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HELLEN GILL AND FRIENDS  

E-NYUNSU 2
e
 jr-gang nr-1 januari-maart 2014 

  

 
What about mine 

rights? 

ER IS MEER TUSSEN HEMEL EN AARDE. 
Friends worden via deze nieuwsbrief ondersteunt. Info centraal en periodiek 
aangeboden. Sympathisanten/geïnteresseerden, wees zo vrij deel te nemen. 

 
E-NYUNSU 

Friends voor vrienden, van vrienden, van… 
Indien gewenst, meldt u aan voor e-nyunsu!  

Een regelmatig onregelmatig verschijnende nieuwsbrief 
http://hellenjgill.us6.list-

manage2.com/subscribe?u=a92c6fe6445ab63313aef6a93&id=ff9d0e0009  
 

ICT-advies: Algemeen, en/of advies op maat.  
 

Politiek: 19-03-2014 Gemeenteraadsverkiezingen. Politici te lande.  
 

Mens en maatschappij: Zij weten.  
 

Ondernemen: Zelfstandige ondernemers. Ondernemers Collectief 2014.  
  

Muziek en (Levens)kunsten: Theatermakers, Muzikanten, Kunsten algemeen.  
 

Symp Org NL Support: Ondersteuning ondernemers.  
 

Ondernemers agenda: Ingezonden en/of gevonden.  
 

 

 

ICT ADVIES 

HG & Friends  

Fotoalbum  

Facebook  

Twitter  

YouTube  

 
Voor als prijzige upgrades niet mogelijk zijn: http://ubuntu.nl/  
Just ask: hellenjgill@outlook.com  
 

 

http://hellenjgill.us6.list-manage2.com/subscribe?u=a92c6fe6445ab63313aef6a93&id=ff9d0e0009
http://hellenjgill.us6.list-manage2.com/subscribe?u=a92c6fe6445ab63313aef6a93&id=ff9d0e0009
http://hellenjgill.me/
http://www.flickr.com/photos/hellenjgill/sets/
http://www.facebook.com/hellenjg
https://www.twitter.com/hellenjgill/
http://www.youtube.com/hellenjgill
http://ubuntu.nl/
mailto:hellenjgill@outlook.com
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POLITIEK (FRIENDS, INSPIRATORS EN ALGEMEEN)  

 

 

 

 

 

DIAMONDS ARE FOR EVER.  

Hartelijk dank Marije,  
Om wat jij betekend hebt, voor mij in de (politieke) vorming tot ondernemerschap.  
Ik ben nog steeds lerende, durf te bekrachtigen, niet alleen voor mezelf te spreken, en 
dat zullen velen uit jouw omgeving beamen, dat jij een MOOI MENS bent in de brede 
zin van het woord. Met jou aan het roer is succes gegarandeerd.  
HellenJGill  

MARIJE VAN URK  

Penningmeester en activiteitenorganisator. Hoewel ik al veel langer PvdA stemde, werd 
ik pas lid uit boosheid omdat het tweede kabinet-Den Uyl niet doorging. Ik woonde 
toen in de afdeling “Bos-en-Lommer”, waar men kennelijk nogal gebrek aan kader had, 
want na de eerste keer dat ik een vergadering bezocht en meteen mijn mond 
opendeed, werd ik al gebeld met de vraag of ik in het bestuur wilde. Als alleenstaande, 
voltijds werkende moeder zag ik dat echter niet zitten, maar toch werd ik op een 
gegeven moment wel Gewestelijk Afgevaardigde. 

Mijn belangstelling ging echter vooral uit naar de Buitenlandpolitiek en daarbij vooral – 
het was midden in de koude oorlog – naar de Oost-West politiek. Dat had vooral te 
maken met oorspronkelijke studie Slavische taal- en letterkunde en op een gegeven 
moment ben ik dan ook actief lid geworden van de Werkgroep Buitenland. 

Omdat mijn beroep destijds “Professional Congress Organizer” was (ik ben nu 
gepensioneerd), ging ik me bemoeien met het organiseren van symposia e.d. en toen 
penningmeester Iman Heystek wilde stoppen is mij gevraagd deze functie van hem over 
te nemen. 

Marije van Urk:  
http://nl.linkedin.com/pub/marije-van-urk/1b/22b/1ba  
https://nl-nl.facebook.com/mvanurk1  

DE KOERIERSTER, LKG EINDREDACTEUR MARIJE VAN URK 

Is een uitgave van de Landelijke Kontakt Groep Verzetsgepensioneerden 1940-1945 
Einderedactie Marije van Urk, Druk SSP, Amsterdam. Wijlen Rob Metz, maakte de 
mooie collages en de grafische kunst.  
Bestuur: Voorzitter Koosje H.J. van de Ven-Jacobs en verder: H.A Schaaij, Eric Mol en 
secretaris/eindredacteur; Marije van Urk. 
In deze foto’s Eric Moll en Hellen Jeanette Gill: 51

ste
 jaargang nr. 2, december 2013.  

Ik ben heel content met de compositie(collage) van de drukker.  
 
