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VOORWOORD 

 

Stichting Opo-oso Opo Sranan(tongo), is een instituut dat voorziet in scholing, schepping en 

verspreiding van Sranantongo, de linga franca van Surinamers door middel van cursussen, 

cultuuruitingen, kunst en andere geëigende middelen. De inleiding die op dit voorwoord volgt 

is begrijpelijkerwijs in Sranantongo. Daarin geven wij een impressie van de taal, vertellen iets 

over de opbouw van dit gedenkboek en geven een korte vooruitblik. 

Dit gedenkboek dient ten gerieve van hen die Sranantongo nog onvoldoende kennen, voorzien 

van de complete tekst in het Nederlands en een vertaling van de samenvatting in het Engels 

voor onze Engelssprekende relaties. Voor het gemak, maar ook als uitnodiging en aansporing 

voor hen om zich in de taal te gaan verdiepen. Uit de bijgaande krantenartikelen blijkt dat 

Opo-oso groot is geworden, dankzij de Nederlandse pers. Een speciaal woord van dank 

verdienen het Parool, de Volkskrant, het Amsterdams Stadsblad, de Echo en uiteraard de 

locale radio met voorop radio Mart, Famiri, Fayalobi, The Voice, Tamara, AFM, en Mundo 

radio. 

Het gedenkboek is bedoeld als een samenvatting, die toch inzicht moet geven in tien 

jaren van noeste arbeid, waarbij het niet altijd eenvoudig was om bij de doelgroep de 

noodzaak van het gebruik en de verdere ontwikkeling van de taal duidelijk te maken.    

 

 

Gran brada Mr. J Strijk 
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INLEIDING 

 

Dit gedenkboek bestaat uit … hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk is een historische weergave 

vanaf het prille beging. In het voortraject, dus vóór 1 juli 1997 krijgt de lezer inzicht in de 

periode 1994-1997, waarbij de uitgave van een tweetalig boekwerk de inleiding wordt van 

een initiatiefgroep, Opo Sranantongo in Amsterdam. Uiteindelijk gaat deze op in Opo-oso 

Opo Sranan(tongo), een stichting die zich met behulp van taal de waarden en normen van 

Surinaams-Afrikaanse segment blootlegt en consistent uitdraagt. In hoofdstuk 2 leert de lezer 

kennis maken met de invulling van bestuursposten. Verder is te lezen over de 

begripsontwikkeling m.b.t. structuren en toeverlaten. Tenslotte zijn de verschillende personen 

die een rol gespeeld hebben in de loop van de tijd als bestuurder, structuur of toeverlaat 

opgenomen in dit hoofdstuk. Dan leren wij in het volgende chapiter over instellingen die 

sedert 1997 op verschillende manieren onze stichtingsactiviteiten hebben mogelijk gemaakt. 

Chapiter 4 is besteed aan de reeks activiteiten vanaf het moment van oprichting t/m 1 juli 

2007. Uit het geheel van activiteiten staan die betrekking hebben op onderwijs centraal. Met 

name de zomerschool, de basiscursus Sranan en de uitvoering van de wet Onderwijs 

Allochtone Levende Talen verdienen hierbij veel aandacht.   

 

 

HOOFDSTUK 1  

(Over de historie) 

 

 

1.1. De oprichting 

 

Opo-oso Opo Sranan(tongo) werd officieel opgericht bij notariële akte van 1 juli 1997. Deze 

akte is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer S41217259. 

Een stichting is in wezen een afgezonderd kapitaal, bestemd voor een  bepaald (meestal 

ideëel) doel, zoals in het geval van Opo-oso Opo Sranan(tongo). In de afgelopen vijf jaar is 

ons vermogen nog altijd ver onder de maat in geld. Slechts € 500 voor ons zelf. Gelukkig veel 

meer in de ideële zin; met andere woorden: veel meer wat betreft het groeiende besef van 

mensen, die door ons en anderen geïnspireerd worden tot het helpen verheffen van Suriname, 

de Surinaams-Afrikaanse Cultuur en Sranantongo. De taal is i.t.t. wat velen denken geen doel 

maar een middel om waarden en normen bij te brengen en functioneel te zijn voor de 

Nederlandse samenleving. 

 

De aanvangsartikelen van de stichtingsakte bij oprichting1: 

ALGEMENE DOELSTELLING OPO-OSO 

 

Deze overtuiging draagt opo-oso Opo Sranan(tongo). Zij heeft conform haar statuten tot 

doel: 

(1) de stadscreool bewust (wakker) te maken aangaande zijn rol en positie in het verleden, 

heden en in de toekomst, dit ten opzichte van de Marrons (Boslandcreolen) en de overige 

bevolkingsgroepen in Suriname, alsook in Nederland en elders op de wereld 

 
1 De statuten zijn het initiatief geweest van brada William Soevenir. Er ligt reeds geruime tijd een 

wijzigingsvoorstel op tafel. 
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(2) trainingen en groepstherapieën van resocialisatie en déconditioneringsprocessen op gang 

te brengen  

(3) een verbroedingeringsproces tussen de stadscreool, de Marron en alle andere Surinaamse 

bevolkingsgroepen te initiëren, de Marrons en alle andere Surinaamse bevolkingsgroepen  

(4) werkgelegenheid creëren in het kader van het vorenstaande  

 

Als algemene doelstelling kan nog genoemd worden het uitdragen van de authentieke 

Surinaams-Afrikaanse cultuur, het instandhouden daarvan en normen en waarden, die 

verloren dreigen te gaan, te doen herleven en beschermen en voorts al hetgeen dat met 

een of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 

alles in de ruimste zin.  

 

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

- het bijbrengen, activeren en actualiseren van Sranantongo via  massa-communicatiemedia; 

- het organiseren van lezingen en spreekcontesten in Sranan 

- het organiseren, regisseren en opvoeren van rollenspellen, “sketches”die actuele situaties, 

in elk geval het dagelijks leven (gedrag, gewoonten etcetera) weergeven; 

- het uitgeven van een tijdschrift (bulletin), waarin nieuwtjes, educatieve zaken, etcetera 

zullen worden opgenomen. 

Cursisten kunnen stukken in dit blad laten opnemen of hun mening geven; 

 - nauwe samenwerking met de overheid, particulieren en marronorganisaties die hetzelfde 

doel nastreven. 

 

Ook zal de Stichting nauw samenwerken met vertegenwoordigingen van andere 

bevolkingsgroepen die onze doelen en strevingen onderstrepen. 

 

Dat is de formele kant die geconcretiseerd wordt met behulp van onze activiteiten – de 

jaaragenda en inhoudelijke invullingen worden via bijvoorbeeld radio en televisie verder 

vormgegeven.  

 

1.2. Voorfase  

 

De pré Opo-oso fase bestrijkt de periode 1994-1997. Hieruit blijkt dat Opo-oso niet uit de 

lucht komt vallen. Er zijn daartoe zeker twee fasen te onderscheiden. De uitgifte van een 

tweetalig antropologisch boekwerk: ‘Den kraka fu ibri makandrasani’ had als hoogtepunt de 

gedenkwaardige presentatie op 26 februari 1995 in de Imanuelkerk (voorloper Koningskerk) 

van de Evangelische Broeder Gemeente (EBG) aan de Kerkstraat 340.  
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1.2.1. Boekpresentatie en gevolgen 

 

De eerste presentatie van ‘Den kraka fu ibri makandrasani’ werd dus gehouden in de 

Imanuelkerk en werd gefaciliteerd door sisa Florence Accord-Te Vrede die als kerkganger 

toen de plek van uitvoering regelde. 

De voordracht gaf aanleiding tot in eerste instantie talrijke radio-interviews en 

grensoverschrijdende2 voordrachten in en buiten Amsterdam. Intussen kwam er contact met 

dominee Leendert Pocornie met wie een aantal radioprogramma’s is verzorgd bij radio 

Damsko. Met de psycholoog brada Muntslag is er toen ook een programma gemaakt. De 

interviews schenen iets bij de Srananman, Nederlanders, en anderen los te maken.  

Als onderdeel van een zeer drukbezochte Sranan wowoyo vond op 23 april 1995 een 

boekpresentatie plaats. Ook andere dan de Surinaamse media zouden zich later roeren3. 

Spoedig daarna kwamen er verzoeken om taalcursussen te verzorgen op verschillend niveau. 

Deze cursussen werden altijd plechtig afgesloten, waarbij certificaten werden uitgereikt aan 

de verschillende deelnemers – overwegend onze autochtone broeders en zusters.  

Brada Romeo Kotzebue fungeerde toen als hulpkracht bij de cursusuitvoering. Sisa Florence 

Accord-Te Vrede verzorgde de organisatie van de boekenverkoop.  

   

 

1.2.2. Van individueel initiatief naar groepsvorming 

 

Na deze fase die gekenmerkt werd door voordrachten werd een nieuwe stap voorwaarts gezet. 

