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VOORWOORD 

 

Onze dank gaat uit naar ons Bestuur, de Structuren en Toeverlaten die het ons 

wederom mogelijk maakten de verworvenheden sedert onze oprichting op 1 juli 

1997 (en daarvóór toen wij als initiatiefgroep bestonden) te bestendigen en 

verder vorm te geven. Het moet voor de overheid en het brede publiek duidelijk 

zijn dat wij een vrijwilligersorganisatie zijn. Het geen niet wil zeggen dat wij 

geen oog hebben voor professionaliteit. In tegendeel! De stappen die zijn gezet 

laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Immers terwijl dit verslag ver- 

schijnt, zijn wij bezig met een grondige evaluatie van onze stichting sedert haar 

bestaan.  

Het mag een stap voorwaarts heten om voor het eerst in deze vorm verslag 

te doen over een afgelopen jaar. Eerder hebben wij onze verslagen vervat in 

nieuwjaarsboodschappen, waarbij wij bij de terugblik alle activiteiten en de 

verrichte arbeid onder de loep namen. Vanaf 1998 bestaan er nieuwjaarsbood- 

schappen en hoe langer hoe meer werden deze omvangrijker en puntiger. Dit 

laat zich geen twee keer raden; de organisatie maakt in allerlei opzichten een 

groei door.  

Bij deze groei zijn er uiteraard uitdagingen voor bestuur(sleden) en 

structuren in het kader van beheersing van het geheel aan informatie die wij 

dagelijks te verwerken krijgen en de daaruit voortvloeiende maatregelen die 

alertheid, daadkracht, in- en overzicht en pragmatisme vergen. De harde 



maatschappelijke werkelijkheid waaraan ook onze organisatie op alle niveaus 

niet ontkomt, lijkt ons vaak van vrijwilligheid tot vrijblijvendheid te doen 

vervallen met verloop op cruciale posities in onze organisatie. Nochthans blijft 

het besef bestaan dat het niet anders kan dan volhouden, consolideren, 

ontwikkelen en verkopen.   

 

 

 

 

Namens het Bestuur, structuren en toeverlaten van Opo-oso Opo Sranan(tongo), 

 

 

Brada Kwasi Koorndijk 

Voorzitter 

 

 

Historie  

 

Pré Opo-oso fase (1994-1997) 

 

VOORFASE 

 

Opo-oso Opo Sranan(tongo) komt niet uit de lucht 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 Emanuelkerk aan de 

Kerkstraat 340 (voorloper Koningskerk).  

 

Boekpresentatie en gevolgen 

 

Deze gaf aanleiding tot in eerste instantie talrijke radio-interviews en 

grensoverschrijdende1 voordrachten in en buiten Amsterdam. Intussen kwam er 

contact met dominee Leendert Pocornie met wie een aantal radioprogramma’s 

zijn verzorgd bij radio Damsko. Met brada Muntslag is er toen ook een 

programma gemaakt. De interviews schenen iets bij de Srananman, 

Nederlanders, en anderen los te hebben gemaakt.  

 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 roeren2. Spoedig daarna kwamen er verzoeken om taalcursussen te 
                                                 
1 Religie, onderwijs, opvoeding, …  

2 . Mundoradio, radio AFM. Het hoogtepunt was toch wel een interview met Diewertje Blok 

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

jammergenoeg analfabeten in eigen taal.  



verzorgen op verschillend niveau. Deze cursussen  werden altijd plechtig 

afgesloten, waarbij certificaten werden uitgereikt aan de verschillende 

deelnemers– overwegend onze autochtone broeders en zusters. De mede-spelers 

waren toen sisa Florence Accord-Te Vrede en brada Romeo Kotzebue. Sisa 

Florence verzorgde de organisatie en reguleerde de boekenverkoop. De eerste 

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

Emanuelkerk en werd ingegeven door sisa Florence als ex-kerkgangster.  

 

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 niet antwoordde op verzoeken van de ex-leden van Sranan 

Akademiya (brada Kotzebue en brada Kwasi) om een afdeling van deze 

Surinaamse stichting te worden in Nederland.  