Jules Rijssen heeft ook gepubliceerd in de Koerierster, op uitnodiging van Marije van 
Urk. Bijvoorbeeld in de Koerierster, 51

ste
 jaargang nr 1, februari 2013:  

Het Tropeninstituut; een plek van herinnering aan de tweede wereld oorlog(Literatuur 
Frank, D(2012), Cultuur onder vuur. Het Tropeninstituut in oorlogstijd.  een 
boekbepsreking door Jules Rijssen(secretaris van de Stichting Recreatie 

http://nl.linkedin.com/pub/marije-van-urk/1b/22b/1ba
https://nl-nl.facebook.com/mvanurk1
http://www.oorlogsgetroffenen.nl/archiefvormer/Landelijke_Kontaktgroep_Verzetsgepensioneerden
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Oorlogsveteranen Surinamers te Amsterdam).  
http://www.oorlogsgetroffenen.nl/archiefvormer/Landelijke_Kontaktgroep_Verzetsge
pensioneerden  

 

 

 

 

 
 

NEDERLAND  

Gemeenteraad (maart 2013) en Europees Parlement (mei 2013) 
https://www.kiesraad.nl/artikel/gr-gemeenteraad  
 
PvdA netwerk Defensie: http://www.pvda.nl/partij/wie-we-zijn/netwerken/defensie  
 
Campagne foto’s PvdA, voor Campaigners. De eigen foto’s downloaden. Gaarne naam 
fotograaf te vermelden, bij publicatie: LINK naar alle mappen, PvdA verkiezing 2014: 
https://skydrive.live.com/redir?resid=DEA38304040CE8CF!559&authkey=!AIrcpJN6Ym
5B71o  
 

ELVIRA SWEET: GEDEPUTEERDE NOORD HOLLAND  

 
Weblog: http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Weblogs/Elvira-Sweet.htm  
Gedeputeerde: http://www.noord-holland.nl/web/Bestuur/Gedeputeerde-
Staten/Elvira-Sweet.htm  
In actie: http://www.noord-
holland.nl/web/show/genericsearch?id=97255&searchtype=verity&keyword=elvira+sw
eet  

TANJA JADNANANSING: TWEEDE KAMERFRACTIE  

PvdA: http://www.pvda.nl/personen/Tanja+Jadnanansing  
Tweede Kamerlid: http://nl.wikipedia.org/wiki/Tanja_Jadnanansing  
2eKamer: 
http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden/jadnanansing_tanja_malti/
index.jsp  

JESSE BOS  

Stadsdeelwethouder Jesse Bos is verantwoordelijk voor de portefeuilles Wet 
maatschappelijke ondersteuning (WMO), Jeugd, Zorg en Welzijn, Huiselijk geweld en 
kindermishandeling, Inburgering, Wijken (sociaal), Inburgering en Gezinsaanpak.  
Jesse Bos: http://nl.linkedin.com/pub/jesse-bos/5/139/a4a   
Wethouder: http://www.nieuwwest.amsterdam.nl/bestuur-en/dagelijks-
bestuur/stadsdeelwethouders/jesse-bos-0/jesse-bos/  
Tweets: https://twitter.com/jessebos  

ELS BORST D66 

2014-02-15: Artikel: NRC Els Borst herdacht. En Volkskrant Herdenking Els Borst.  

http://www.oorlogsgetroffenen.nl/archiefvormer/Landelijke_Kontaktgroep_Verzetsgepensioneerden
http://www.oorlogsgetroffenen.nl/archiefvormer/Landelijke_Kontaktgroep_Verzetsgepensioneerden
https://www.kiesraad.nl/artikel/gr-gemeenteraad
http://www.pvda.nl/partij/wie-we-zijn/netwerken/defensie
https://skydrive.live.com/redir?resid=DEA38304040CE8CF!559&authkey=!AIrcpJN6Ym5B71o
https://skydrive.live.com/redir?resid=DEA38304040CE8CF!559&authkey=!AIrcpJN6Ym5B71o
http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Weblogs/Elvira-Sweet.htm
http://www.noord-holland.nl/web/Bestuur/Gedeputeerde-Staten/Elvira-Sweet.htm
http://www.noord-holland.nl/web/Bestuur/Gedeputeerde-Staten/Elvira-Sweet.htm
http://www.noord-holland.nl/web/show/genericsearch?id=97255&searchtype=verity&keyword=elvira+sweet
http://www.noord-holland.nl/web/show/genericsearch?id=97255&searchtype=verity&keyword=elvira+sweet
http://www.noord-holland.nl/web/show/genericsearch?id=97255&searchtype=verity&keyword=elvira+sweet
http://www.pvda.nl/personen/Tanja+Jadnanansing
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tanja_Jadnanansing
http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden/jadnanansing_tanja_malti/index.jsp
http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden/jadnanansing_tanja_malti/index.jsp
http://nl.linkedin.com/pub/jesse-bos/5/139/a4a
http://www.nieuwwest.amsterdam.nl/bestuur-en/dagelijks-bestuur/stadsdeelwethouders/jesse-bos-0/jesse-bos/
http://www.nieuwwest.amsterdam.nl/bestuur-en/dagelijks-bestuur/stadsdeelwethouders/jesse-bos-0/jesse-bos/
https://twitter.com/jessebos
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/02/15/borst-had-nog-zoveel-te-bieden/?utm_source=email&utm_campaign=nieuwsbrief-20140215&utm_content=Binnenland&utm_term=hoofdartikel
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/30220/Overlijden-Els-Borst/article/detail/3597686/2014/02/15/Herdenking-Els-Borst-Nederland-leeft-intens-mee.dhtml?utm_source=dailynewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=


website www.hellenjgill.me 

 

HJG pagina 4 van 16 

 

 
TOP 

NELSON MANDELA: PLEIN, STRAAT OF PARK? 

http://www.amsterdam.nl/actueel/mandela/mandela  
In december 2013 is de Zuid-Afrikaanse oud-president en icoon van de anti-
apartheidsbeweging Nelson Mandela overleden. Mandela heeft na zijn vrijlating 
meerdere bezoeken gebracht aan Amsterdam. Het eerste vond plaats in juni 1990. In 
maart 1999 was hij in Amsterdam voor zijn afscheidstournee als President van Zuid 
Afrika. Hij ontving toen de gouden medaille van de stad Amsterdam. 
Nelson Mandela had dus een bijzondere band met Amsterdam en Amsterdam heeft 
een bijzondere band met Nelson Mandela. De gemeenteraad heeft daarom voorgesteld 
om een plein, straat of park in Amsterdam naar Mandela te vernoemen. De vijf locaties 
die in aanmerking komen zijn:  