Er ontstond een initiatiefgroep met een werkeenheid logopedie. De naam Opo Sranan(tongo) 

werd geïntroduceerd nadat bleek dat Sranan Akademiya, gevestigd in Suriname, niet 

antwoordde op verzoeken van de ex-leden van Sranan Akademiya (brada Romeo Kotzebue, 

 
2 Religie, onderwijs, opvoeding, …  

3 . Mundoradio, radio AFM. Het hoogtepunt was een interview met Diewertje Blok in 

Ontbijt-tv. via Nederland 2. De aanleiding was het artikel in de Volkskrant: Surinamers zijn 

jammer genoeg analfabeten in eigen taal.  
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brada Grot en brada Kwasi) om een afdeling van deze Surinaamse stichting te worden in 

Nederland.  

 

 

 

 
 

1.2.1. Boekpresentatie en gevolgen (vervolg) 
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Vóór de officiële oprichting als stichting (Opo-oso), was er dus sprake van een initiatiefgroep 

Opo Sranan(tongo). Dit initiatief dat mede vorm moest krijgen door sisa Mildred van Hamme 

ging in eerste instantie uit van de standaardisatie van het Surinaams Nederlands bij de 

verwerving van het Sranan. Deze eenheid is betrekkelijk kort gevestigd geweest in 

Kralenbeek 28; een kerkelijke vesting. Vervolgens verhuisde het team naar Kwakoe in 

Frissenstein. Er is als initiatiefgroep toen 1 activiteit gehouden in het Meidencentrum te 

Kouwenoord 69 op 27 januari 1996. De collectieve ruimte Kouwenoord 14 deed toen dienst 

als leslocatie. Vanaf de oprichting op 1 juli 1997 is het bestuurscentrum verhuisd naar het 

huisadres van de voorzitter (Kouwenoord 11). 

 

  

Bestuurscentrum Kouwenoord 11 

 

Sedert 2003 kon Opo-oso beschikken over een geschikt bestuurs- en werkadres in Echtenstein 

100V. 

 

1.2.3. Initiatiefgroep en middelenverwerving 

 

Zouden wij subsidie moeten aanvragen of juist niet? Er waren voors en tegens bij elke keuze. 

Uiteindelijk koos de werkeenheid een onafhankelijke en vrije koers. De dringende eis echter 

om bij bepaalde werkverbanden met een officieel karakter en netwerken te horen, leidde er 

toe dat wij ons als stichting zijn gaan organiseren om beter aan het rechtsverkeer te kunnen 

deelnemen en herkenbaar en zichtbaar te zijn. Ons Stadsdeel bleek bereid tot ondersteuning, 

maar dan moesten wij wel officieel worden. Ons kwam dat goed uit omdat de herwaardering 

van het erfgoed voorop stond en als door het oprichten van een stichting er statusverbetering 

zou optreden dan was het opgaan in een rechtsvorm de juiste weg.  
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1.2.4. Initiatiefgroep en contacten 

 

Het boekwerk ‘Den kraka fu ibri makandrasani’ werd aangeboden aan buurthuis de Vierhoek 

en de toenmalige coördinatrice Graanzaan toonde zich bereid ons te vragen een cursus Sranan 

te verzorgen onder supervisie van het buurthuis. Brada John Khodabux had er in een eerder 

stadium Sranan verzorgd en was ermee opgehouden. Sisa Graanzaan sloeg ons aanbod 

stilzwijgend over en ging in zee met brada Romeo Grot. Halverwege het einde van zijn cursus 

maakte hij contact met ons in verband met een vervolgcursus. De voorzitter van het initiatief, 

brada Kwasi, zat toen in een studentenflat van Uilenstede. Sisa Graanzaan leek enigszins in 

verlegenheid gebracht, maar haar werd geen verwijt gemaakt. Zij aanvaardde toen een 

vervolgcursus met onze initiatiefgroep als begeleider. Tegelijkertijd ging een eerste 

basiscursus van start in de collectieve ruimte Kouwenoord 14. Deze cursussen resulteerden in 

de eerste uitreiking van certificaten op 17 november 1996 in Vereniging Ons Suriname. Het 

contact met brada Romeo Grot leidde ertoe dat hij mede-oprichter en bestuurslid werd van 

Opo-oso Opo Sranan(tongo).  

De cursussen werden op uitnodiging van buurthuizen (eerst De Vierhoek, toen Anansi, 

en vervolgens De Bontekraai) uitgevoerd. Er zijn tot aan 2006 ongeveer 200 volwassenen van 

allerlei nationaliteiten opgeleid op basisniveau. Er zijn twee keer vervolgcursussen gehouden. 

 

 
Buurthuis Anansi 

 

 

 

1.2.5. Initiatiefgroep en administratie tot vóór de oprichtingsdatum 1997 

 

 

- Opo-oso fase vanaf 1 juli 1997 t/m 2004 

 

Bij de oprichting waren brada Romeo Kotzebue en sisa Mildred van Hamme toen al uit beeld 

verdwenen. Het toenmalige bestuur bestond uit de oprichters: brada Celsius Kotzebue 

(penningmeester), brada Kenneth Brammerloo (secretaris), brada Romeo Grot, sisa Florence 

Accord-Te Vrede, sisa Yvonne Comvalius, brada Kwasi (voorzitter). Sisa Crucial zat bij de 

vergaderingen aan in de hoedanigheid van leerkracht. 

 Doordat er in de fase vóór de oprichting van Opo-oso plotseling altijd markten voor de 

deur stonden kwamen er gelden binnen die besteed werden aan de aanschaf van inventaris, 

telefoon- en andere kosten. Intussen waren de spelers emotioneel betrokken bij de missie om 

na te zijn verbannen uit het onderwijs in 1876 het Sranan, middels de op handen zijnde 

invoering van de wet OALT, wederom een plaats te geven in het onderwijs. 
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HOOFDSTUK 2 

(Over bestuur, structuren en toeverlaten)  

 

2.1. Bestuur 

Het oprichtingsbestuur bestond uit sisa Comvalius (algemeen bestuurslid), brada Romeo Grot 

(algemeen bestuurslid), brada Kenneth Brammerloo (secretaris), sisa Florence Accord-Te 

Vrede (2e secretaris), brada Celsius Kotzebue (penningmeester), en brada Kwasi Koorndijk 

(Voorzitter). Vanaf 2001 bestond het bestuur uit 5 personen: brada Stanga Hanenberg 

(algemeen bestuurslid), brada Armand Elia (penningmeester), sisa Henna Trustfull 

(secretaris).  

 

Bestuurlijke activiteiten: bij de opening van het jaar hebben wij drie bestuursleden zien 

aftreden. Wat wij teruggehad hebben zijn drie solide structuren: brada Nico Eigenhuis 

(webbeheerder/pr-ondersteuner), brada Humphrey Rijssel (hoofd projecten),  brada Wensley 

Burleson (adviseur). Toch blijft het traditionele bestuurlijke werk een knelpunt voor de twee 

stichtingen.  
 

2.1. Structuren 

 

Het bestuur werd bij de uitvoering bijgestaan door vier commissies:  Commissie 

leermiddelenvoorziening  (voorzitter ssa Florence Accord-Te Vrede), Commissie TV-

voorziening Puru Taki (voorzitter ssa Henna Trustfull), Commissie Tori Du-Oso (Voorzitter 

brada Yaw Simons), Commissie 5 jaar viering Opo Sranan(tongo) (Voorzitter brada Stanga 

Hanenberg).  

Vanaf die periode werd de term structuren geïntroduceerd, waarmee bedoeld werd: zij die 

deel uitmaken van de diverse commissies. De commissies dienden om cohesie, daadkracht en 

organisatietalenten aan te wakkeren bij onze geestverwanten. Deze uitbreiding van de 

organisatie was mogelijk dankzij een tweede kweekacademie, een variant van de IPABO, die 

in 2000 van start ging. Deze diende ter theoretische vorming, terwijl de rol van het bestuur 

werd gezien als het aan- en bijsturen van de praktijk op meer abstract niveau.  

Vanaf 2005 kreeg het begrip structuur hernieuwd profiel en wel op de terreinen webbeheer, 

advisering en projectuitvoering –andere kaders dus. Het webbeheer van Opo-oso’s site was al 

in 2003 krachtdadig opgepakt. In de loop van 2006 bleek de advisering om verschillende 

redenen niet die vorm te kunnen krijgen zoals die bedoeld was. Bij het webbeheer was nog 

steeds betrokken brada Nico Eigenhuis (webbeheerder/pr-ondersteuner). Brada Humphrey 

Rijssel was hoofd projecten en tot aan halverwege 2006 was brada Wensley Burleson 

adviseur. Structuren zijn dus taakvaste onderdelen in de dagelijkse functie-uitoefening. 

Daarnaast waren er ook activiteitenstructuren.  