Vóór de officiële oprichting als stichting (Opo-oso), ontstond dus toen een 

werkeenheid, bekend als initiatiefgroep Opo Sranan(tongo). Deze werkeenheid 

die mede vorm moest krijgen door sisa Mildred van Hamme ging in eerste 

instantie uit van de standaardisatie van het Surinaans Nederlands bij de 

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

in Kralenbeek 28; een kerkelijke vesting. Vervolgens verhuisden wij naar 

Kwakoe in Frissenstein. Er is als initiatiefgroep toen één activiteit gehouden in 

het Meidencentrum te Kouwenoord 69 op 27 januari 1996. Vanaf de oprichting 

op 1 juli 1997 is het bestuurscentrum verhuisd naar het huisadres van de 

voorzitter. Vanaf 2003 kon Opo-oso beschikken over een geschikt bestuurs- en 

werkadres in Echtenstein 100V. 

 

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 werkverbanden3 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.  

 
                                                                                                                                                         
 
3   
 



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 in een eerder stadium Sranan verzorgd en was ermee 

opgehouden. Sisa Graanzaan sloeg ons gedane aanbod stilzwijgend over en ging 

heimelijk in zee met brada Romeo Grot. Halverwege het einde van zijn cursus 

maakte hij contact met ons i.v.m. een vervolgcursus. Ik zat toen in Uilenstede. 

Sisa Graanzaan was hierdoor erg 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 er toe 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, en) uitgevoerd. Er zijn tot aan 2004 

zo’n 120 mensen opgeleid op basisniveau. Er zijn twee keer vervolgcursussen 

gehouden. 

 

 

Initiatiefgroep en administratie tot vóór de oprichingsdatum 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), aangevuld met sisa Crucial. 

 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. Van een degelijke 

administratie was geen sprake. Daarvoor waren de spelers te 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. 

 

Het Bestuur 

 



Most outstanding players 

 

 
 

Structuren 

Namen van onze structuren: 

Den 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;  

 

            

                       
 

            Brada Mario Komproe   Brada Nico Eigenhuis 

 

   

                                                                                         
                                  Sisa Crysta Accord 



Te yu e 

toto yu 

musu e 

fiti 

           

Toeverlaten 

Namen van onze toeverlaten: 

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. 

 

 

 

 

Terugblik:  

 

Wij hebben er intussen weer een jaardag op zitten. Op 1 juli 2004 herdachten 

wij onze 7e verjaardag in stilte. Bij Mighty Radio hebben wij even stilgestaan bij 

dit heuglijke feit. Voor het overige zijn er geen activiteiten ontplooid die 

specifiek betrekking hebben op onze organisatie. Een van de voornaamste 

redenen is dat onze jaardag samenvalt met de viering van de afschaffing van de 

slavernij in Suriname. Dit feit wordt hier en in Suriname als betekenisvol 

gevierd door verschillende personen en instellingen. Daarnaast zijn er tal van 

organisaties die op deze dag zijn opgericht. Publicitair moeten wij dus altijd een 

enorme veldslag leveren. 

 

Wat betreft de public relations hebben wij een enorme ontwikkeling 

meegemaakt. Wapenfeiten zijn toch wel de ingebruikname van onze website 

medio juli 2004 met als adres: www.oposranan.com.  

 

 
Opo-oso ging voor het eerst van start met haar 

 

P.R. : 2. website.  

 

http://www.opo-sranan.com/


 

3. Wij hebben intussen twee jaar SALTO-uitzendingen erop zitten. Elke 

maandagmorgen van 11.15 tot 12.00u hebben wij Sranan 

voorlichtingsprogramma’s verzorgd in nauwe samenwerking met Mighty Radio.   

Deze programma’s hebben afhankelijk van de invalshoek het karakter van 

taalondersteuning, opbouwwerk, opvoedingsondersteuning, kwanzaa, 

spiritualiteit, historisch besef, religie 

 

4. Wij hebben op het jaarlijkse Kwakoefestival onze productie kunnen uitstallen. 

Centraal stond de boodschap van Opo-oso Tata Julius Koenders Sabi Oso 

(TaJKSO). Van waar de naam Tata J Koenders; kortweg wie was Tata 

Koenders?  