NINSEE  

Het bestuur van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis 
(NiNsee) nodigt u graag uit om samen 2014 in te luiden. Het NiNsee gaat voluit voor 
een doorstart. Met deze bijeenkomst willen wij de doorstart markeren en u informeren 
over de koers van het NiNsee. Tijdens deze bijeenkomst wordt afscheid genomen van 
bestuursleden die statutair aftreden en worden de nieuwe bestuursleden en het 
Comite van Aanbeveling aan u voorgesteld. U bent van harte welkom op onze 
Nieuwjaarsreceptie.  
Datum: zaterdag 22 februari 2014  
Tijd: 15.30 – 18.00 uur  
Locatie: NiNsee - Stadsarchief Amsterdam  
Adres: De Bazel, Vijzelstraat 32  
http://www.ninsee.nl/  

TOP 

 
MENS EN MAATSCHAPPIJ, FRIENDS-INSPIRATORS  

http://www.amsterdam.nl/actueel/mandela/mandela
http://www.ninsee.nl/
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PHILOMENA ESSED  

Vrijdag 21 februari 2014  
www.antioch.edu/phd/learning-community/faculty/faculty-profiles/philomena-essed-
ph-d/  
PLATFORM FOR POSTCOLONIAL READINGS  
DUTCH RACISM 
Friday, 21 February 2014, 2-5 PM 
Venue: Kenniscentrum Tropenmuseum, Linnaeusstraat 2, Amsterdam 
Een foto-impressie: 
http://www.flickr.com/photos/hellenjgill/sets/72157641378776574/  

The 15
th

 meeting of the Platform for Postcolonial Readings is dedicated to the new 

book Dutch Racism (Rodopi 2014), a timely intervention in a very polarised and often 

simplifying debate, edited by Philomena Essed (Professor of Critical Race, Gender and 

Leadership Studies, Antioch University) and Isabel Hoving (associate professor Film and 

Literary Studies and Diversity Officer, Leiden University): 

http://hum.leiden.edu/lucas/news-events/dutch-racism.html  

Book: Dutch Racism: ISBN 978-90-420-3758-8  

Organizers: Elisabeth Bekers (VUB), Sarah De Mul (OU), Isabel Hoving (UL), Liesbeth 

Minnaard (UL), in collaboration with Nancy Jouwe (Kosmopolis Utrecht), Philomena 

Essed (Antioch U) and the Tropenmuseum Amsterdam: Foto’s: 

http://www.flickr.com/photos/hellenjgill/sets/72157641378776574/      

          

http://www.tropenmuseum.nl/-

/MUS/81788/Tropenmuseum/Tentoonstellingen/Zwart--Wit  

TOP 

 

BARRYL BIEKMAN: “COMPETENTIEMANAGEMENT IN REP. SURINAME”  

Verdedigt 18 februari 2014 haar Proefschrift getiteld:  
“COMPETENTIEMANAGEMENT IN REPUBLIEK SURINAME” 
Een onderzoek naar de gang van zaken van competentiemanagement 
bij de ministeries van Binnenlandse Zaken, Onderwijs en Volksontwikkeling en 
Openbare Werken.  
 
De Verdediging vindt plaats op dinsdag 18 februari 2014 om 19.00 uur 
in de Aula van de Universiteit.  
Adres: Hervormde Kerk, Kerkplein, Paramaribo. 
Ter verkrijging van de graad van doctor in de Maatschappij Wetenschappen aan de 
Anton de Kom Universiteit van Suriname, 
op gezag van de Commissie voor Promoties en Eredoctoraten.  
 
Foto uit, Caraïbisch uitzicht: De blogspot van de Werkgroep Caraïbische Letteren die 
open staat voor iedereen die iets te melden heeft over de Caraïbische cultuur en 

http://www.antioch.edu/phd/learning-community/faculty/faculty-profiles/philomena-essed-ph-d/
http://www.antioch.edu/phd/learning-community/faculty/faculty-profiles/philomena-essed-ph-d/
http://www.flickr.com/photos/hellenjgill/sets/72157641378776574/
http://hum.leiden.edu/lucas/news-events/dutch-racism.html
http://www.flickr.com/photos/hellenjgill/sets/72157641378776574/
http://www.tropenmuseum.nl/-/MUS/81788/Tropenmuseum/Tentoonstellingen/Zwart--Wit
http://www.tropenmuseum.nl/-/MUS/81788/Tropenmuseum/Tentoonstellingen/Zwart--Wit
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literatuur aan beide zijden van de oceaan. De Werkgroep Caraïbische Letteren vind je 
ook op Facebook: http://caraibischeletteren.blogspot.nl/2014/02/barryl-biekman-
gepromoveerd.html  

BARRYL BIEKMAN SCHRIJFT:  

In mijn Voorwoord schrijf ik ten aanzien van deze keuze het volgende: 
Dat ik ook ervoor kon kiezen om in Nederland of in België te promoveren… “[…ik wilde 
echter om drie redenen bij  
de Universiteit van Suriname promoveren. De eerste reden is, omdat Suriname, tot 
mijn vertrek naar Nederland,  
in mij heeft geïnvesteerd, ik wilde iets teruggeven aan mijn geboorteland. De tweede 
reden is, omdat ik wilde bewijzen dat er verschillende wegen  
zijn om je als lid van de Surinaamse Diaspora gemeenschap verdienstelijk te maken 
voor het land Suriname.  
De derde reden is, om een positieve bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke 
kwaliteit van de Universiteit van Suriname…]“. 
Ik voel me niet alleen bevoorrecht maar ook gezegend dat de gelegenheid mij door 
velen in Suriname is geboden om dit streven waar te maken. 
Ik ben vooral mijn werkgever erkentelijk voor het feit dat ik dit heb mogen doen naast 
mijn zegenrijke andere beroepsmatige werkzaamheden. 
Overige informatie tref je aan in de bijlage. 
Ik dank God voor de Genade. Zegeningen en Wijsheid. 
En nu op weg naar de finale van de Finish. 
Vriendelijke groet 
Barryl Biekman. http://www.platformslavernijmonument.nl/  

TOP 

 

JULIAN S WITH: 'KRITIEKEN, HET SCHOONMAAKMIDDEL VAN DE GEEST' 

http://julianwith.com/  
J.S. With: e-mailadres is julianw@xs4all.nl  
Kritieken, het schoonmaakmiddel van de geest kost € 20,-.  
over te maken op rekeningnummer: NL15 ABNA 0452774950. 