In onze nieuwjaarsboodschap van 2004 noemden wij voor het eerst de volgende 

namen: Brada Mario Komproe, Nico Eigenhuis, Armand Te Vrede, Ronald Slijngard, Imro 

Schuurman, Kenneth Leeflang, Virgil Cotino, Abaisa Alken, Steven Accord, Farid Sheotahut,  

Jules Wijnchard, den sisa Haidy Bron, sisa Enid Menso, Christa Accord, Erica Menso, Margo 

Tholen, Sharon Liauw-A-Fong, Sherwood, Requelle Rijssel, Maria Ramdath, Doriene 

Wielzen, Machtellie Tjon-A-Sie;  

  
2005 

Namen taakvaste structuren: 

Brada Nico Eigenhuis, Wensley Burleson, Humphrey Rijssel   
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Het jaar daarop werden de taakvaste en de vaste activiteitenstructuren samengevoegd en werd 

één term gebruikt: structuren. Wij noemden toen in één teug:  
 

2006  

Brada Humphrey Rijssel, Nico Eigenhuis, Ben Toppin, Kwame Brammerloo, Armand Elia, 

Armand Te Vrede, Imro Schuurman, Kenneth Leeflang, Abaisa Alken, Steven Accord. Den 

sisa Sherwood Feliksdal, Enid Menso Florine Davis, Sisa Carmelita Jong, Yuowini Nanson, 

Lilian Caupain, Orselien Ameerun, Christa Accord 

 
 
2.2. Toeverlaten 

 

Reeds in 1999 krijgt het begrip – weliswaar niet expliciet – ‘toeverlaten’ voet aan de grond 

middels dankzegging aan instituten, zoals het MP-bureau, Radio Zuidoost (RAZO), Stichting 

Surinaamse Steunfunctie Amsterdam (SSA), en stadsdeel Zuidoost vanwege de 

waarderingssubsidieverstrekking.  

In 2000 werden onze individuele dierbaren en rechtspersonen in één adem genoemd 

als te zijn onze infrastructurele netwerken. Wij noemden Stadsdeel Zuidoost, MP-Bureau, 

ASCC, Stg. Kalihna, Dienst Welzijn Amsterdam, Dienst Stedelijk Onderwijs, Krosbe, So Mi 

Tan, Kinderen van de Maasstad (alle in Rotterdam), Stg Luisteris (Alkmaar), SME-TV, 

Arkiposu Sranan, Brando tv, Stg. Welzijn (Tilburg), ArenA Akademie, Bra John Khodabux, 

Mba Motilal Marhé, brada Rudi Uda, en de vele organisaties in Suriname en in Nederland 

voor hun ruggesteun en het vertrouwen in ons 

Sedert 2004 is expliciet sprake van ‘toeverlaten’. Een andere aanduiding voor de 

activiteitenstructuren. Wij destilleren uit onze nieuwjaarsboodschap van 2004 de volgende 

namen: Brada: Roy Wijks, Jules Rijssen, Eric Vrede, Jazreel Strijk, Humphrey Rijssel, Frank 

Mansro, Jules Wijnchard, Just Keizerweerd, Jules Rijssen, Rudi Uda, Iwan Fernand, Wensley 

Burleson, Kenneth Gemert, Ruben Leider, Kenneth Burleson, Cyril Dankoor, John Muntslag, 

Ronald Watson, den sisa Doriene Wielzen, Mildred Uda-Lede, Hèlen Burleson, Hèlen 

Vreugd, Marie Goormachtigh, Marlène Tuinfort. 

 

Namen 2005: 

Brada: Armand Elia, Randy Braams, Mario Komproe, , Armand Te Vrede, Ronald Slijngard, 

Imro Schuurman, Kenneth Leeflang, Virgil Cotino, Abaisa Alken, Steven Accord, Farid 

Sheotahut,  , den sisa Haidy Bron, sisa Enid Menso, Christa Accord, Erica Menso, Margo 

Tholen, Sharon Liauw-A-Fong, Sherwood Feliksdal, Requelle Rijssel, Maria Ramdath, 

Doriene Wielzen, Machtellie Tjon-A-Sie; brada Roy Wijks, Jules Rijssen, Eric Vrede, Jazreel 

Strijk, Humphrey Rijssel, Frank Mansro, Jules Rijssen, Rudi Uda, Iwan Fernand, Romeo 

Kotzebue, Romeo Grot, Frank Refsiel, Kenneth Gemert, Ruben Leider, Kenneth Burleson, 

Cyril Dankoor, John Muntslag, Ronald Watson, den sisa Doriene Wielzen, Mildred Uda-

Lede, Lucette Pinas, Hèlen Burleson, Hèlen Vreugd, Marie Goormachtigh, Marlène Tuinfort. 

 

Namen 2006 

 

Sisa Rieke Kamairo, Kumba Beck, Antoinette Westerlow, Nana Abrewa. 

Den brada: Gerry Dadel, Cor Vriese, Robby Te Vrede, brada, brada Wensley Burleson, Eddie 

Krishnadath, brada Roy Wijks, Jules Rijssen, Eric Vrede, Jazreel Strijk, Humphrey Rijssel, 

Frank Mansro, Rudi Uda, Guno With, Iwan Fernand, Ray Landveld, Romeo Kotzebue, 
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Romeo Grot, Frank Refsiel, Kenneth Gemert, Ruben Leider, Kenneth Burleson, Cyril 

Dankoor, John Muntslag, Ronald Watson, Basya Marie, Purcy Holland. 

Den sisa Marian Markelo Hille Holband, Titia Mijnals, Jetty Sarucco, Erica Menso, Sheila 

Landveld, Margo Tholen, Sharon Liauw-A-Fong, Requelle Rijssel, Maria Ramdath, Orsiene 

Walden, Doriene Wielzen, Machtellie Tjon-A-Sie, Mildred Uda-Lede, Hèlen Burleson, Hèlen 

Vreugd, Marie Goormachtigh, Marlène Tuinfort. 

 

Namen 2007 (tot aan juli) 

 

Den brada: Gerry Dadel, Cor Vrieze, Robby Te Vrede, Eddie Krishnadath, brada Roy Wijks, 

Jules Rijssen, Eric Vrede, Jazreel Strijk, Humphrey Rijssel, Frank Mansro, Rudi Uda, Guno 

With, Iwan Fernand, Ray Landveld, Romeo Kotzebue, Romeo Grot, Frank Refsiel, Kenneth 

Gemert, Ruben Leider, Kenneth Burleson, Cyril Dankoor, John Muntslag, Ronald Watson, 

Basya Marie, Purcy Holland, Edmund Rijssel, Bertus Bendt, Henry Stèphen, Kwame 

Brammerloo, Kofi Ben Toppin. 

Den sisa Nana Abrewa, Marian Markelo Hille Holband, Yowini Nanson, Sheila Landveld, 

Margo Tholen, Sharon Liauw-A-Fong, Orsiene Walden, Doriene Wielzen, Machtellie Tjon-

A-Sie, Mildred Uda-Lede, Hèlen Burleson, Hèlen Vreugd, Marie Goormachtigh, Marlène 

Tuinfort, Kradyobifo, Gan gan Lynch. 

 

 

HOOFSTUK 3 

(Over samenwerking) 

 

3.1. 1997 

 

Over dit eerste jaar werden geen dankzeggingen gedaan op basis van samenwerking. Wel 

werd in het algemeen dankbaarheid getoond aan professor Jan Voorhoeve, Julius Koenders, 

en anderen zoals Eddie Bruma tot aan Sranan Akademya in Suriname. Dit deden wij als hun 

erfopvolgers, met de oprichting van onze nieuwe stichting Opo-oso Opo Sranan(tongo).  

Vanaf het jaar daarop werd specifiek waardering uitgesproken aan instituten.  

 

3.2. 1998  

 

Was het zo dat wij nauwe contacten onderhielden met het Stadsdeelbestuur Zuidoost, de pers, 

verschillende andere stichtingen en verenigingen in Suriname, alsook stichtingen en 

verenigingen in en buiten Amsterdam, met ingang van dit jaar rapporteerden wij over de 

nauwe relatie met het MP-bureau, de GG&GD en SSA. 

 

3.3. 1999  

 

Onze dank ging uit naar de partijen in Amsterdam: Stadsdeel Zuidoost, MP-Bureau, ASCC, 

Stg. Kalihna, Dienst Welzijn, en de Dienst Stedelijk Onderwijs, Krosbe, So Mi Tan, Kinderen 

van de Maasstad (alle in Rotterdam). Verder brachten wij dank uit aan Stg Luisteris 

(Alkmaar), SME-TV, radio Sranan, Brando tv, Stg. Welzijn (Tilburg), ArenA Akademie, 

Brada John Khodabux, Mba Motilal Marhé, brada Rudi Uda, en de vele organisaties in 

Suriname en in Nederland voor hun ruggesteun en het vertrouwen in Opo-oso. 

 

 

 



 12 

3.4. 2000  

 

Opo-oso dankte het MP-Bureau,  SSA, ANANSI, Dienst Welzijn Amsterdam, Kinderen van 

de Maasstad, SOBER, RAZO, SRANAN, WI MASANGA, en de overigen die ons een warm 

hart toedroegen bij onze vormingsactiviteiten.  