Koenders (1886-1957) maakte de overgang mee van het vrijblijvend 

reguliere onderwijs in de eigen taal naar het onderwijs onder de algemene 

leerplichtwet (1876). Hij had het voordeel als geen ander om een objectief 

oordeel te vellen over onderwijs in de eigen moedertaal –het Sranan versus 

onderwijs in een vreemde taal –het Nederlands. Als oud-onderwijzer was hij 

trots op zijn geboortegrond, Suriname, maar adoreerde tegelijkertijd zijn 

Afrikaanse afkomst. Hij wilde –soms tot vervelends toe – dat de wereld dat 

moest weten. Koenders staat symbool voor eigenwaarde. Een man die:  

-de aanzet gaf tot de ‘Wie Eegie Sanie’ beweging van Eddie Bruma,  

- de aanzet gaf tot de geboorte van volkse poëzie in het Sranan  

- tien jaar lang een interessant laagdrempelig maandblad uibracht onder de naam 

‘Foetoe-boi’ Koerier  

- de spaar- en leeszin bevorderde 

 

verdient een naar hem vernoemde instelling en speciale aandacht, zoals in het 

vervolg zal blijken. 

 

Hoe zo nog een instituut erbij? Er zijn toch al zovele instellingen in het kader 

van de gevolgen van slavenhandel en slavernij voor de slachtoffers der nazaten 

van het transatlantische avontuur vanaf de 17e t/m de 19e eeuw?  

Inderdaad is er een groot aantal stichtingen dat zich richt op eerherstel en 

historisch besef in brede zin. Maar er is geen instelling die de ontwrichting van 

de maatschappelijke orde van de diaspora Afrikanen in beeld brengt en de 

gevolgen van deze frictie bespreekt voor de doelgroep en de omringende 

samenlevingen in Suriname en in Nederland.  

De Surinaams-Afrikaanse samenleving van een 

ruggengraat voorzien, middels geboorte-, 

overgangs-, erkennings-, huwelijks- en 

rouwrituelen.   

  



                               

 Werkgroep Tata Julius Koenders Sabi Oso  

 

Voorste rij  (zittend) 

Voorlopig Bestuur Tata Julius Koenders Sabi Oso tot 17 november 2004: Brada 

Randy Braams (Secretaris), Sisa Florence Accord-Tevrede (PR-officer), Brada 

Kwasi Koorndijk (Voorzitter) 

 

Achterste rij 

Brada Jaap Draaisma (Centraal Opbouwwerk Nederland), Brada Iwan Leeuwin 

(Global African Congress),  

 

Mindribere Middelste rij 

Brada Roy Wijks (Multiculturalisatie en Part-icipatie Bureau), Sisa Toeti 

Bacchus (Opbouwwerk Amsterdam-Zuidoost) Brada Mario Komproe (structuur 

Tata J Koenders Sabi Oso/Opo-oso Opo Sranan(tongo), brada Iwan Fernand 

Voorzitter Stichting Apinti te Utrecht), sisa Mildred Uda (PROFOR), Brada 

Jules Rijssen (docent Opo-oso Opo Sranan(tongo en tata Julius Koenders Sabi 

Oso)), brada Rudi Uda (docent Opo-oso Opo Sranan(tongo en tata Julius 

Koenders Sabi Oso) 



 

 

  

 

 

Activiteiten: 1. Nieuwjaarsreceptie, 11 januari 2004. 

 

Deze zondag stond in het teken van 2 onderwerpen:  

de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie van onze stichting was gebaseerd op 

wederom: 5 peilers.  

a) dankzegging aan geestverwanten en anderen die niet tot onze etnische groep 

behoren, doch   die ons werk onderstrepen.  

b) een terugblik op jaar 2004; het verloop (successen, mislukkingen).  

c) De bronnen van zorg.  

d) de voornemens voor 2005 

e) de ceremoniële inluiding van het nieuwe jaar  

 

Het andere agendapunt was de Dag van de Zwarte beschaving. De Unesco (…) 

beveelt elke betrokken lidstaat aan, op elke eerste zondag van het jaar een Dag 

der Zwarte Volkeren (of Dag van de Zwarte Beschaving) te vieren, op haar 

eigen manier, volgens haar tradities en met toestemming van haar regering”. 

