet.

“Liesbeth, blijf jezelf”
Lydia Emanuels
Eén van de meest betekenisvolle Surinaamse vrouwen is ongetwijfeld Liesbeth Venetiaan-Vanenburg, die van 1991 tot 1996 en weer van
2000 tot 2010 First Lady van ons land is geweest als echtgenote van president Drs. Ronald Venetiaan.
In een openhartig gesprek, speciaal voor Koranti, blikt zij terug op die 15 jaren, over de invulling van haar werk, maar ook over het feit
hoe ze nu inhoud en vormt geeft aan het begrip “ambteloos burger”.
Gelukkig wel, en dat was vanaf het begin
zo. De mensen hadden al gauw door dat ze
met hun noden naar me toe konden komen,
dat de deur van mijn kantoor niet gesloten
was. In het begin was het gewoon leuke
dingen doen als fundraisings organiseren,
maar ook daar kon ik de boodschap die
ik belangrijk vind laten horen. Er zijn heel
veel thema’s die in een land als Suriname
belangrijk zijn en die kwamen dan ook regelmatig aan bod. Mijn speeches heb ik
meestal zelf geschreven, maar als de speeches in het Engels moesten of gingen over
iets waar ik niet genoeg van wist heb ik dat
uiteraard aan deskundigen overgelaten.
Liesbeth Venetiaan

In die vijftien jaar heb je een zware taak
op je schouders gehad; heb je de vrije
hand gehad om die naar eigen inzicht in
te vullen? Vijftien jaar, vaak heb ik er niet bij stilgestaan dat het zo lang geweest is! Ik weet
nog goed dat ik stomverbaasd was toen ik
in 1991 First Lady werd; ik dacht “Luister
Liesbeth, blijf jezelf”. Met die geruststelling ben ik aan de slag gegaan om invulling
te geven aan het werk, dat ik binnen de
lijnen van het protocol zelf heb kunnen bepalen. Van huis uit ben ik maatschappelijk
werkster en dat beroep is een soort voorbereiding geweest op deze taak; ik had zoveel ‘tools’ gekregen van mijn werk op het
M.O.B.: ik kon luisteren, gesprekken voeren, mensen op hun gemak stellen, laagdrempelig zijn. Voor zover ik kon probeerde
ik iedereen te ontvangen en wat ik zeker
weet: ik heb iedereen altijd gerespecteerd.
Dat is heel erg gewaardeerd in de gemeenschap. Werkelijk, Gado blesi mi nanga dati.
Mensen op straat kwamen me spontaan
een brasa geven en dat doet je geweldig
goed van binnen; zelfs kleine kinderen heb
ik wel eens horen roepen: “Dag oma Liesbeth”. Dat was – en is, want het gebeurt af
en toe nog steeds – heel hartverwarmend
en een grote stimulans voor mij.
Je geniet nog steeds veel vertrouwen
en een heel grote populariteit onder de
Surinamers, nietwaar?