 

3.5. 2001  

 

Woorden van erkentelijkheid spraken wij uit aan het adres van So mi Tan, Kinderen van de 

Maasstad, Sober; alle te Rotterdam. Het MP-Bureau, Alcides-Anansi, Alcides-Royal, Radio 

Fayalobi, Mart, Sranan, The Voice, Stida, De Doorzetters, Progressieve Multiculturele Partij 

(PMP), Groen Links-Zuidoost, SSA; alle gevestigd in Amsterdam. Voorts bedankten wij in 

het algemeen allen die uit vrije wil hun steentje hebben bijgedragen in het belang van onze 

organisatie.   

 

3.6. 2002  

 

Woorden van dank richtten wij tot: So mi Tan, Kinderen van de Maasstad, Sober, Abongra, 

en Wi Masanga; alle te Rotterdam. Verder noemden wij de radiostations: Mighty Radio, 

Fayalobi, Mart, The Voice, Famiri, alle te Amsterdam. In één adem volgden: De SSA, het 

MP-Bureau, Alcides-Royal,  Alcides-Anansi, Stida, OPO, De Doorzetters, Progressieve 

Minderheden Partij (PMP), Groen Links-Zuidoost, Multi Shift, alle in Amsterdam. Ten slotte  

hadden wij een knuffel over voor allen die op welke wijze dan ook het resultaat hadden 

mogelijk gemaakt. 

 

3.7. 2003  

 

Erkentelijk waren wij andermaal So mi Tan, Kinderen van de Maasstad, Sober; alle in 

Rotterdam, de identiteitsgerichte programmamakers bij de radio’s: Mighty, The Voice, Mart 

en Razo; alle in Amsterdam, het MP-Bureau, Alcides-Anansi, Stida, THA-SPOT, De 

Doorzetters, Multi Sys, Inter Colour, Weven aan Samenleving, alle in Amsterdam. Ook nu 

weer hadden wij ook een dankwoord over in algemene zin. 

 

3.8. 2004  

 

Onze dank ging wederom uit naar de organisaties: So mi Tan, Kinderen van de Maasstad, 

Sober; alle in Rotterdam, de identiteitsgerichte programmamakers bij de radio’s: Mighty, The 

Voice, Mart, Tamara en RAZO; alle in Amsterdam. De rol van de lokale radio moet niet 

worden onderschat. Wij krijgen dankzij de lokale radio informatie over verkrachtingen, 

incestgevallen, de verwarring bij de jeugd, zelfmoordgevallen maar ook hoogtepunten m.b.t. 

Surinamers. De radiostations verspreiden kennis over ons verleden en voorzien in een stukje 

onderlinge communicatie. Verder spraken wij onze erkentelijkheid uit richting de 

organisaties: MP-bureau, Restartbureau Sociale Activering Zuidoost, Landelijk Centrum 

Opbouwwerk, Kwakoe Events, StIDA, Tha-Spot, Bonnie’s Productions, Inter Colour, Oom 

Neetje Krioro kukru, Direkt Pakket, de afhandelingsagent van Surpost, Onorbosiri, 

Kwakoekoor, Café Mansro, Star of Holland 12084 (Odd Fellows), Ancient Egyptian Order, 

zangkoor Kontruban (alle ondersteuners van Opo-oso). Ten slotte betoonden wij weer onze 

toegenegenheid tegenover broeders en zusters geestverwanten.  

 

 

Wan 

finga no 

e nyan 

okrobrafu 
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3.9. 2005  

 

Traditiegetrouw was er weer een dank-je-wel aan de organisaties: So mi Tan, Kinderen van de 

Maasstad, Sober; alle in Rotterdam. Woorden van erkenning verdienen ook de 

identiteitgerichte programmamakers bij de radio’s: The Voice, Mighty, Famiri, Damsko, 

Tamara, Mart en Razo; alle in Amsterdam (volkgerichte stations). Voorts spraken wij onze 

erkentelijkheid uit aan de organisaties: MP-bureau, Restartbureau Sociale Activering 

Zuidoost, Stida, Tha-Spot, Bonnie’s Productions, Inter Colour, Oom Neetje Krioro kukru, 

Direkt Pakket, de afhandelingsagent van Surpost die alle op de een of andere manier Opo-

oso’s activiteiten faciliteerden. Ook betoonden wij onze genegenheid jegens Onorbosiri, Café 

Mansro, Kwakoekoor, Ancient Egyptian Order, de zangkoren Kwakoe en Kontruban (alle in 

Amsterdam). Dit i.v.m. hun specifieke bijdragen.   

 

3.10. 2006  

 

Opo-oso aaide weer over de bol van So mi Tan, Kinderen van de Maasstad, Sober; alle in 

Rotterdam. Woorden van erkenning verdienen ook de identiteitgerichte programmamakers bij 

de radio’s: The Voice, Mighty Radio, Radio Famiri, Damsko, Tamara, Mart en Razo (alle 

gemeenschapsgerichte programma’s en stations in Amsterdam). Voorts verdienden woorden 

van lof: het Restartbureau Sociale Activering Zuidoost, Bonnie’s Productions, Inter Colour, 

Pasensi Crew. Kontruban, Saamaka soni, Direkt Pakket, de afhandelingsagent van Surpost, en 

speciaal Stida, Oom Neetje Krioro kukru, Mi Oso Es Mi Kas, Tha-Spot en Podium Kwakoe.  

 

3.11. 2007 

 

Tot aan de uitgifte van dit gedenkboek gelden als de instituties die ons werk mogelijk maken:  

de gemeenschapsgerichte Amsterdamse radiostations, zoals The Voice, Mighty Radio, Radio 

Famiri, Damsko, Tamara, Mart en Razo. Voorts verdienden woorden van lof: het 

Restartbureau Sociale Activering Zuidoost, Bonnie’s Productions, Inter Colour, Prefuru, 

Werkacademie Interculturele Opleidingen, Kontruban, Saamaka soni, Direkt Pakket, de 

afhandelingsagent van Surpost, en speciaal Stida, Oom Neetje Krioro kukru, Tha-Spot en 

Podium Kwakoe 

 

 

HOOFDSTUK 4 

(Over activiteiten) 

 

4.1. 1997 

 

 

Opo-oso ging, zoals eerder vermeld, van start op 1 juli. Maar het belangrijkste wapenfeit was 

toch wel de aanvang van de eerste Zomerschool die hand in hand ging met de oprichting van 

de Stichting. De zomerschool bestreek de periode 3 juli t/m 8 augustus. Met dien verstande, 

dat slechts op donderdag en vrijdag les werd gegeven (12 dagen).  
 



 14 

 
 

 

 
 

De cursus werd afgesloten met de uitreiking van certificaten op 10 augustus.  

In dit jaar, om precies te zijn, 2 september, werd in het buurthuis Anansi de eerste cursus 

Sranantongo gehouden, die programmatisch duurde tot 4 november. Op zondag 30 november 

was er de plechtige afsluiting met de uitreiking van certificaten. In dezelfde maand waarin bij 

Anansi de basistraining startte, werd in de collectieve ruimte van de flat Kouwenoord, een 

spoedtraining Sranantongo gegeven t.b.v. vrijwilligers met het doel hen te alfabetiseren, om 

de kloof tussen bestuur en de werkvloer te dichten. Deze training duurde van 13 september 

t/m 15 oktober. Dit adres Kouwenoord 14, gold verder als werkterrein van Opo-oso. Twee 

dagen na de aanvang van de spoedcursus begon in het buurthuis de Bontekraai in Kraaiennest 

een leergang Sranan van 10 lessen. Op 15 en 22 november was er ten slotte een cursus op 

uitnodiging van Computer Educatie Amsterdam aan de Rechtboomsloot 52 t.b.v. cursisten die 

door dit computercentrum geworven waren.  
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4.2. 1998 

 

Op 4 januari hield Opo-oso haar eerste receptie in het pand Kouwenoord 69 van het 

toenmalige Meidencentrum. Op 15 februari was er op uitnodiging van de stichting Mamyo uit 

Rotterdam in het Odeongebouw een inleiding getiteld: ‘In welke mate is de mentale 

slavernij’ van invloed op de taalrealisatie van Afrikaanse Surinamers en hoe is deze doelgroep 

omgesprongen met de mentale slavernij in de loop van de tijd? De tweede Zomerschool werd 

gehouden van 16 juli t/m 21 augustus. Met dien verstande dat slechts op donderdag en vrijdag 

les werd gegeven (12 dagen).  

 

 
Oud-wethouder Onderwijs sisa Helen Burleson reikt certificaten uit 

 

Tot de grote evenementen waaraan Opo-oso deelnam, behoorde het Mini Mep-fesitval  op 

zondag 25 oktober in het Bellevuetheater te Amsterdam onder leiding van brada Julian With. 

Opo-oso nam deel met een selectie uit de zomerschoolgroep. Tot de deelnemers behoorden: 

pikin-sisa Gabriëlla Tuinfort (11 jaar), Dammaris Davids  (11jaar), Michelle Brammerloo (10 

jaar) en Timi Vorst (10 jaar). Deze groep pikin-sisa droeg gedichten van sisa Florence 

Accord-Te Vrede voor in het Sranan, t.w.: Sranantongo en Sranankondre. Deze groep werd 

verder bijgestaan door pikin-sisa Mireille de Graav (7 jaar) en Afanaisa Koorndijk (8 jaar)bij 

het ten gehore brengen van de liederen Opo kondreman, Teri futu (Perun Perun Perun), Unu 

opo, en Poti yu anu na wan. Het geheel stond onder regie van sisa Florence Accord-Te Vrede. 