ZATERDAG 2014-03-29  

Presenteert Julian S With, zijn nieuwe boek 'Kritieken, het schoonmaakmiddel van de 
geest' in Het SPA-gebouw, 19:30 uur, Republiek Suriname: adres is julianw@xs4all.nl  

ZONDAG 23 FEBRUARI 2014  

Presenteert Julian S With, zijn nieuwe boek 'Kritieken, het schoonmaakmiddel van de 
geest' in Amsterdam:  
Interview BCB-radio: Barryl Steinbach in gesprek met Julian S With: Zaterdag 22 
februari 2014 SALTO-StadsFM:  
Betreft: "KRITIEKEN, HET SCHOONMAAKMIDDEL VAN DE GEEST"  
BCB-Radio(www.salto.nl (CaribbeanFM en StadsFM): Beryll Steinbach In Gesprek met 
Julian S With: Radio uitzending zaterdag 22 februari 2014: Tijd 16:00-18:00uur  
(Programma 14:00-16:00 Caribbean FM en van 16:00-18:00uur StadsFM).  

StadsFM: Deel-1: 
http://www.salto.nl/streamplayer/stadsfm_ondemand.asp?y=14&m=02&d=22&t=160
0&s=0  
Deel-2: 
http://www.salto.nl/streamplayer/stadsfm_ondemand.asp?y=14&m=02&d=22&t=170

https://www.facebook.com/pages/Werkgroep-Cara%C3%AFbische-Letteren/209925232378413?sk=wall
http://caraibischeletteren.blogspot.nl/2014/02/barryl-biekman-gepromoveerd.html
http://caraibischeletteren.blogspot.nl/2014/02/barryl-biekman-gepromoveerd.html
http://www.platformslavernijmonument.nl/
http://julianwith.com/
mailto:julianw@xs4all.nl
mailto:julianw@xs4all.nl
http://www.salto.nl/
http://www.salto.nl/streamplayer/stadsfm_ondemand.asp?y=14&m=02&d=22&t=1600&s=0
http://www.salto.nl/streamplayer/stadsfm_ondemand.asp?y=14&m=02&d=22&t=1600&s=0
http://www.salto.nl/streamplayer/stadsfm_ondemand.asp?y=14&m=02&d=22&t=1700&s=0
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0&s=0   

 
 

NIEUWSBRIEF: IISR VAN DEW BABOERAM (SANDEW HIRA)  

Tussen 9 en 14 maart 2014 bezoekt Sandew Hira Curacao op uitnodiging van 
Fundashon Museo Tula (FMT). FMT wil op korte termijn een slavernij-en 
Mensenrechten kenniscentrum oprichten op basis van opgedane ervaringen en 
werkzaamheden vanaf oprichting in 2010. Het doel van het kenniscentrum is o.a.: 
http://www.iisr.nl/CMS_V3.aspx?IDCMSNews=3  
 
De decolonization of the mind bewerkstelligen door middel van het ontwikkelen van 
historisch educatiemateriaal over slavernijverleden, erfgoed- en mensenrechten, door 
middel van de uitgave van artikelen, folders en boekwerkjes, de uitgifte van video 
opnames, lezingen, door het organiseren van seminairs en vooral door reizende 
tentoonstellingen in de diverse wijken van Curaçao over diverse thema’s. Andere 
onderwerpen dat FMT wil aanpakken: het organiseren van summerschools en het 
stimuleren van discussies over thema’s van onderzoek ten behoeve van de 
gemeenschap op het terrein van het slavernijverleden, slavernij erfgoed, 
mensenrechten educatie vanuit het raamwerk van de dekolonisatie van de geest en 
emancipatorisch denken.: Read more: http://www.iisr.nl/CMS_V3.aspx?IDCMSNews=3  

INSPIRATORS  

http://hellenjgillproductions.wordpress.com  

 
 

 
ONDERNEMEN: HELLEN GILL AND FRIENDS EN ONDERNEMERS COLLECTIEF 

 

 

ONDERNEMERS COLLECTIEF 2014 (ZELFSTANDIGE)ONDERNEMERS. 

 
Het Collectief bestaat uit samenwerkende ondernemers, die individueel ondernemen, 
als wel (zelfstandig) een onderneming derden runnen.  
Het Collectief ondersteunt periodiek projecten(zelfstandige)ondernemers.  
Het Collectief bereidt op dit moment project 2014-2016 voor.  
Binnenkort meer hierover, na bijeenkomst: 14 en 21 maart 2014.  
 

 Stichting Symposium 
Organisatie Nederland 
staat garant voor het 

Symposium. De Stchting, 
zie Doelstelling, staat 

garant voor Hellen Gill 
and Friends, en 
rechtspersoon. 

 

http://www.iisr.nl/CMS_V3.aspx?IDCMSNews=3
http://www.iisr.nl/CMS_V3.aspx?IDCMSNews=3
http://hellenjgillproductions.wordpress.com/
http://www.symporgnederland.com/
http://www.symporgnederland.com/
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Vrienden, ondersteunen 
Stichting Symposium 

Organisatie Nederland. 
Deze is een Non-profit 

organisatie. 

 

What about mine rights? 