Noem ’s zo een thema?
Bijvoorbeeld: Vrouwen in de landbouw,
plattelandsvrouwen dus. Nou, dan voerde
ik vooraf gesprekken met een technisch
adviseur en met mensen die er verstand
van hebben; ik liet me voorlichten over de
situatie van die vrouwen, wat haar werk
precies inhoudt, haar problemen, haar toekomstperspectief, enzovoort.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook wel hulp
gehad heb van mijn echtgenoot, want hij
kan mooi formuleren. (LACHEND) Ja, als
dichter moet hij dat, toch? Een ander thema waar ik in al die jaren mee bezig geweest ben is het welzijn van onze senioren,
maar vooral ook oplossingen vinden voor
hun problemen. En aangezien ik overtuigd
ben van het belang van goed onderwijs heb
ik me ook enorm vaak bezig gehouden met
het wel en wee van de jeugd.
Een breed scala aan onderwerpen dus.
Hoe heb je tijd gevonden om al deze taken zo uitmuntend te doen en toch ook
nog ruimte voor een privé leven te hebben?
Het was inderdaad druk en soms zelfs hectisch, maar vanuit de basis van blijf jezelf
heb ik gewerkt en daardoor had ik er geen
moeite mee. Het liep smooth, want ik was
Liesbeth, ik was wie ik was en dat heeft
me echt veel kracht gegeven. Maar vanzelfsprekend werkt dat niet zonder gevoel:
ik kan oprecht zeggen dat ik mijn hart erin
gelegd heb. Het was eigenlijk wat ik gekozen had als studie en levensvervulling, na-
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melijk het maatschappelijk werk; ik had als
vrouw van de president het gevoel dat ik
daarmee doorging en vooral ook dat ik de
gelegenheid had to make a difference voor
ons land. Natuurlijk lukte niet alles, maar ik
hield de mensen niet voor de gek: als ik
niet kon helpen zei ik dat ook eerlijk. Maar
zelfs al kon ik niet persoonlijk helpen, dan
nog zocht ik een boro pasi voor zo iemand.
Noem enkele projecten waar je veel tijd
en aandacht aan geschonken hebt en
waar je nu nog met voldoening op terug
kijkt.
Voor zowat 150 kleine kinderen uit poti
sma crèches en de crèches van de overheid hebben we een dag naar de dierentuin georganiseerd en misschien omdat het
mijn eerste project was denk ik er altijd met
plezier aan terug. In december 1991 hebben we de eerste kerstviering voor senioren gehouden. We hadden 100 bigi sma
uitgenodigd en later is het uitgegroeid tot
een jaarlijks evenement voor zowat 500 bejaarden. Het waren mensen uit de diverse
tehuizen, maar ook ouderen die op zichzelf
wonen. Het was elk jaar weer hartverwarmend om te zien hoe ze genoten. Hoewel
we een prachtig programma hadden opgesteld moesten we daarvan afwijken, want
zij namen zelf het heft in handen en zongen
precies wat ze zelf wilden! Iedereen ging
na een mooie morgen in het presidentiële
paleis naar huis met een levensmiddelen
pakket en we hadden zoveel respons van
het bedrijfsleven, dat we ook heel wat arme
gezinnen met zo een pakket blij konden
maken.
Ook senioren en gezinnen in de districten
kwamen aan bod. Het laatste jaar dat ik
met de organisatie van die kerstviering belast was, hebben we behalve aan de 500
aanwezigen ook nog 750 thuispakketten
kunnen laten bezorgen. En je moet bedenken dat 1991 tot 1996 moeilijke jaren voor
Suriname waren; men sprak toen van de
nul optie, wat gewoon betekent dat er weinig geld was en dat de winkels zo goed als
leeg waren.

Een ander activiteit was incidentele hulp
aan arme oude mensen, bijvoorbeeld als
hun dak lekte, te alata e kon nyan den brede…die dingen deden me pijn. Sommigen
hadden hun hele leven lang gewerkt, pensioenen waren geërodeerd, de mensen hadciële problemen. In 2002 kregen we steun
van de Nederlandse provincie Noord-Holland, die wilde helpen met sociale woning
reparatie, waarvoor een bedrag van 50.000
euro in fasen naar ons overgemaakt is. Ik
heb me toen ingezet om vrijwilligers te mobiliseren om die reparaties uit te voeren en
zo hebben we een heleboel mensen geholpen. Terugkijkend kan ik wèl zeggen dat elk
project een struggle geweest is en dat we
enorm zuinig hebben moeten zijn om ze uitgevoerd te krijgen. Altijd a monitori, toch!
Heeft het besef dat wat je deed maar
een druppel op een gloeiende plaat was
je nooit moedeloos gemaakt?
Nee, nooit! In mijn vak heb ik geleerd dat
je altijd naar lichtpuntjes moet zoeken en
ik heb geprobeerd die lichtpuntjes door
te geven. Dat vond ik mijn taak. Ik kreeg
kracht uit het feit dat de mensen dan weer
de moed hadden verder te gaan. Ik ben altijd tevreden geweest met kleine stapjes,
altijd blij geweest met kleine dingen en ik
had ook mijn geloof als houvast.
Je hebt je ook voor de schooljeugd ingezet; heb je daarvan een voorbeeld?
Nou, elk jaar als de scholen weer zouden
beginnen werd ik overstelpt met verzoeken, met brieven, met telefoontjes: “Un no
man pai a skoromoni! “ Toen hebben we
een schoolstart project geïnitieerd om bij
te springen om het inschrijfgeld voor bepaalde scholen te betalen. In eerste instan-

Fos’ten Singi Buku voor Liesbeth Venetiaan.

tie dachten we aan kinderen die in tehuizen
zitten, want die groep had het heel zwaar.
In 2001 zijn we begonnen met 150 kinderen, maar – net als bij de bejaarden – in de
laatste jaren dat ik het deed was dat aantal gestegen naar 500. En in de loop van
die jaren ging het inschrijfgeld op sommige
scholen omhoog van 10 naar 100 SRD per
kind! Hoewel we aanvankelijk gedacht hadden aan lager onderwijs, kregen we op een
gegeven ogenblik aanvragen van leerlingen van de AMS, het lyceum en zelfs van
universiteitsstudenten. Uiteraard hebben
we niet geheel aan die verzoeken kunnen
voldoen, maar we hebben er wel voor gezorgd dat ook die studenten een steuntje in
de rug kregen van SRD 50 tot 100.- Kijk,
we moesten wel, omdat goed onderwijs de
basis is van de toekomst van onze jonge
generatie, dus van ons land. En dat kleine
beetje hulp heeft heel wat jonge mensen
geholpen de school af te maken.