Van 1 december 1998 t/m 4 juni 1999 was er weer een basiscursus in buurthuis Anansi.  Op 

20 november ving de eerste Kweekschool aan met het doel te voorzien in geschoold kader om 

de kinderen in de leeftijd van 4-16 jaar te kunnen onderwijzen. De cursus heeft geduurd tot 11 

juni 1999.                                

 

4.3. 1999 

 

Het werkjaar startte officieel op zondag 17 januari in het buurtcentrum De Bontekraai. 

Daarvóór werd al wekelijks begonnen met voorlichtingsprogramma’s via Radio Zuidoost 

(RAZO) van 13.00-13.30 uur. De eerste uitzending was op donderdag 7 januari. Met trots 

mochten wij het eerste kruideninstituut, Akata, verwelkomen. Deze Saramaccaanse stichting 

werd op 29 januari opgericht en kon rekenen op krachtige ondersteuning van Opo-oso. Zelf 
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maakte brada Kwasi deel uit van het oprichtingsbestuur. Akata kende als voorzitter brada 

Willem Dieko. De derde Zomerschool werd aaneengesloten gehouden van donderdag 29 juli   

t/m vrijdag 13 augustus (12 dagen).  

 

 

 
De lesbegeleiders Sisa Anna Chaar en Marie Goormachtigh  

op de achtergrond  

 

Aaneengesloten omdat verspreid over de gehele zomervakantie te intensief was. De kinderen 

waren dan vrij, eventueel met ouders, de rest van de zomervakantie in ander verband te 

besteden De cursus werd afgesloten met de uitreiking van certificaten op 15 augustus, terwijl 

het tweede OALT-jaar inging op 13 november.   
  

 
4.4. 2000 

 

De proclamatie van het nieuwe werkjaar vond plaats in de Arena Akademie en wel op 

zondag 23 januari. De vorm waarin zulks plaatsvond, was de traditionele nieuwjaarsreceptie, 

waarin centraal stond de nieuwjaarsboodschap van de Stichting. In de periode 5 februari t/m 4 

maart  is i.s.m. Artotheek Zuidoost/Het Nieuwe Podium thans bekend onder de naam Centrum 

Beeldende Kunst Zuidoost (CBK-ZO) de tentoonstelling Ghana - Suriname – Bijlmer 

opgevoerd. Aan de hand van foto's zijn over verschillende onderwerpen verhalen verteld die 

veel overeenkomsten vertonen met West Afrika. Uit de talrijke verhalen werden uiteindelijk 

de 3 beste uitgekozen. De verhalen Marietje Varkensstraat,  Mijn moeder is met vakantie, 

Kodyo van resp. Sisa Lucia Muntslag, sisa Florence Accord-Te Vrede en  brada Kwasi 

Koorndijk behoorden tot de meest presentatiewaardige bijdragen. Opo-oso heeft dus beslag 

weten te leggen op 2 van de 3 beste verhalen. Het is een eer om te hebben mogen behoren tot 
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de allerbeste. Ten behoeve van deze gelegenheid is ook een lespakket samengesteld voor de 

groepen 6, 7, 8 van de basisschool, bestaande uit een video aan de hand van verhalen.  

 

            Wij hebben de vierde Zomercursus gehad van 27 juli t/m 11 augustus aaneengesloten 

uitgezonderd de weekenden. Het MEP-festival is er weer geweest op zondag 22 oktober in het 

Bellevuetheater te Amsterdam, waarbij de kinderen van de Stichting optraden.  

            Op zondag 24 september hebben wij deelgenomen  aan een Kinderfeest in Oude Meer, 

georganiseerd door `Het Surinaams Verbond`. Dit feest stond in het teken van de culturele 

rijkdom van Suriname.  

Éen van de grootste uitdagingen uit de geschiedenis van de Stichting is toch wel 

geweest de Surinaamse variant van de PABO: een cursus die werd opgezet met het doel 

kaders op te leiden die breed inzetbaar moesten zijn en vooral binnen het kader van de 

Stichtingsfilosofie.  Het onderwijseindproduct moest de ordening van ons Afro-segment en de 

samenleving a.h.w. kunnen afstralen op de schoolgaande jeugd. Bij aanvang van de eerste 

cursus (1998), ook op de vrijdagavond gingen wij van start met zeven personen. Het jaar 2000 

was ineens het haast drievoudige, iets wat wij niet verwacht hadden. 20 mannelijke en 

vrouwelijke geestverwanten schreven zich toen in. Wij moesten zelfs een aantal kandidaten 

op een wachtlijst zetten. De aftrap voor deze kweekschool was vrijdag 6 oktober. De school is 

op vrijdag 24 januari afgesloten.  

        Op zaterdag 1 juli vierde Opo-oso haar driejarig bestaan middels een receptie in het 

Vrouwen Empowerment Centrum te Ganzenhoef, in samenwerking met de Doorzetters o.l.v. 

sisa Elsey Blijd. 

  
4.5. 2001 

 

In het jaar 2001 realiseerden wij onze vijfde Sranan zomerschool van 12 juli t/m 27 juli, onze 

vierde OALT-Sranancursus, terwijl onze tweede Sranan PABO haar tweede jaar beleefde. Het 

bestuur werd aangevuld met brada Stanga Hanenberg, brada Armand Elia (penningmeester), 

sisa Henna Trustfull. Er werden verder 4 commissies geïnstalleerd:  Commissie 

leermiddelenvoorziening  (voorzitter sisa Florence Accord-Te Vrede), Commissie TV-

voorziening Puru Taki (voorzitter sisa Henna Trustfull), Commissie Tori Du-Oso (Voorzitter 

brada Yaw Simons), Commissie Vijf jaar viering Opo Sranan(tongo) (Voorzitter brada Stanga 

Hanenberg). In dit jaar bestond de Stichting behalve uit een bestuur ook nog uit structuren, 

namelijk, zij die deel uitmaakten van de diverse Commissies. De Commissie Tori Du-Oso 

ging van start op 18 november 2001 met een vaste maandelijkse inbreng ter kennisver 

meerdering over het zijn. De Commissies die nu onbemand zijn, dienen nog steeds om 

cohesie, daadkracht en organisatietalenten aan te wakkeren bij onze geestverwanten. De 

Kweekacademie diende ter theoretische vorming, terwijl het bestuur nog steeds dient ter aan- 

en bijsturing van de praktijk op meer abstract niveau.  

            Op een bijeenkomst van 5 augustus vond de certificaatuitreiking plaats aan onze 

kinddeelnemers van de Sranan zomerschool en OALT-Sranancursus. Hierbij hebben in het 

kader van de Kweekacademie 1998-2000 twee kandidaten het getuigschrift docent 

Sranantongo ontvangen, terwijl vijf andere kandidaten het getuigschrift kregen uitgereikt 

i.v.m. de Sranan spreekvaardigheidscursus. Deze werd in samenwerking met het Buurthuis 

Anansi gerealiseerd.  

            Opo-oso laat haar handelen vanaf dit jaar leiden door beleid, Huishoudelijk 

Reglement, en werkplanning. De verantwoording van de procedure m.b.t. financiële 

transacties verliep toen in de geest van onze Stichting. Voorheen wilden wij de rauwe 

theoretische kost het richtsnoer laten zijn voor het verloop van geldtransacties. Maar wij 

kwamen tot het inzicht dat afbreuk gedaan zou worden aan de organisatiecultuur die in feite 
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het interne gebeuren regisseert en niet omgekeerd. Wij hadden namelijk een traditie 

opgebouwd om, ongeacht onze financiële positie, de geplande activiteiten desnoods voor te 

schieten, wat tegen de theoretische conventies is. De administratie was in verval, omdat die 

lange tijd niet werd bijgehouden. Door bestuursversterking echter kon niet alleen de 

administratie, doch ook de kwaliteit van het Secretariaat gemeten worden. Verder werden 

stappen gezet om het Secretariaat flexibel, betrouwbaar, toegankelijk en veilig te maken. Elke 

bestuurder kreeg een taakomschrijving en één of meer portefeuilles toebedeeld.  

Op zondag 1 juli vierde Opo-oso haar vier jarig bestaan in het Vrouwen Empowerment 

Centrum te Ganzenhoef, weer i.s.m. de Doorzetters. 

 

4.6. 2002 

 
Het startschot voor het nieuwe werkjaar werd gegeven op zondag 6 januari 2002 in het THA Spot-

complex. Dit jaar stond in het teken van het vijfjarige bestaan van Opo-oso. In dit jaar realiseerde de 

Stichting haar zesde Sranan zomerschool van 5 juli t/m 19 juli en haar vijfde OALT-

Sranancursus, terwijl de tweede Sranan PABO, een kaderopleiding, die in het jaar 2000 van start 

ging de eindfase inging. De Sranan PABO vormde cursisten in theoretische zin. In het kader van 

commissie Puru Taki werden vele doe-bijeenkomsten gehouden, teneinde t.v.-uitzendingen te maken. 