Sponsors en Donateurs, 
ondersteunen het 

Ondernemers 
Collectief2014. Deze is 
voor aangeslotenen. 

Hellen Gill and Friends 
Symposium: Initiator 

projecten, 
Cursusaanbod, ICT, 

namens 
Stichting Symposium 

Organisatie Nederland. 

Symp Org NL Support 
Beheert de financiën en 

(financiële) 
administratie. 

Biedt ondersteuning en 
Workshops aan: 

Aangeslotenen, in 
samenwerking met: 

Friends Netwerk. 

Ondernemers 
Collectief2014 

Periodiek:  
1-Dagelijks Bestuur,  
2-Ondernemersraad  
3-Aangeslotenen per 

project of onafhankelijk 
Het zijn allen, 
Ondernemers. 

Project management Managers DB en Ondernemersraad 
 
Website: http://hellengillandfriends.com  

TOP 
 

 

ZULÉMA GILLIOT VAN GIMST  

Voor: Huwelijksreizen, Groepsreizen, Reizen op maat, Wintersport,  
(Bijzondere) treinreizen ( Incento), Cruisen ( HAL, MSC, Seabourn) 
TravelCounsellor: Zuléma Gilliot van Gimst.  
Website: http://www.travelcounsellors.nl/zulema  
 

 

MARTIJN-HEERA: DAAR EN TEGEN  

Opstartbegeleiding om jou te laten doen waar je goed in bent in een financieel gezonde 
onderneming met de juiste focus, concrete plannen en een heldere structuur. 
http://daarentegen.nl/#home  

 

BRAM DE VRIES  

Training en coaching voor het gebruik van Microsoft Project® en Project Server® 
www.projectexpert.nu  

 

BCB-RADIO: BERYLL STEINBACH  

Presentators/interviewers: Beryll Steinbach, Walter Bourne en gasten.  
E-mail address: bcb-radio@hotmail.com  

http://hellenjgill.wordpress.com/
http://www.symporgnederland.com/
http://hellengillandfriends.wordpress.com/
http://hellengillandfriends.wordpress.com/
http://hellengillandfriends.com/
http://www.travelcounsellors.nl/zulema
http://daarentegen.nl/#home
http://www.projectexpert.nu/
mailto:bcb-radio@hotmail.com
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IVETTE FORSTER: KWAKU SUMMERFESTIVAL 

http://kwakufestival.nl/  
Op Kwaku Summer Festival 2014 komt de bredere vertegenwoordiging van de 
samenleving zeker tot uitdrukking. De altijd al aanwezige kawina en kasekobands delen 
het podium met Indiase en Javaanse topacts en met populaire mainstream crossover 
acts. Meer dan afgelopen jaar zal in 2014 ingezet worden op een grote afsluiting van 
iedere festivaldag 

 

SIMONE SPONG: CLUB PARADISE FM 

Website: http://www.club-paradisefm.com/  
Zaterdag 8 maart 2014 | 18:00 – 02:00 uur | WI EEGI KERKI | Kortvoort 73, 1104 AR  
Amsterdam Zuidoost | Vrij parkeren |  
In verband met internationale vrouwendag zullen we het programma starten met 
verschillende vrouwenorganisaties en succesvolle vrouwen uit de achterban, die tijdens 
dit gala een positieve bijdrage leveren in de vorm van lezingen, workshops en 
voordrachten met als thema empowerment: “Elke vrouw heeft talent, hoe ontdek je 
jouw talent?” Sprekers zijn o.a. Hélen Burleson-Esajas en Lolita Soedamah. Er zullen 
optredens zijn van o.a. Kizzy, Mikaila Alaikim en BMW (Bryan Westmaas). En nog veel 
meer. Lees door op de website. 
 
KOSTEN  
Entree €12,50 (aan de deur €15,00). Vraag naar de VIP mogelijkheden.  
SPONSOREN/ADVERTEREN 
Mail voor meer info naar info@surinamstars.com. Uw donatie is van harte welkom. 
Stort uw bijdrage op ING nummer 5724468 t.n.v.: Club-ParadiseFM, Amsterdam.  
Voor meer informatie of reserveringen kunt u contact opnemen met Simone Spong. 06-
54625355  
BE WISE, STEUN CLUB-PARADISE!  

TOP 

 

CINDY KERSEBORN FILMMAKER 

http://www.cimakefoundation.eu/  
Winternachten: Film - Frank Martinus Arion: Yu di Kòrsou  
filmhuis zaal 1 - 21.10 tot 22.20 uur: 
http://www.winternachten.nl/winternachten/aproductie.php?productie=0441&editie=
10094&taal=nederlands  

 

MUZIEK  (LEVENS)KUNSTEN 

 

Caraïbisch uitzicht is de blogspot van de Werkgroep Caraïbische Letteren die open staat 
voor iedereen die iets te melden heeft over de Caraïbische cultuur en literatuur aan 
beide zijden van de oceaan. De Werkgroep Caraïbische Letteren vind je ook op 
Facebook:  
De Werkgroep: http://www.caraibischeletteren.com/  heeft ook een blog: 
http://caraibischeletteren.blogspot.nl/  

MUZIEK 

http://kwakufestival.nl/
http://www.club-paradisefm.com/
http://www.cimakefoundation.eu/
http://www.winternachten.nl/winternachten/aproductie.php?productie=0441&editie=10094&taal=nederlands
http://www.winternachten.nl/winternachten/aproductie.php?productie=0441&editie=10094&taal=nederlands
https://www.facebook.com/pages/Werkgroep-Cara%C3%AFbische-Letteren/209925232378413?sk=wall
http://www.caraibischeletteren.com/
http://caraibischeletteren.blogspot.nl/
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MUZIEK  KUNSTEN in de brede zin. 
Marco De Souza Amsterdammer van het jaar: 
http://www.parool.nl/parool/nl/1204/AVHJ/article/detail/3576138/2014/01/12/Even-
voorstellen-Marco-de-Souza-Amsterdammer-van-het-Jaar.dhtml  
Initiator van het Leerorkest: http://www.leerorkest.nl/index.php  