Er is ook veel publiciteit geweest rond
de voorlichting over aids, die jij met hulp
van verschillende deskundigen hebt gegeven.
Inderdaad. En het was hoog nodig, hoor,
want de meeste ouders geven geen seksuele voorlichting. Ook bij dit project heb
ik geweldig veel steun gehad van doktoren,
voorlichters, ook van uit het buitenland kregen we materiaal om onze know how op te
bouwen. Een paar vrouwen van Fosa gingen samen met me tot naar dorpen diepdiep in het binnenland om schoolkinderen
te wijzen op de gevaren van onveilige sex,
van hiv, van aids. En we noemden de dingen bij de naam, we zeiden ronduit waar
het op stond, un no ben hor’ watra na un
mofo! Ik ben er vast van overtuigd dat we
hiermee heel veel goeds gedaan hebben en
heel veel jonge mensen voor een vreselijke
ziekte hebben kunnen behoeden.
Je zei eerder in dit gesprek dat niet alle
projecten die je gedaan hebt van de
grond gekomen zijn; heb je ooit tegenwerking uit de samenleving ondervonden?
Nee! Goddank kan ik dat luid op zeggen.
Als ik vroeg om hulp stond men klaar om
te helpen. Ik heb ontzettend veel medewerking gehad van iedereen: het bedrijfsleven, de schoonmaaksters, mijn secretaresse, enkele gevers in het buitenland, de
Fosa, dat is het fonds voor sociale actie,
bestaande uit de vrouwen van ministers en
ex-ministers. Ik heb nooit alleen hoeven te
werken. De mensen wisten dat ik niet van
geld oppotten hield, maar dat ik ook vreselijk goed in de gaten hield dat het geld
op de juiste plaats terecht kwam en goed
besteed werd! We hebben ik-weet-niethoeveel bedelbrieven aan grote zowel
kleine maatschappijen en privé personen
gestuurd en altijd kwam er geld binnen. De

Na 15 jaar ‘First Lady’ toch zichzelf gebleven.
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mensen vertrouwden me en dat heeft me
altijd gesterkt. Dat is ontzettend belangrijk
voor me gebleken en dat gevoel maakt dat
ik met grote voldoening en dankbaarheid
terug kijk op mijn 15 jaar als First Lady van
mijn land.
En nu ben je ambteloos burger: hoe ervaar je dat na zoveel jaren hard en creatief gewerkt te hebben?
Ik praat liever niet van ambteloos burger,
maar van gepensioneerd burger, want de
laatste 8 jaar heb ik steeds dispensatie gekregen om door te mogen werken, hoewel
ik al de pensioen gerechtigde leeftijd be-

reikt had. De hoofdinvulling geef ik nu aan
thuis, dus fulltime huisvrouw, kleinkinderen
helpen opvangen, leren omgaan met de
computer, want ik was een echte digibeet.
Maar ik zet me ook nog in voor enkele speciale projecten, die Fosa met mondjesmaat
ele stichting. Zo hebben we het afgelopen
jaar een kerstviering gehouden en het is ons

met de inschrijfgelden voor het schooljaar
2011-2012. Zo besteden we de rest van de
fondsen goed en daarna heffen we de Fosa

bieden met het traditionele kerstpakket aan
het eind. Verder hebben we rond Moederdag 100 levensmiddelen pakketten kunnen
sturen naar gezinnen, die het hard nodig
hebben. We plannen ook nog te helpen

Liesbeth, uit naam van enorm veel
mensen dank ik je uit de grond van mijn
hart voor alles wat je als First Lady voor
Suriname hebt gedaan: you made a
great difference!

bewogen, maar zeer belangrijke periode in
mijn leven en hoewel ik daar met grote voldoening op terug kijk, ben ik ook echt tevreden met mijn leven zoals dat nu is. Zoals
ik al eerder zei: Gado blesi mi nanga dati.

Keti koti viering in middelburg
Twie Tjoa
herinnering aan de rol die Zeeuwen in de
transatlantische slavenhandel hebben vervuld tot 1 juli 1863. Een aspect in de geschiedenis van Zeeland die de Commissaris van de Koningin in Zeeland bij haar
welkomstwoord kenmerkte als geen mooi
verleden. Maar des temeer is het belangrijk
om ieder jaar stil te staan bij wat er toen
gebeurd is, hoe we er nu mee om gaan en
dat het nooit meer mag gebeuren.
Het Monument , een ontwerp van Hedi Bogaers, symboliseert dit ook met de teksten
aan de voet van het Monument: aan de kinderen , van de voorouders, in de toekomst.
M.a.w.: de om en om geplaatste zwarte en
witte menshoge armen in de vorm van de
zuilen van het Monument moeten de zwarte
en blanke nakomelingen van de slavernij in
de toekomst weer met elkaar verbinden.

