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Nieuwsbrief november 2021 
 

Geacht lid van Het Surinaams Verbond,   

   

De Coronapandemie houdt nog steeds veel mensen wereldwijd in zijn macht. Landen en steden  

kleuren nog steeds rood of zelfs donkerrood, oranje of geel en blijken ook geregeld van kleur te 

wijzigen, zowel positief als negatief. 

 

Op het moment van schrijven van deze brief neemt het aantal besmettingen, ziekenhuis- en IC-

opnamen de laatste weken weer toe en is er ook een nieuwe variant van het coronavirus 

gesignaleerd, de omikronvariant. Deze variant lijkt besmettelijker te zijn, maar mogelijk ook  

milder dan bijvoorbeeld de deltavariant. Nieuwe maatregelen zijn reeds getroffen maar 

strengere maatregelen worden niet uitgesloten. Ook blijkt een nieuwe “booster” vaccinatie 

nodig te zijn om het niveau van de bescherming van de eerdere vaccinatie(s) te verbeteren en de 

werkingsduur te verlengen. Er is veel discussie over wat verstandig is om de besmettingen een 

halt toe te roepen maar toch ook de economie zoveel mogelijk draaiende te houden. Er wordt  

gediscussieerd over welke activiteiten door kunnen gaan of niet, welke gelegenheden al of niet 

beperkt open mogen blijven en welke maatregelen daarbij getroffen moeten worden. Mogen 

alleen gevaccineerde en van corona genezen mensen toegang krijgen, of ook recent geteste 

mensen of allebei? Geldt er wel of niet een mondkapjesplicht, moet er wel of niet 1,5 meter 

afstand bewaard worden? 

 

Het bestuur vindt de gezondheid en veiligheid van iedereen het belangrijkst en is daarom van 

mening dat er in principe pas een activiteit georganiseerd kan worden als alles vrijgegeven is en 

er geen coronaregels meer zijn. Wij missen u en we missen de activiteiten waarbij we elkaar 

kunnen treffen onder het genot van een hapje en drankje. Wij hopen evenwel dat u begrip heeft 

voor deze mening.   

 

Een recente belronde van Jenny Bodeutsch langs alle leden van 70 jaar en ouder werd erg op 

prijs gesteld. Uit alle verhalen bleek in het algemeen dat de activiteiten van de vereniging 

gemist worden maar dat men begrip heeft voor de situatie. 

 

Oso Koranti 
Deze nieuwsbrief vervangt de Oso Koranti van november. Heeft u ideeën, verhalen, speciale  

recepten van (Surinaamse) lekkernijen, puzzels of andere informatie die u met de leden wilt 

delen en geschikt zijn voor de Oso Koranti? Heeft u bijvoorbeeld een persoonlijk verhaal over 

hoe u de coronacrisis beleeft en hoe u deze overleeft, of wilt u iets vertellen over de 

betrokkenheid met familie en vrienden in Suriname in deze crisis? Wij zijn benieuwd naar uw 

verhalen en kijken ernaar uit om u weer een Oso Koranti te kunnen aanbieden.   

 

Een van onze leden maakt ons attent op de website www.leidenspecialcollectionsblog.nl 

waarop een bijdrage staat met als titel “ ‘So Crisp and Scenic’ Early Sranan and the Birth of a 

New Age”. Fresco Sam-Sin schrijft hier over de historie van het Sranan waarbij hij gebruik 

maakt van documenten uit speciale collecties en ook zijn eigen ervaringen deelt. 

 

  

http://www.leidenspecialcollectionsblog.nl/
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Verrassing 
Een dankwoord aan u als lid is wederom op zijn plaats. We stellen het erg op prijs dat u 

ondanks alles wat dit jaar gebeurd is en ook wat er niet gebeurd is, zoals het ontbreken van onze 

activiteiten, toch lid bent gebleven. Alle actieve leden hebben net als u de contributie netjes 

betaald. Het bestuur heeft in navolging van vorig jaar gemeend om u als dank voor uw 

lidmaatschap een VVV-cadeaukaart aan te bieden. Wij hopen en verwachten ook dat u met het 

oog op de komende kerstdagen daar goed gebruik van kunt maken. De cadeaukaart, die al 

geactiveerd is en meteen gebruikt kan worden, ontvangt u met een kerstkaart bij deze 

nieuwsbrief. Door gebruik te maken van de partijenpost van PostNL moet elke envelop 

dezelfde inhoud en gewicht hebben waardoor dit goedkoper verzonden kan worden. Dit is ook 

de reden dat elk lid deze brief en de kaarten persoonlijk ontvangt.    

 

Algemene Ledenvergadering 
Een belangrijke activiteit die moet plaatsvinden is de Algemene Ledenvergadering. Door de 

coronapandemie is het helaas nog niet mogelijk een ALV te organiseren waarbij alle leden in 

staat gesteld kunnen worden om die bij te wonen. De kascommissie, bestaande uit Ron 

Koorndijk en Helen Peneux, heeft het bestuur laten weten dat de gehele administratie over 2020 

in orde is. De kascommissie heeft geadviseerd om het bestuur decharge te verlenen en niet 

alleen de penningmeester zoals in de Nieuwsbrief van Juli abusievelijk werd vermeld.  

 

OPROEP nieuwe kascommissieleden 

Ter controle van de financiën over 2021 roept het bestuur minimaal 2 nieuwe leden op om 

zitting te nemen in de kascommissie. Wilt u zich hiervoor opgeven? Graag! U kunt zich 

opgeven via het secretariaat.   