MUZIKANTEN EN THEATERMAKERS  

 
Ronald Snijders & Co: www.muziekencyclopedie.nl/action/entry/Ronald+Snijders  
Denise Jannah: http://www.denisejannah.com/  
Gerda Havertong: Gerda in Furie: http://www.gerdahavertong.nl/  
Helen Kamperveen: http://wiki.theaterencyclopedie.nl/wiki/Helen_Kamperveen  
Noraly Beyer: http://nl.wikipedia.org/wiki/Noraly_Beyer  
Farida van de Stoom: http://www.allfarida.com/  
Jetty Mathurain: http://www.jettymathurin.nl/  
Patrick Lauwerends: http://www.rootz.box.nl/lauwerends.html  

http://www.parool.nl/parool/nl/1204/AVHJ/article/detail/3576138/2014/01/12/Even-voorstellen-Marco-de-Souza-Amsterdammer-van-het-Jaar.dhtml
http://www.parool.nl/parool/nl/1204/AVHJ/article/detail/3576138/2014/01/12/Even-voorstellen-Marco-de-Souza-Amsterdammer-van-het-Jaar.dhtml
http://www.leerorkest.nl/index.php
http://www.muziekencyclopedie.nl/action/entry/Ronald+Snijders
http://www.denisejannah.com/
http://www.gerdahavertong.nl/
http://wiki.theaterencyclopedie.nl/wiki/Helen_Kamperveen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noraly_Beyer
http://www.allfarida.com/
http://www.jettymathurin.nl/
http://www.rootz.box.nl/lauwerends.html
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JUST LISTEN THE TRACKS  

Moment zonder debat.  
Hellen J Gill & Formatie(s): http://helnagiproductions.wordpress.com/  

(LEVENS)KUNSTEN  

Kunstgalerij Lenten: www.kunstgalerijlenten.nl/  
TOP 

 

Naamdrager ondergetekende(familie Gill). Opa Gill en broers, 1873 naar Suriname. 
Ruth Dors en Dana Saxon, hartelijk dank, voor jullie ondersteuning 2011.  
 
Boekpresentatie: zaterdag 05 april 2014  
Houdt de agenda van de stichting in de gaten.  
Konmakandra 2014 ‘Voorouders uit alle windstreken’  
Locatie: Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154, Den Haag 2595 CL 
Het programma wordt op een later tijdstip bekend gemaakt: 
http://www.surinaamsegenealogie.nl/   

PROF: H. E. LAMUR, RUTH DORS, N.H.A. BOLDEWIJN, DANA SAXON,  

Het Nationaal Archief Suriname(NAS) organiseert de presentatie van het boek West-
Indische Contractarbeiders in Suriname 1863-1899. Deze presentatie wordt gehouden 
op woensdag 26 februari in de vergaderzaal van het Nationaal Archief in Paramaribo. 
Volgens een uitnodiging van het Surinaamse ministerie van Binnenlandse Zaken een 
tweetalig boek dat handelt over de West-Indiërs die tussen 1863 en 1899 als 
contractarbeiders naar Suriname werden vervoerd. Onder de titel West-Indische 
Contractarbeiders in Suriname, 1863 – 1899 hebben de auteurs, H.E. Lamur, N.H.A. 
Boldewijn en R. Dors een veelheid aan gegevens over de West Indische 
contractarbeiders in een databank opgenomen.  
Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Matzeliger 
Instituut: http://caraibischeletteren.blogspot.nl/  

http://helnagiproductions.wordpress.com/
http://www.kunstgalerijlenten.nl/
http://www.surinaamsegenealogie.nl/
http://caraibischeletteren.blogspot.nl/
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DE SLAAF VLIEGT WEG 

Lucia S Nankoe en Jules Rijssen. 

BEELDVORMING OVER SLAVERNIJ IN DE KUNSTEN 

De kern van de bundel vormen enkele tot essays bewerkte lezingen op het in 
september 2009 te Amsterdam gehouden internationale symposium over de relatie 
tussen historische romans en de beeldvorming van de Nederlandse 
slavernijgeschiedenis, georganiseerd door stichting Podium Kwakoe en het Nationaal 
Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfgoed (NINSEE).  
Sprekers waren Lucia Nankoe, Michiel van Kempen, Ernest Pépin, Quito Nicolaas, 
Cynthia Mc Leod, Rihana Jamaludin, Fausten Charles. Suzanne Diop was afwezig maar 
stelde haar essay ter beschikking. De lezing van Michiel van Kempen moest van de 
redactie zo drastisch worden ingekort, dat de auteur zijn inhoud op onaanvaardbare 
manier zag worden aangetast en hij trok zijn stuk in. Dagvoorzitter was Margot 
Dijkgraaf. 
 
In het publieke debat worden vaak historische romans aangehaald om standpunten te 
verdedigen, vooral van succesvolle Caribische auteurs als Edgar Cairo, Lou 
Lichtveld/Albert Helman, Frank Martinus Arion en Carel de Haseth, waarin het 
Nederlandse slavernijverleden aan de orde komt. Die auteurs gelden dan als 
autoriteiten en worden geciteerd in allerlei discussies. >read more. 
http://caraibischeletteren.blogspot.nl/search/label/Nankoe%20Lucia  

 
SYMP ORG NL SUPPORT 

 Hellen Gill and Friends (Projects support)  

SYMPOSIUM, ST SYMPOSIUM ORGANISATIE NEDERLAND.  