Nota van de Algemene Vergadering van de Unesco; twintigste zitting, Parijs 24 

oktober-28 november 1978. De bedoeling van deze dag is de aandacht te 

vestigen op op de waarden van het platteland in haar volle omvang en kwaliteit 

ten toon te spreiden, zo werd vanuit de leiding van de dag uitgelegd.  

 In dit kader is aandacht besteed aan zang- en dichtkunst, de rol van 

Afrikanen bij de vorming van de menselijke beschaving, eettradities, 

lichaamssieringen in de vorm van allerlei sieraden met verschillende 

strekkingen. Het was treffend om middels diaprojecties zwart Afrika te zien 

bijdragen aan het beschaven van alle continenten. Er was een bescheiden 

bijdrage van de beschaving gevormd in het binnenland van Suriname. En 

natuurlijk kon de inzet van de traditionele muziekinstrumenten niet ontbreken. 

De dag werd afgesloten met een Kwanzaa-voordracht. Kwanzaa is in essentie 

een oogstfeest, maar grijpt terug naar de kernwaarden die middels rituelen 

symboliek de stabiliteit, groei en ontwikkeling van het individu bevordert; dit in 

samenhang met zijn gemeenschap waaruit hij is voortgesproten.    

Voorts is de van de Afrikanen in wentireligie, de goede gewoonten van 

weleer en het Sranan aan de orde gekomen. De opkomst was in vergelijking tot 

andere activiteiten zeer goed. Voor het eerst was er zo’n massale participatie van 

brede lagen van de bevolking: de radiowereld, artiesten,   

 

3. San meki wan lo no e broko? Waarom spat een stam niet uiteen?  



Op 27 augustus 2004 is de voordracht over de stamsamenleving en haar werking 

voortgezet. Op het Kwakoefestival was al een voorschot genomen in de 

mediatent. Het Kwakoefestival bleek achteraf gelet op vooral het helse lawaai 

toch niet zo’n een geschikte locatie voorzou worden gehouden,.  

 

4. Vervolgens hielden wij onze eerste netwerkbijeenkomst i.v.m. de oprichting 

van Opo-oso TaJKSO op 17 november 2004; en wel op 12 september 2004. 

 

  

   

 

 

 5 Nog in diezelfde maand, de zesentwingste, hadden wij een Wenti-bijeenkomst 

met sisa Ellie Purperhart. 

 

 6. Op 12 december hadden wij een poëziemiddag.  

Tijdens de poeziemiddag zijn voordrachten gehouden door de gerenommeerde 

dichters Romeo Grot, Mechtelly Tjin-A-Sie en Winston Loe, waarbij de laatste 

tevens liedjes ten gehore bracht .Ook in Paramaribo worden dergelijke 

middagen met veel succes gehouden. Naast de voordrachten in het  Sranan 

(Surinaams) is er ook in het Nederlands worden voorgedragen.  

 



7. Opo-oso TaJKSO werd officieel geregistreerd op 17 november 2004. ’s 

Avonds was er een besloten bijeenkomst die werd voorgezeten door sisa Hèlen 

Burleson, voormalig wethouder Welzijn van Amsterdam-Zuidoost. Om tata 

Julius Koenders te doen (be)leven bij de bevolking is er een TaJKSO- anyisa 

ritueel geïnaugureerd. De voorzitter van TaJKSO viel de eer te beurt de eerste 

angisa te ontvangen uit handen van sisa Hèlen Burleson. Er was ook een 

bescheiden Koenders’ tentoonstelling, waarbij het leven en werk van Koenders 

centraal stonden. Op deze avond is er ook een Koenders’ brochure uitgekomen. 

Deze uitgave is een productie van brada Jules Rijssen en Roy Wijks. Het eerste 

exemplaar werd door brada Jules Rijssen overhandigd aan de voorzitter van 

TaJKSO. De avond werd met zang- en dichtinterventies vorm gegeven middels 

voorouderliederen van zanggroep Kontruban en sisa Marlène Tuinfort en brada 

Romeo Grot. 