 

Bestuur 
Omdat het bestuur op dit moment uit 4 leden bestaat, staat er voor het bestuur een vacature 

open. Wilt u zich (nog meer) inzetten voor de vereniging en ziet u een deelname aan het bestuur 

van Het Surinaams Verbond wel zitten, geef uw belangstelling dan schriftelijk of per e-mail  

door aan de secretaris.  

 

Het bestuur heeft dit jaar enkele bestuursvergaderingen op afstand gehouden. Hiervoor is 

gebruik gemaakt van ZOOM en Pexip.  

 

Op 10 november jongstleden heeft het bestuur wegens definitief vertrek naar Suriname afscheid 

genomen van onze voormalige voorzitter Egbert Doest. Egbert is hierbij bedankt voor alle jaren 

waarin hij als voorzitter en enkele jaren ook gelijktijdig als penningmeester de vereniging heeft 

geleid.    

 

Feestcommissie, feestlocatie 
De feestcommissie heeft naar aanleiding van de oproep naar een nieuwe feestlocatie diverse 

suggesties ontvangen en al diverse locaties bekeken en ook enkele bezocht. Enkele leden 

hebben ook nieuwe ideeën geuit voor de feesten. Allen hartelijk dank hiervoor.  

Mocht u nog niet gereageerd hebben en een leuke feestlocatie weten: Wij zijn op zoek naar een 

ruime feestlocatie in Amsterdam of nabije omgeving. De criteria waar we rekening mee houden 

zijn: de locatie, goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de auto, ruime parkeer-
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gelegenheid, goede toegankelijkheid voor minder validen, een ruime zaal met zitgelegenheid 

voor 150-250 personen met een dansvloer en de beschikbaarheid van een keuken.      

 

Culturele commissie 
OPROEP Wegens het vertrek van Egbert Doest is het bestuur op zoek naar leden die deel 

willen nemen in de cultuurcommissie. De culturele commissie organiseert o.a. de lezingen en  

museumbezoeken en adviseert het bestuur over culturele zaken in het algemeen.  

 

Reiscommissie 
De reiscommissie is zich voorzichtig aan het oriënteren op een nieuwe buitenlandse reis. Ook 

hierbij zijn de gezondheid- en veiligheidsaspecten belangrijk. De geannuleerde reis naar 

Toscane is hierbij niet uit de gedachten maar mogelijk is er intussen interesse voor nieuwe 

bestemmingen. De commissie houdt zich aanbevolen voor ideeën. 

 

Jubileumcommissie 
De jubileumcommissie heeft samen met het bestuur op 12 september op afstand, met behulp 

van ZOOM, overleg gepleegd over het 70 jarig jubileum in 2020 wat helaas niet door kon gaan. 

In dit overleg is besloten om het 70-jarig jubileum niet meer te vieren maar ons te richten op het 

75-jarig jubileum. De presentjes die al voor het 70-jarig jubileum gemaakt waren zullen bij een 

eerstvolgende geschikte gelegenheid aan de leden uitgereikt worden.      

 

Ledenadministratie  
In oktober hebben we wegens overlijden helaas afscheid moeten nemen van: 

Edgar Sluer, sinds 1985 lid, is 88 jaar geworden. 

Lia Rozenblad-Van Ommeren, sinds 1999 lid, is 71 jaar geworden. 

 

Zoals gebruikelijk hebben ook dit jaar de leden die dit jaar een bigi jari te vieren hadden een 

leuke verjaardagskaart van de vereniging ontvangen. Met dank aan Willy Gerard-Verschuur.  

 

Is uw telefoonnummer, adres of e-mailadres gewijzigd? Wilt u dit dan a.u.b. doorgeven. 

 

Agenda voor 2022 
U zult begrijpen dat het op dit moment nog te vroeg is om u al een agenda voor volgend jaar 

aan te bieden. Zodra de Coronapandemie onder controle is en het veilig en vertrouwd is om 

weer activiteiten te organiseren hoort u direct van ons.  

 

Nawoord 
Helaas is het er dit jaar niet van gekomen maar wij gaan er nu wel van uit, en we rekenen er ook 

op, dat we volgend jaar weer enkele activiteiten voor u kunnen organiseren en er gelegenheid 

zal komen om elkaar allemaal weer te kunnen ontmoeten.  

 

Wij stellen het zeer op prijs dat u ondanks alle coronaperikelen onze vereniging trouw blijft. 

Wij hopen ook dat we, zo snel en veilig als dat weer mogelijk is, weer activiteiten voor u  

kunnen organiseren.  Wij zien er naar uit, u toch ook?! 
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Wij kunnen ons goed voorstellen dat u in deze tijd de behoefte heeft om contact met anderen te 

leggen. Indien u daar de behoefte aan heeft kunt u altijd contact opnemen met een van de 

bestuursleden.  

 

Het bestuur wenst u in deze bijzondere periode, heel veel sterkte, fijne 

feestdagen en een heel goede jaarwisseling toe.  

 

Pas alstublieft goed op u zelf en blijf gezond. Tot volgend jaar! 
 

 

Het bestuur 
Jenny Bodeutsch (vice voorzitter),  

Iwan Tay (penningmeester),  

Maaike Arnhem,  

John van der Korput (secretaris) 