Zaterdag 20 september 2014 Symposium. 
Onder voorbehoud(andere datum in september).  
Het thema dit jaar: Media en Politiek.  
Programma in het kort:  
Dagvoorzitter, Opening en Inleiding(Bestuur van de Stichting) 
Presentatie(duaal, managers) 
Lezing/debat(spreker landelijke omroep)  
Artiest zet ondernemers in het zonnetje.  
In de hoofdrol, een Inspirator: Naam uit de lijst, binnenkort bekend: 
http://hellenjgillproductions.wordpress.com/  
Wij sluiten af met muziek.  
Web update regelmatig: www.symporgnederland.com/symposium-september.html  

TOP 

 
AGENDA, INGEZONDEN, OF GEVONDEN ONDERNEMERS 

http://caraibischeletteren.blogspot.nl/search/label/Nankoe%20Lucia
http://hellenjgillproductions.wordpress.com/
http://www.symporgnederland.com/symposium-september.html
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Moment zonder 

debat 

 

NIEUWS (ZELFSTANDIGE)ONDERNEMERS, OVERIGEN.  

Onder voorwaarden publiceert Hellen Gill and Friends uw ingezonden stuk.  
Breed maatschappelijk dragend heeft onze voorkeur.  

 

14 FEBRUARI 2014 2N 22 FEBRUARI 2014  

Ninsee, receptie en bestuurswisseling: www.ninsee.nl  

21 FEBRUARI 2014  

PLATFORM FOR POSTCOLONIAL READINGS  
DUTCH RACISM 
Venue: Kenniscentrum Tropenmuseum, Linnaeusstraat 2, Amsterdam 
Read more=>>  

23 FEBRUARI 2014  

Kritieken, het schoonmaakmiddel van de geest.  
Boekpresentatie Julian S With. Info elders: Read more=>> 

26 FEBRUARI 2014  

Tijd: 18.30 uur (Inloop vanaf 18.00 uur) 
Adres: VrouwEmpowermentCentrum 
Bijlmerdreef 1301/ Metrostation Ganzenhoef 
Toegang: Gratis 
Aanmelden via: info@zami.nl  
Stichting ZAMI en het PvdA VrouwenNetwerk Amsterdam nodigen u van harte uit voor 
een ronde-tafel discussie in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen. ZMV-
vrouwen die kandidaat-raadslid zijn in de gemeente Amsterdam gaan met elkaar en 
met de zaal in discussie over het belang van politieke participatie van vrouwen. Wat 
voegen vrouwen toe en waarom is het belangrijk om genderbewust te stemmen? 
Deze avond staat onderleiding van Tanja Jadnanansing, Tweede Kamerlid voor de PvdA: 
http://www.pvdaamsterdam.nl/agenda/stichting-zami-en-pvda-vrouwennetwerk-
amsterdam/  

27 FEBRUARI 2014  

http://helnagiproductions.wordpress.com/
http://helnagiproductions.wordpress.com/
http://www.ninsee.nl/
http://www.julianwith.com/
mailto:info@zami.nl
http://www.pvdaamsterdam.nl/agenda/stichting-zami-en-pvda-vrouwennetwerk-amsterdam/
http://www.pvdaamsterdam.nl/agenda/stichting-zami-en-pvda-vrouwennetwerk-amsterdam/
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De inschrijving voor de standverhuur voor het kwaku Summer Festival 2014 is geopend! 
KRAAMHOUDERSVERGADERING  
Donderdag 27 februari om 19:00 hebben wij een kraamhouders vergadering. Hier 
geven we meer informatie over de aanpassingen en kun je vragen stellen over de 
standverhuur.  
Datum: Donderdag 27 februari 19:00  
Locatie:  Ons Suriname, zeeburgerdijk 19 A, 1093 SK, Amsterdam 
Er zijn een aantal aanpassingen dit jaar 
- 5 weekenden in plaats van 4. 
- Je kan 1 uur langer door verkopen. 
Je kan je online inschrijven  
Druk op de onderstaande link om je nu in te schrijven. 
http://www.kwakufestival.nl/online-inschrijven/ 
Met vriendelijke groet, 
Kwaku Summer Festival 2014  

DENISE JANNAH  

April 2014: New album release expected, with sung poems by Denise Jannah. 
Theater 2014-2015: Ella Fitzgerald: http://www.youtube.com/watch?v=5L5_KWR2x18  
Denise Jannah in concert: http://www.denisejannah.com/04/concerts.html  

01 MAART 2014  

Kophonger, een solovoorstelling van Frank Wijdenbosch 
om 20.00 uur, MC theater kleine studio 
Westergasfabriekterrein / Polonceaukade 5, Amsterdam, 1014 DA  
Entree € 11,--Kassa 020 6065040/kassa@mconline.nl  

02 MAART 2014  

Première 
Doe al wat gedaan moet om uw donkere huidskleur lichter te maken. 
Voorstelling over uitsluiting en indoctrinatie uit de slavernij en de invloed daarvan, op 
Afro Surinamers in diaspora, in de huidige samenleving. 
Spel: Dino Burnett, Gilda Dannarag, Eva Beeldsnijder, Angela Chesnot 
Productie: Willy Esajas 
Regie en tekst: William Mettendaf 
Tekstbewerking: G. Dannarag 
Fotografie: Francita Rijhiner 
Door Stichting Surinaamse Vrouwen Bijlmermeer 
Landelijke Organisatie Surinaamse Vrouwen 
Mede mogelijk gemaakt door Stichting herdenking Slavernij verleden 2013 en Stichting 
Surifonds: Genre: Theater: Kosten: € 13,50 
http://www.bijlmerparktheater.nl/voorstellingen/opo-yu-kloru  