Samen met het buurthuis Anansi konden twee cursussen gerealiseerd worden. In het buurthuis Anansi 

verzorgde Opo-oso jaarlijks een basiscursus Sranantongo. Er werd één lerarenvergadering gehouden 

met docenten van de kaderschool.  

De Stichting mocht voorts haar vijfjarig bestaan vieren op 1 juli 2002. Dit gebeurde in 

Gaasperplas gedurende een week . Op deze locatie diende Opo-oso ook een rituele maaltijd – genaamd 

broko brede – op aan kaders, ondersteuners en anderen. Deze activiteit wordt omstreeks 1 juli 

gehouden en dient om dankbaarheid te tonen aan hen die hiervoor in aanmerking komen.   

In het kader van p.r.-activiteiten vervolgde Opo-oso haar voorlichtingsprogramma, spirituele 

verheffing, op de maandag van 11.00 tot 14.00 uur, nu via Salto i.s.m. Mighty Radio. Dit jaar kwam 

de Stichting in onderhuur bij THA Spot. Het betrof de locatie Echtenstein 100V die van toen af gold 

als vast werkgebied van de Stichting.   

 

 

4.7. 2003 
 

Het nieuwe jaar werd op 12 januari geopend met een receptie op een van de werklocaties van THA 

Spot in Echtenstein 100V. In dit jaar hielden wij voorts onze zevende Sranan zomerschool, 

terwijl onze zesde OALT-Sranancursus inging. Samen met het buurthuis Anansi hebben wij 

een cursus kunnen realiseren van 7 januari t/m 17 juni. In eigen beheer hebben wij zelf een 

spreekvaardigheidscursus gehouden. Een Nederlander, Antillianen, hoogopgeleiden, cursisten 

met weinig opleiding, en ook ouderen en jongeren hebben eraan deelgenomen. Een 

conferentie getiteld “Fa un de” (Hoe zijn wij) is uitgevoerd op 10 juni 2003 in de THA-

Spotruimte te Echtenstein. Op die dag stonden twee vragen centraal: Waar staat “wij” voor, 

als het gaat om de doelgroep en wat betekent “zijn”? Waar hebben wij het eigenlijk over? Ten 

behoeve van bestuursleden, structuren en anderen hield de Stichting een rituele maaltijd 

(Broko brede), een activiteit die dient om recht te doen aan onze ondersteuners. Vervolgens 

hield de stichting haar zevende Zomerschool van 14 t/m 25 juli en wel van 10.00 -16.00 

uur.      

Wat betreft public relations kon de stichting een jaar Salto uitzendingen noteren. ’s 

Maandags werden van 11.00 tot 12.00 uur voorlichtingsprogramma’s verzorgd in het Sranan. 

Voorts was er een p.r.-training in Podium Kwakoe, een cursus onder leiding van brada Jules 

Rijssen, teneinde de deelnemers toe te rusten met kennis, zodat zij zelf het p.r.-plan voor de 

Stichting zouden kunnen schrijven. De cursus werd gehouden op 24 en 29 januari.  
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4.8. 2004 
 

Allereerst was er de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie, dit jaar op 11 januari, gevolgd door de 

eerste echte activiteit na het inluiden van het nieuwe jaar, namelijk de viering van Dag van de 

Zwarte beschaving. Wij ‘vierden’  onze zevende verjaardag op 1 juli 2004 in stilte. De 

zomerschool werd gehouden van 19 t/m 30 juli. Wat betreft P.R. ging Opo-oso voor het eerst 

van start met haar website: www.opo-sranan.com. Terwijl de Stichting twee jaar SALTO-

uitzendingen noteerde. De uitzendingen waren er elke maandagmorgen van 11.15 tot 12.00u. 

De uitzendingen hebben een voorlichtend karakter en hebben een morele strekking. Deze 

programma’s werden mogelijk gemaakt dankzij Mighty Radio. In dit jaar hebben wij van 10 

juli t/m 15 augustus op het  Kwakoefestival gestaan, teneinde niet alleen onze productie uit te 

stallen, doch vooral om de gemeenschap voor te bereiden op de oprichting van onze 

zusterinstelling: Opo-oso Tata Julius Koenders Sabi Oso (TaJKSO). De Zomerschool was er 

voor de achtste keer van 19 juli t/m 30 juli. Sisa Ellie Purperhart.stond voorts centraal met een 

Wenti-bijeenkomst. Deze werd gehouden op 26 september. Opo-oso hield verder een 

basiscursus Sranantongo. Deze ging van start op 28 oktober en duurde tot 15 februari 2005. 

Dan was er ten slotte op 12 december een poëziemiddag. Het bestuur van Opo-oso hield ten 

slotte zes traditionele bestuursvergaderingen. 

  

4.9. 2005 

 

Teneinde het werkjaar te openen hield Opo-oso haar nieuwjaarsreceptie op 2 januari 2005. 

Direkt na de receptie volgde de eerste activiteit, namelijk dag van de zwarte volkeren. Op 27 

februari traden op Brada Rudy Uda en Brada Dave Mac Donald begeleid door de groep ‘switi 

no todo’. Daarvóór was er een boekpresentatie van brada Djehuti Ankh-Kheru. De middag 

werd ingeleid met een boekpresentatie van Brada Djehuti-Ankheru. De volgende activiteit 

was op 10 april. Dit i.v.m. een terugkomdag voor oud-docenten en cursisten van de Sranan 

IPabo-cursus die van 2000-2003. Alle genodigden konden hun zegje doen bij wijze van 

evaluatie. De reeks activiteiten werd voortgezet met de traditionele  basiscursus Sranantongo. 

Deze duurde van 1 april t/m 15 juli. Voorts opende de Zomerschool haar deuren voor 

kinderen in de leeftijdgroep van 4 t/m 16 jaar. De  zomerschool liep van 1 t/m 12 augustus en 

beleefde haar negende jaar. Sisa Florence Accord-Te Vrede werd hierbij geassisteerd door 

Sisa Christa Accord  en Sherwood Feliksdal   

Wij noteerden vervolgens een belangrijke mijlpaal. De stichting werd namelijk 

gevraagd zitting te nemen in een commissie m.b.t. de problematiek van Afro-Surinamers. Het 

eerste commissieoverleg o.l.v. prof. Humphrey Lamur vond plaats op 26 augustus. Een eerste 

aanzet tot de instelling van de commissie was een gesprek op het gemeentehuis tussen een 

gemengde groep van Krin Konsensi en Podium Kwakoe,  waarbij Opo-oso aanwezig was ten 

overstaan van de burgervader Job Cohen en wethouder Hannah Belliot. Het gesprek had 

plaats op 23 mei.  

De volgende activiteit had plaats op 11 september. Het betrof een politieke 

bijeenkomst van het jaar over het gemeentelijke beleid ten aanzien van multiculturele 

organisaties. Bij deze gelegenheid zijn certificaten uitgereikt in verband met de succesvolle 

afsluiting van de basiscursus Sranantongo. De maand daaropvolgend, zaterdag 15 oktober, 

werd er een optreden verzorgd door sisa Nadia Dankoor in het kader van de traditionele 

klederdrachten. Op zondag 23 oktober werd de tweede politieke ontmoeting gehouden. Het 

onderwerp van bespreking was het voormalige Alcides-bestuur (SSAZ) en zijn werkgever 

stadsdeel Zuidoost. De tweede basiscursus was van 28 oktober t/m 10 februari 2006.  

Op 27 november  was er de Podium Kwakoedag van het eerbetoon. Het waren brada 

Kwasi Koorndijk en brada Humphrey Rijssel tezamen met andere gemeenschapswerkers die 

http://www.opo-sranan.com/
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een waarderingsprijs ontvingen vanwege Podium Kwakoe. De centrale boodschap was: jij 

bent onze diamant.  

Tenslotte werd op het p.r.-vlak vooruitgang geboekt voor wat betreft de website. De 

site onderging een gedaanteverandering en werd aantoonbaar 80 keer bezocht. Zo’n 70 keer 

werden vragen gesteld over Sranantongo. Met behulp van het Restartbureau kreeg de 

stichtingsfolder veel meer cachet. Op het radiofront noteerde de Stichting drie jaar SALTO-

uitzendingen. Het programma spirituele  verheffing dat op de maandagmorgen in 

samenwerking met Mighty Radio werd aangeboden werd in juni stopgezet. Na enkele 

maanden werd de uitzending hervat op 4 november, en wel op elke eerste vrijdagavond van 

de maand van  22.00-00.00. Dit werd nu mogelijk, dankzij omroep The Voice. 