Zeeuwse kinderen bij de kranslegging leren vroeg
over het slavernijverleden in de geschiedenis van
Zeeland.

de slavernij in 1863, heeft Fos’ten op uitnodiging van de stichting Monument Middelburg een krans gelegd bij het Monument
Zeeuws Slavernijverleden.
Tussen 1580 – 1809 werden circa 12,5 miljoen tot slaaf gemaakte mannen en vrouwen door Europese koloniale heersers uit
Afrika getransporteerd naar Noord-en Zuid
Amerika. Nederland deed hier ook aan mee,
waarbij Middelburg met het Pakhuis MCC
(Middelburgse Commercie Compagnie) het
handelscentrum werd van alle met slavenarbeid verkregen producten, zoals tabak,
bijna de helft van alle door Nederland vervoerde slaven, 268.503 personen in totaal.
Jaarlijks vindt deze herdenking van het
slavernijverleden in Middelburg plaats, ter

Fos’ten bestuursleden Mildred Zuidveen en Twie Tjoa leggen namens Fos’ten de krans.
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Mededelingen

Colofon

Vooraankondiging Fos’ten op 50+ Beurs
17 september 2011
Op zaterdag 17 september is Fos’ten weer present op de jaarbeurs
in Utrecht met de landelijke themadag tijdens de 50+beurs.
Zoals gebruikelijk is er in de ochtend een informatief programma,
waarna de deelnemers een kijkje kunnen nemen op de beurs.
We zullen u via de bekende kanalen op de hoogte houden.

Koranti is een uitgave van
stichting Fos’ten.
Redactie:
Twie Tjoa, Christina Harrevelt
en Lydia Emanuels.
Vormgeving:
Miranda Huiswoud.

Zet dus alvast in de agenda: zaterdag 17 september vanaf 10.30 uur.
vanuit een gezamenlijk verleden samenwerken aan het
heden en de toekomst.

Publicatie
WAN BON – WAN SRANAN – WAN PIPEL
Robin ‘Dobru’ Raveles
Het boek zal in augustus 2011 verschijnen en zal na publicatie zo spoedig mogelijk worden
toegestuurd aan degenen die het besteld en betaald hebben bij de Fos’tenmeeting in Zeeland.
Met vriendelijke groet,
Cynthia Abrahams

Vrijspraak in hoger beroep 100% controle
reiziger die doel reis suriname niet
wilde zeggen.
Overgenomen uit: Nederlands Juridisch Dagblad - 8 december 2010
Uitspraak in zaak over de 100% controle op Schiphol.
In hoger beroep heeft het gerechtshof Amsterdam een verdachte vrijgesproken, omdat de
vordering van de douanebeambte, gelet op het
moment waarop deze gedaan werd en de aard
van de gestelde vragen, niet gestoeld was op het
Communautair Douane Wetboek. De douanebeambte had zijn bevoegdheid daarop gebaseerd.
Naar het oordeel van het hof is een dergelijke bevoegdheid evenmin aan enige andere wettelijke
bepaling te ontlenen.
Het gerechtshof Amsterdam deed de uitspraak op 1 december 2010. De reiziger werd
verweten dat hij opzettelijk niet had voldaan aan
een bevel of een vordering van een douanebeambte.

De douanebeambte had hem in het kader van
een 100% controle gevorderd mee te werken en
antwoord te geven op de vragen wat voor werk
hij deed en wat het doel van zijn reis naar Suriname was. Hij weigerde te antwoorden. Daarop
werd hij geverbaliseerd wegens overtreding van
artikel 184 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht
(te weten: het opzettelijk niet voldoen aan een
bevel of vordering krachtens wettelijk voorschrift
gedaan door een bevoegde ambtenaar). De politierechter legde de reiziger een geldboete van
100 euro op.
Andere aspecten van de 100% controle liet het
hof buiten beschouwing, meldt de perstoelichting.
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voor Surinaamse 50+ vrouwen en haar organisaties,
opgericht in 1997.
organisatie van enthousiaste en actieve Surinaamse
50+ vrouwen uit alle maatschappelijke groeperingen.
ervaring van Surinaamse
50+ vrouwen en stelt deze
ten dienste van hen en de
samenleving.
het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten
(NOOM).

Word donateur van Fos’ten
Jaarlijkse donatie van minimaal
¤ 12,50 over te maken op
Postbank: 7741610
t.n.v. Fosten te Leiden

Aanmelden via:
Postbus 1033
2302 BA Leiden of
Email: info@fosten.eu