 

8. De zaterdag daaropvolgend, 20 november 2004, was er een Tata Julius 

Koenders  opendag onder het dagvoorzitterschap van brada Humphrey Rijssel. 

De dag werd opgeluisterd door een zangvrijwilligersteam en stond onder leiding 

van tata Eric Vrede ondersteund door brada John Muntslag, Cyril Dankoor en 

Kenneth Burleson. De waarde van deze inbreng is altijd weer dat verloren 

gegane beschavingen middels resten van talen die nog in de achttiende in 

Suriname gesproken werden middels Sranantongo weder tot ons komen. Het 

gaat om mythen, legendes, anecdotes, idylles, sagen, en daaraan verwante 

aspecten met een pedagogische grondslag.   

  

 

 

Cursussen:  

Sranantongo 

1. De zomerschool was er voor de achtste keer, terwijl er tot op heden geen 

wekelijkse voorziening meer is i.v.m. de afschaffing van Oalt-Sranantongo. 

Door de afschaffing van de wet Onderwijs Allochtone Levende Talen die het 

kinderen van migranten mogelijk maakte met behoud van de eigen taal en 

tradities te integreren in Nederland. 

 

2. Opo-oso startte een basiscursus Sranantongo. Deze ging van start op 28 

oktober  2004 en loopt af op 15 februari 2005. De evaluatie die m.b.v. een 

formulier een oordeel van de leergroep ventileert m.b.t. de docent, de leerstof, 

de fysieke omstandigheden, de methode, en de toetsen rehabiliteert ons als 

Stichting ten opzichte van voorgaande jaren. Met wat aanpassingen hier en daar 

nog van het evaluatieformulier, mogen wij spreken va een sprong voorwaarts.  

 



 

Nederlands 

 

Dit jaar zijn wij i.s.m. het Stadsdeel Zuidoost van start gegaan met de werving 

van nieuwe Nederlanders voor het afleggen van een duaal programma, 

waaronder Nederlands. Deze Nieuwe Nederlanders worden aangeduid met 

oudkomers. Hieronder verstaat de overheid leden van etnische 

minderheidsgroepen die: 

a) 18 jaar of ouder zijn 

b) niet onder de Wet Inburgering Nieuwkomers vallen en 

c) buiten Nederland zijn geboren en 

d) de Nederlanderse nationaliteit bezitten of in het bezit zijn van een geldige 

verblijfsvergunning en 

e) niet in Nederland verblijven voor een tijdelijk doel (waaronder onder 

meer wordt begrepen studie, medische redenen, tijdelijke verrichting van 

arbeid, de functie van au pair of familiebezoek) 

f) woonachtig zijn in Amsterdam 

 

Tegelijkertijd zijn wij aangevangen met Nederlands op eigen initiatief op 

privébasis.   

 

Bestuurlijke activiteiten: in verband met de voorbereidingen van de oprichting 

van het Tata Julius Koenders Instituut heeft de daartoe opgerichte werkgroep 6 

bijeenkomsten belegd op het MP-Bureau. Het Bestuur van Opo Sranan(tongo) 

hield 7 bestuursvergaderingen, terwijl het Bestuur van het nieuwe Instituut 

TaJKSO 3 bijeenkomsten realiseerde.  

  

Samenwerking  

 

1. Met medewerking van Stida kon Opo-oso voor het eerst een kracht in de ID-

regeling inzetten.  

 

2. De Koenders’ brochure kon uitkomen dankzij de inspanningen van brada 

Jules Rijssen en Roy Wijks. 

 

3. De nieuwe Opo-oso folder die binnenkort voor het eerst in drukvorm zal 

verschijnen is de verdienste geweest van het Restartbureau.  

 

4. Met Mighty Radio in de rug gedekt, konden wij 2 jaar uitzending spirituele 

verheffing realiseren, een productie die op de frequentie 105.5 FM kabel is te 

beluisteren of via het internet (caraïbisch kanaal): www.salto.nl; het live-signaal 

aanklikken!  