 

4.10. 2006 

 

Traditiegetrouw werd weer het werkjaar eerst geopend met onze nieuwjaarsreceptie. Dit 

gebeurde op 15 januari. Direkt na de officiële proclamatie van het nieuwe werkjaar volgde de 

eerste activiteit, t.w. Black People’s Solidarity Day. Maar nog vóór de inluiding van het 

nieuwe werkjaar, 2006, viel brada Kwasi een andere prijs ten deel. Als blijk van waardering 

kreeg hij de cultuurprijs Zuidoost 2005 uitgereikt namens stadsdeelvoorzitter Elvira Sweet. 

De huldiging vond plaats op11 januari. 
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Tot de genomineerden behoorden ook vlnr : gran sisa Widijawatie Sadhoe, brada boer 

Floor Gerard Kempers postuum, sisa Regina Mac Nack en brada Bert Grol. Sisa Elvira Sweet 

te midden van de speciale gasten. 

De Stichting vierde voorts haar negende verjaring in alle stilte. Digitaal werd zo’n 120 

keer een vraag gesteld over het Sranan of de Surinaamse cultuur, terwijl de site een geschat 

aantal van 90 keer werd bezocht. Dit alles wat betreft het p.r.-aspect. Vanaf de aftrap via 

SALTO in 2002 mocht de Stichting vier jaar radio-uitzendingen noteren. Met uitzondering 

van juli, waarin The Voice wegens administratieve redenen niet uitzond, is op elke 

vrijdagavond het programma spirituele verheffing te horen geweest. Dit wat betreft nog steeds 

het jaar 2006. Donderdag 16 november geldt als verhuisdatum uit het pand Echtenstein 100V. 

Als activiteitencentrum gold in het vervolg over het algemeen het pand van Mi Oso Es Mi 

Kas in Gravestein 22 en vanaf 2007 de Werkacademie Interculturele Opleidingen (WIO) op 

het adres Gravestein 23. De activiteiten hadden betrekking op Sociale activering, Sranan –en 

zomercursussen. 

 Door deel te nemen aan projecten van de Dienst Werk en Inkomen (DWI) werd Opo-

oso een instelling met een officiële maatschappelijke status. Klanten van de voormalige 

Gemeentelijke Sociale Dienst die een grote achterstand hebben tot de arbeidsmarkt, geen 

arbeidsritme hebben, opgebrand zijn en niet meer communiceren werden via een  participatie 

makelaar, OSA in handen van onze Stichting gesteld, teneinde hen maatschappelijk weer 

actief te maken. Er waren per eind 2005 vijf klanten in traject. De trajectbegeleider was brada 

Humphrey Rijssel. 

Ten aanzien van de reguliere activiteiten realiseerde Opo-oso op 2 april Srananmiddag 

op de eigen werklocatie Echtenstein 100V. De districtendag Paradey stond gepland voor 15 

april in Tha-Spot om uiteindelijk te worden gehouden in Podium Kwakoe op 21 april. In de 

reeks activiteiten was er nog een gemeenschappelijke moederdagviering alsook een 

capoeirademonstratie op 14 mei in THA Spot. Dit maal volgens planning. De laatste activiteit 

van het jaar was de districtendag op 17 juni, gewijd aan de Commewijne en de Cottica. De 

Zomerschool werd voor de tiende keer in successie gehouden van 31 juli t/m 11 augustus voor 

kinderen in de leeftijdgroep van 4 tot 12 jaar. Als hoofddocente trad op sisa Florence Accord. 

Zij werd bijgestaan door sisa Christa Accord,  Orselien Ameerun, Martha Comvalius, Mireille 

Pot, Maria Ramdath, en brada Abaisa, Kwabena en Ben Toppin. Wat Sranantongo betreft: 

Opo-oso tekende slechts één cursus aan, namelijk van 15 september t/m 22 december. De 

docent was sisa  Florence Accord-Te Vrede.   
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4.11. 2007 
 

Het nieuwe jaar werd eerst officieel ingeluid, waarna direct de eerste activiteit van start ging, 

namelijk black people’s solidarity day. Plaats van realisatie was Podium Kwakoe. Dit alles 

vond plaats op zondag 7 januari. In opdracht van Regio College Zaandam is er een 

basiscursus Sranantongo aangeboden aan de teams Administratie en team Commercieel Bank- 

en Verzekeringen en Marketing/Communicatie. Het ging om waarden en normen, 

geschiedenis en uiteraard Sranantongo. De samenstelling van de leergroep was multi-etnisch: 

Marokkanen, Nederlanders, Ghanezen, Turken en Surinamers.   

Voor het overige heeft tot aan 1 juli de Stichting zich geconcentreerd op de planning en 

organisatie van de viering van haar 10-jarig bestaan. 
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HOOFDSTUK 5 

(Ter nagedachtenis) 

 

Heengegaan doch niet vergeten 

  

 
Jaar 1999 

 

 

 
Brada Harold Slijngard. (22 november 1907-11 februari 1999). Geridderd op 18 april 1989 

i.v.m. bijdrage aan de emancipatie van Surinamers en het Sranan in Zoetermeer.  

 

 

 
Brada Roel Luqman (19 februari 1950-21 juni 1999). Oprichter van verschillende 

instellingen. Brada Roel was sociaal bewogen. 

 

Jaar 2000 
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De Stichting rouwde bij het verscheiden: 

van de leraar, schrijver en kunstenaar brada Edgar Cairo 07-05-1948-,16-11-2000 te 

Amsterdam)  

 

 

16 september 1907-23 december 2000    

Sisi Slijngard was alom bekend binnen de Surinaamse gemeenschap, zowel 

in Suriname als in Nederland. Zij werd geboren in het district Nieuw 

Nickerie. Sisi had leren borduren van de R.K. zusters in Suriname en op 

jonge leeftijd begon zij met borduren van koto’s, koto-hemden en het binden 

van de angisa (hoofddoeken).Hiermee verdiende zij jarenlang de kost en 

werd later een ware kunstenares in het maken van de  koto. Sisi droeg haar 

kennis over de Surinaams-Afrikaanse graag over. 

 
 

Brada Ferdinand Howard Oedayrajsingh Varma, ook wel Che Varma (15 maart 1942-8 

januari 2000). Che komt uit een erudiete familie. Hij zelf studeerde wis- en natuurkunde. Ook 

deed hij Staatkunde en Sociale Geografie. Che was schrijver. Hij kwam op voor zijn mening 

javascript:window.close()
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en werd vaak tegengewerkt. Hij identificeerde zich met de onderdrukte massa. Che was een 

verzetsgeest. Wij zullen je blijven missen brada Che. 

 

 

 
 

Dada Eduard Bruma, jurist, politicus, cultuuractivist en oprichter van Wie Eegi Sani (30 mei 

1925-6 november 2000). Oom Eddie was ook oprichter van de Partij Nationalistische 

Republiek, de partij die haar missie, namelijk de onafhankelijkheid van de Republiek 

Suriname uiteindelijk  verzilferde in de eerste Nationale Partij Kombinatie NPK-1.   

 

 

Frederik Marinus Emanuel Derby (31 maart 1940 – 19 mei 2001) 2001, ook wel Fred Derby. 

Brada Fred was leraar en vakbondsleider van de vakcentrale C47. Ook was hij PNR-kaderlid. Hij 

richtte voorts op de Surinaamse Partij van de Arbeid, voor welke partij hij het voorzitterschap 
bekleedde. Hij was parlementslid voor de Partij Nationalistische Republiek in de Nationale Partij 
Kombinatie van 1983-’87. Ook was hij SPA-parlementslid van 1997.-2001 in het Front. Brada Fred 

gold tot vóór zijn dood als de enige overlevende van de 8 decembermoorden. Brada Fred was fel in 

het debat en hij heeft de vakbondsbelangen van de werkende klasse in Suriname waardig 

verdedigd.  

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/31_maart
http://nl.wikipedia.org/wiki/1940
http://nl.wikipedia.org/wiki/19_mei
http://nl.wikipedia.org/wiki/2001
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Dada Eddie Felter (Botay) (23 januari 1931-20 september 2001) muzikant, componist, 

ondernemer en radioprogrammamaker die noch detentie noch vernederingen schuwde 

omwille van  onze Sranantongo. Rijksuniversiteit te Gent, Belgie, een onderscheiding als 

Doctor in de toegepaste inheemse folkloristische surinaamse muziek. Dada Botay was 

directeur van radio Sranan. 

   
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dada J. Lachmon (jurist, politicus, de man die uiteindelijk de wet op de afgoderij (tegen     

zwarten gericht) liet verwijderen uit het Surinaams wetboek van Strafrecht, de    

man die Sranantongo zag als wezenlijk voor de eenheid van Suriname (21 september 1916-19 

oktober 2001) De VHP heeft ook bijgedragen tot het verlies van bijkans een derde van de 

zetels van Nieuw Front (2000). De partij is in diskrediet gebracht door corruptiehandelingen, 

waarbij staatsmiddelen zijn. 

 

 
 

 

 

 

Brada Stanley Abrahams (30 juni1948-7 november 2002), boekhouder. Brada Abrahams was 

politiek en maatschappelijk zeer betrokken. Hij was lid van de politieke partij De Groenen. 