 

http://www.salto.nl/


5. Dankzij  Intercolour konden wij de Srananmethode kwalitatief verbeteren.  

 

6. Het Tata Julius Koenders Instituut zou er niet geweest zijn als het Centrum 

Landelijk Opbouwwerk en het MP-Bureau niet borg gestaan hadden, geholpen 

door een werkgroep uit verschillende steden in Nederland. 

 

7. Door de inzet van Bonnie’s Productions konden wij de Tata Julius Koenders 

informatiefolders concipiëren en verspreiden. Bonnie’s Productions hielp voorts 

met het af- en vervoeren van allerlei materialen.  

 

8, De warme maaltijden op onze bijeenkomsten zijn het initiatief geweest van 

Krioro kukru.  

 

9. De zanggroep Kontruban heeft steeds weer op unieke wijze het afgelopen jaar 

onze bijeenkomsten luister bijgezet.  

 

10. Tha-Spot heeft ons steeds als wij in facilitair opzicht een beroep op haar 

deden als organisatie,  altijd positief gereageerd.  

 

11. Met medewerking van het Kwakoebestuur kon onze organisatie zich 

maximaal profileren op het onlangs gehouden Kwakoefestival. 

 

 12. Direkt Pakket blijkt niet alleen gericht te zijn op zijn eigen bedrijf, maar ook 

op het culturele erfgoed, zoals uitgedragen door onze beide stichtingen. Meer 

dan eens mochten wij een bedrage ontvangen in de bestrijding van onze 

organisatiekosten.  

 

13. Tenslotte zijn wij in staat geweest de huurlasten te kunnen opbrengen mede 

dankzij de inbreng van de organisaties: Ancient Egyptian Order en Star of 

Holland 12084 (Odd Fellows) die . het gebruik van onze ruimte door 

 

 

Financiën 

 

Statistische gegevens 

 

Opbouwwerk 

 

Vooruitzichten 

 
In de geest van Tata Julius Koenders Srananneti's  is door Tata Koenders Sabi Oso in 

samenwerking met  Opo Sranan(tongo) een aantal culturele bijeenkomsten georganiseerd 

in zowel 2004 als 2005. 

  



27-08-04 

SAN MEKI WAN LO NO E BROKO?    “Lo” staat voor de stam. Afrika en diaspora-Afrika 

zijn in de ban van het op hol geslagen individualisme. Plotseling heb je er een familielid bij. 

Maar kan dat wel zomaar? Hoe langer hoe meer vaderloze zwarte gezinnen. Te veel zwart 

zwerfvolk, oververtegenwoordiging in gevangenissen en in correctieve instellingen, 

jeugdverwildering, armoede, chaotische taferelen binnen de eigen traditionele geneeskunst. 

Iedereen past kruiden toe op lichaam en brein. Niemand weet waar de eigen bloed- en 

spirituele grens loopt. Iedereen ‘doet’ het maar op los, zo lijkt het soms. Waar gaan wij 

naartoe? Is er een antwoord? Waar loopt jouw bloedgrens? De Afrikanen in het binnenland 

hebben al de beslissing genomen. Welke kant gaan wij op als stedelijke en urbane Surinamers 

van Afrikaanse afkomst? Gaan wij onze samenleving patrilineair of matrilineair inrichten, of 

anders?  Hoe gaan wij onze samenleving bestuurlijk inrichten? Wat is de rol van de moeder- 

resp. de vaderlijn?  

  

12-09-04 

Krakatetey. Deze ontmoeting vond plaats in het kader van de proclamatie van het Koenders 

Wetenschappelijk en Pedagogisch Instituut op de gedenkwaardige dag van 17 november. Op 

de 17e november was  het precies 47 geleden dat de godfather van het Surinaamse 

nationalisme, Julius Gustaaf Aernout Koenders, overleed. Koenders inspireerde de generatie 

van Eduard Bruma c.s. die met Wie Eegie Sanie hier in Nederland het besef van eigen waarde 

aankweekte bij jong, oud, geschoold, ongeschoold, arm en rijk. 

  

26-09-04 

Wentidey. In verband met de toegenomen belangstelling voor het culturele erfgoed en de 

opgelopen achterstand om het eigene te managen houdt Opo-oso Opo Sranan(tongo) een dag 

om iets aan deze achterstand te doen. “Ik droom vaak over …”. “Ik kan niet met een man/een 

vrouw …”. “Hoe wordt iemand obyaman?”  Hoe moet ik mijn leven inrichten, om geestelijke 

rust te krijgen?  Uitdaging: Hoe gaat het Surinaams-Afrikaanse segment de problemen te lijf? 

Inleider: Mama fu kondre Gran sisa Ellie Purperhart 

  

17-11-11 

Oprichting Tata Koenders Sabi Oso. Fu san ede wan TKSO? Onderwerp: waarom een 

TKPW?      Stand van zaken (Afrikaans-)Surinaamse gemeenschap   Dudu fu OST info over 

activiteiten OST Tentoonstelling libi nanga wroko fu leven en werk van Tata Julius 

Koenders  Broko broko fa a sasi go verslag van  verloop onderzoek. Overhandiging brochure 

(van onderzoekers Brada Jules Rijssen en Brada Roy Wijks) aan voorzitter TKSO) 

Introductie boto-ede pariman bestuursleden TKSO. Dagvoorzitter Sisa Helen Burleson 

2-12-04 

Tijdens de poeziemiddag zijn voordrachten gehouden door de gerenommeerde dichters 

Romeo Grot, Mechtelly Tjin-A-Sie en Winston Loe, waarbij de laatste tevens liedjes ten 

gehore bracht .Ook in Paramaribo worden dergelijke middagen met veel succes gehouden. 

Naast de voordrachten in het  Sranan (Surinaams) is er ook in het Nederlands worden 

voorgedragen.  

  

02-01-05 

Opo yari. Opo yari; san meki? Fu 5 sani ede. 1 : Fu dasi den di fiti un kari den nen. Di fu tu : 

poti fesi gi yari 2004 ; a waka fu en (te pe un wroko piki, te pe sani no piki). San e danra un 



na di fu  3. San un poti fu du na fo. 5. Te fu kaba wrokopresi yari 2005 e bari nanga pran pran 

kon gi kondre na lontu.  

Met medewerking van o.a. Denise Jannah en Ronald Babel. 

  

02-02-05 

Voorlichtingsavond cursus Sranan. 

  

27-02-05 

Odo Bakadina, met als dagvoorzitter Brada Humphey Rijssel 

1) Presteri fu a buku De Gouden Tijden van Afrika Schrijver Djehuti Ankh-Kheru heeft al 

een 7-tal boeken op zijn naam, waaronder 'The Return of the Black Star Line' en 'de 

Erfenis van Zwarte uitvinders en wetenschappers'. Deze middag is hij geinterviewd over zijn 

werk, en vooral zijn laatste boek "De Gouden Tijden van Afrika. 2). Odo's Afro-Surinaamse 

zegswijzen  Door Rudy Uda is bijgedragen aan het boek "Bigisma taki", waarin meer dan 

1000 Odo's zijn opgetekend en toegelicht. Rudy ziet kans om volledige gesprekken te voeren 

met gebruik van odo's. Zijn grote kennis van odo's heeft hem de koostitel Odoloog 

opgeleverd. Hij is ingegaan op de herkomst van de Odo's, hun betekenis en gaat in op vragen 

en opmerkingen vanuit het publiek. 3). Poku: Odo Switi no Todo De middag is op passende 

wijze muzikaal omlijst met muziek van het CD project Odo Switi no Todo door Dave 

MacDonald en enkele van zijn Pokumati (Wim Lo A Tjong en -o.v.- Rolanda van Embricqs).  

  

10-04-05 

Tijdens deze middag heeft in een informele sfeer een evaluatie plaatsgevonden van de PABO 

opleiding van Opo Sranan(tongo), gehouden in de periode van oktober  2000-2002/2003 met  

 Verhalen, optreden(s) waaronder een  drumvoorstelling van tata Eric (Papa Riko) 

  

 