Ook was brada Stanga beheerder van de peuterspeelplaats in de flat Kralenbeek. Voorts was 

hij penningmeester van de bewonersvereniging Kralenbeek in de periode 1986-’98.  Brada 

Stanga was betrokken bij de actiegroep voor behoud van De Bijlmer. Hij gold als 

tegenstander van de sloop van flats. Maar brada Stanga is vooral bekend geworden door zijn 

streven de vliegtarieven op de route Amsterdam-Paramaribo vice versa te verlagen. Brada 

Stanga was voorzitter van het Comité Verlaging Vliegtarieven.    

.  
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Gran sisa 'Fransje' Gomez is een van de grote namen uit de Surinaamse muziekwereld en was 

vooral in de jaren 70 beroemd. Zij bespeelde de skratjie, een slaginstrument, dat tot dan 

vrijwel uitsluitend door mannen werd bespeeld. Zij trad vooral op in de 'mati-wereld' en 

lesbische scene van Suriname. De winti cultuur was erg belangrijk in haar familie en zij heeft 

dan ook grote kennis van winti en authentieke winti-liederen. Op latere leeftijd hield zij op 

met zingen omdat de jongere generatie, naar haar mening, weinig respect meer had voor de 

voorouderdoctrine en vaak over obsceniteiten zong. In 1998 werd zij door de president van 

Suriname onderscheiden met de ere-medaille in Goud, verbonden aan de Ere Orde van de 

Palm. Gran sisa Fransje ontving 10 augustus 2003 de Kwakoe award 

 

2003 van brada Michael Belgrave, computerdeskundige en directeur van Multi    

  Sys, een bedrjf gericht op trainingen in opdracht van de overheid. 

 
- 2004 van Al Peterson  

 

2005 dr E. Waaldijk (16 november 1921 – 31 december 2005) 
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Hij vertelde mij dat hij via de Antillen in Nederland terechtkwam, waar hij zijn opleiding in 
de journalistiek voortzette aan ´Het instituut voor Perswetenschappen´ in Amsterdam. Hij 

werd ook de eerste Surinamer die wetenschappelijk onderzoek deed in de publicistiek. In de 

jaren vijftig van de vorige eeuw behoorde Waaldijk, evenals Eddy Bruma (†), Hein Eersel, 

Eugène Gessel en Jules Sedney, tot de kring van de nationalistische beweging ´Wi Egi Sani´ 

in Amsterdam. Mensen uit deze beweging streefden naar herwaardering van het (Afro- 

Surinaamse) eigene. Toen hij in 1957 als doctor in de Politieke en Sociale wetenschappen 

terugkeerde naar Suriname, werd hij tot directeur benoemd van de 

Regeringsvoorlichtingsdienst (RVD). 

 

Wally werd ook lid van de Commissie van Aanbeveling van stichting Sabanapeti, waar ik 

voorzitter van ben. In 1952 was Waaldijk medeoprichter en hoofdredacteur van het 

nationalistische blad ‘De Westindiër’. Als secretaris van de vereniging Ons Suriname stuurde 

hij onder andere een protesttelegram naar de president van Amerika in verband met de 

executie van William McGee, een zwarte man die ter dood werd veroordeeld omdat hij een 

paar dollar had geroofd. Behalve lid van de Commissie van Aanbeveling 

van stichting Sabanapeti was Waaldijk ook adviseur van een aantal Amsterdamse 

verenigingen en medeoprichter van de vrouwenvereniging ‘Sranan Bromki Dyari’. 
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Bijlagen 

 

KETI KOTI 

 

Elk jaar op 1 juli hebben wij een keti koti bijeenkomst.[een bevrijdings] boodschap 

uitgesproken. Tijdens bijeenkomsten met een feestelijk bezinnend tintje.  

 

In het jaar 1997 halen wij twee belangrijke beleidsuitgangspunten voor het voetlicht. Dit wat 

betreft het overheidsbeleid met betrekking tot het culturele erfgoed van de Afrikaanse 

bevolkingsgroep in Suriname. Is er in de negentiende eeuw sprake van verwijdering en 

negering van Sranantongo, de eenentwintigste eeuw, hoewel niet specifiek toegesneden op 

Sranantongo, gaat uit van een brede toenadering en  een wettelijke erkenning van de culturele 

rijkdommen van de in Nederland aanwezige migranten, waaronder de Surinaamse 

bevolkingsgroepen. Dit in het kader van de wet-OALT. 

In de boodschap van 1998 stond centraal de rol van de cultuurgenocidale overheid 

vanaf 1876 met als ingang het verbod van het Sranan, zodat het volk zich zou kunnen 

aanpassen aan het cultuurideaal van de overheid … in eigen land nog wel! De perioden 1999 

en 2000 zijn mondeling ingeleid en waren meer pep-talks om de doelgroep aan te zetten tot 

zelfwerkzaamheid.  

Het jaar 2001 stond in het teken van het herstel van de Afrikaanse identiteit van weleer 

met aandachtspunten: individu in relatie tot gezin, familie en de stam. Het verband Taal en 

samenleving dat in artikelvorm is gegoten en verspreid is op 1 juli 2002 is hier 

vermeldenswaardig. Op 1 juli 2003 is er op de radio in het Opo-oso uurtje de jarige Opo-oso 

Opo Sranan(tongo) herdacht. 
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                                       Amsterdam, 6 maart 1996 

 

 

 

Aan de Voorzitter van Stg. INS 

Kralenbeek 28 

1104 KH Amsterdam 

 

Geachte Heer De Jonge, 

 

Onder dankzegging aan u voor de tot nu toe ondervonden medewerking bericht ik u dat na 

ampele overwegingen in onze Initiatiefgroep Opo Sranantongo het voor u en voor ons beter is de 

ons geboden faciliteiten terug te geven. 

 Weest u ervan overtuigd dat het vorengenoemde besluit niet is voortgevloeid uit een of 

ander relatieprobleem met u of met een van uw medewerkers. Wat wel de doorslag heeft 

gegeven, is de door ons op te brengen huur en in aansluiting hierop telefoon en fax-kosten, 

kosten waarin wij vooralsnog niet zelfstandig kunnen voorzien. Het activiteitenniveau heeft om 

verschillende redenen niet die hoogte bereikt, waaruit wij ons vooral financieel zouden kunnen 

redden. 

 Mochten wij -hopelijk op termijn- in staat zijn om behoorlijk aan onze verplichten te 

voldoen, zouden wij indien de mogelijkheid daartoe nog bestaat, weder een beroep op u willen 

doen. 

 De Sranantongolessen en andere activiteiten zullen in het Jongerencentrum Kwakoe 

verder kunnen worden verzorgd. Ik zou graag van u vernemen of u prijs stelt op een kosteloze 

cursus basis sranantongo. Het e.e.a. zouden wij zodoende op de een of andere manier kunnen 

compenseren. Mochten er werkzaamheden zijn waarbij u mijn hulp nodig hebt, blijf ik gaarne 

bereid u van dienst te zijn.    

 Deze week nog zal ik de sleutels bij u komen inleveren. 

 

 

                                       Met hartelijke groet, 

 

                                       Mildred van Hamme 

                                       Kwasi M.F.R. Koorndijk     
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Stichting Opo Oso kantoor uitgezet 

ZUIDOOST – De stichting Opo Oso Opo Sranantongo moet van de rechter 
vandaag het kantoorpand Echtenstein 100V verlaten hebben. Opo Oso heeft een 
huurschuld van 20 duizend euro.  
Voorzitter Kwasi Koorndijk van de stichting is teleurgesteld maar strijdvaardig: ,,Een 
symbool van ons gaat over de kop. Maar we gaan gewoon door met onze activiteiten.”  
De financiële problemen van de stichting spelen al maanden. De huur van het kantoor, 
waar de Surinaamse stichting ook taallessen geeft, was al ruim een jaar niet betaald en 
was opgelopen tot twintigduizend euro. Al vorige maand werd de ruimte, op de tweede 
verdieping van het bedrijfsverzamelgebouw Echtenstein 100 in een verbouwde 
parkeergarage, afgesloten van elektriciteit. In de desolate ruimte was het ijskoud.  
De beslissing van de rechter kwam niet echt als een verrassing. ,,De rechter heeft het 
verzoek van parkeergebouwen om ons eruit te zetten toegewezen. Zaterdag kregen we 
te horen dat onze overeenkomst per direct ontbonden zou worden, en dat voor 1 
november alles leeg moest zijn,” aldus Koorndijk. ,,We kijken nu waar we met onze 
spullen naar toe moeten.”  
De stichting, die bijna tien jaar bestaat en zich richt op het welzijn van Surinaamse 
Nederlanders heeft herhaaldelijk bij het stadsdeel aangeklopt voor subsidies en betaald 
welzijnswerk, maar die verzoeken werden meestal afgewezen. Koorndijk blijft van 
mening dat Opo Oso ,,een toegevoegde waarde heeft. We hebben voor 2007 opnieuw 
subsidie aangevraagd.” Hij hoopt dat zijn stichting de schuld van tienduizenden euro’s te 
boven kan komen. ,,Als we maar werk van het stadsdeel toegewezen krijgen.”  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

       

 

 