02 MAART 2014 FIRI FM 

Tijd: 15:00-18:00 uur (inloop 14:30 uur) 
Plaats: Vereniging Ons Suriname 
Adres: Zeeburgerdijk 19A, Amsterdam, 1093 SK  
Toegang: 5 euro 
Orga : Flos Rustveld(FIRI FM) en sympathisanten 
Info : +31(0)6 403 212 38 
Reserveren : Overmaken op NL68 INGB 000598 1 950 ten name van F.R. Rustveld 
(o.v.v. Sranantongo Bakadina en het aantal personen)  

https://app.enormail.eu/d/c/sLh/1HKs
http://www.youtube.com/watch?v=5L5_KWR2x18
http://www.denisejannah.com/04/concerts.html
mailto:6065040/kassa@mconline.nl
http://www.bijlmerparktheater.nl/voorstellingen/opo-yu-kloru
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INTERNATIONALE MOEDERTAALDAG(21 februari 2014). 
SRANANTONGO BAKADINA wordt dit jaar gehouden op zondag 02 maart 201.  
Presentatie: Flos Rustveld, Henna Goudzand-Nahar, Margo Morrison.  
Programma: Presentatie boek en CD van Flos Rustveld ‘Wan gro-ede kon gi Maria’ Een 
vertaling van ‘Slaaf kindje slaaf’ geschreven door Dolf Verroen. 
Fragment: Toneelstuk ‘Kophonger’: Frank Wijdenbosch 
Taalspel: Over het Surinaams(twee teams met interactie zaal) 
Muzikale omlijsting: Romeo Kotzebue en Krin Sten 
Columns, gedichten en interviews: Met o.a. Stuart Rahan, Brada Kwasi Koorndijk, 
Ludwich van Mulier, Romeo Grot en Margo Morrison)  
Loterij en Surinaamse keuken.  

08 MAART 2014 HET LEERORKEST.  

50
ste

 verjaardag oprichter.  
Met veel plezier nodigen wij u uit voor een benefietfeest ten bate van het nieuwe, 
landelijke Instrumentendepot Leerorkest, dat muziekinstrumenten gaat uitlenen 
aan kinderen door heel Nederland. De aanleiding van dit feestelijke event is de 
50ste verjaardag van de oprichter van het Leerorkest, Marco de Souza. 
Het gebeurt steeds vaker dat vrienden of relaties bij verjaardag, receptie of 
personeelsinitiatief een inzamelingsactie doen voor het Leerorkest. Marco 
volgt graag dit goede voorbeeld. En wellicht brengen wij u ook op een idee? 
Wij zijn heel verheugd met de bijdragen aan het programma van Hella en Freek 
de Jonge, Tania Kross, Gerda Havertong en Noraly Beyer. 
Het Leerorkest: Programma 08 maart 2014: 
http://www.leerorkest.nl/downloads/files/Uitnodiging%208%20maart%202014%20me
t%20progr%20en%20flyer.pdf  

08 MAART 2014: AMERSFOORT CONFERENTIE  

Conferentie ‘Eén Wereldoorlog II: Het levend houden van de herinnering aan de 
Tweede Wereldoorlog’ op 8 maart 2014 in De Eenhoorn te Amersfoort  

07 EN 08 MAART 2014  

Hannah Belliot:  
De Oer: Stichting Opvoedingsleer en Effect Rapportage.  
In samenwerking met het Surinaams Inspraak Orgaan.  
Onderwijs manifestatie: Succes & Zorg in het Onderwijs; Schooluitval  
Dag 1: (09:00)09:30-16:30uur.  
Dag 2: (09:30)10:00-16:30uur.  
Cultureel Educatief Centrum (C.E.C.): Bijlmerdreef 1289, 1103TV, Amsterdam Zuidoost 
www.ceczo.nl : Oproep aan alle ouders en als sluitstuk debat: Voor en door ouders.  

08 MAART 2014  

Vrouwen zijn vaak degenen die tradities en herinneringen doorgeven. In elke cultuur 
verloopt dat op een andere manier. Tradities en herinneringen......wie heeft ze niet? In 
deze talkshow passeren binnen het thema, de onderwerpen: geboorte, huwelijk en 
overlijden de revue. Host, Stacey Esajas, ontvangt uiteenlopende gasten in de 
talkshow.: http://www.torioso.nl/content/internationale-vrouwendag-tradities-
herinneringen-de-talkshow  

08 MAART 2014 

Het worden een paar gezellige verwen uurtjes, waarbij men GRATIS en VRIJBLIJVEND 

http://www.leerorkest.nl/downloads/files/Uitnodiging%208%20maart%202014%20met%20progr%20en%20flyer.pdf
http://www.leerorkest.nl/downloads/files/Uitnodiging%208%20maart%202014%20met%20progr%20en%20flyer.pdf
http://www.ceczo.nl/
http://programma.ntr.nl/10581/de-slavernij-voorbij/page/1143/presentatie
http://www.torioso.nl/content/internationale-vrouwendag-tradities-herinneringen-de-talkshow
http://www.torioso.nl/content/internationale-vrouwendag-tradities-herinneringen-de-talkshow
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een huidverzorgingsbehandeling krijgt, gevolgd door een make-over (before & after). 
Dit kan gewoon op 8 maart, Dag van de Vrouw. 
Graag reserveren: **LOVE YOUR SKIN FOR LIFE WITH MARY KAY** 
Met vriendelijke groet / Lespeki odi, 
Maritha I. Kitaman  
Independent Beauty Consultant: www.marykay.nl/MarithaKitaman  
Nunspeetlaan 494, Den Haag, 2573 GW +31 6 44 703 046  

NRC: ZATERDAG 22 FEBRUARI 2014: “TWELVE YEARS A SLAVE”   

 http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2014/februari/22/12-years-a-slave-1348379   

 
Eigenlijk is het verbijsterend dat er vóór de negen maal voor een Oscar genomineerde 
film 12 Years a Slave nauwelijks een Amerikaanse film was met een slaaf als held. Des 
te beter dat regisseur Steve McQueen zijn enorme talent als visueel artiest en verteller 
inzet voor dit relatief toegankelijke avontuur over een vrij man in de staat New York, 
Solomon Northup, die wordt ontvoerd en als slaaf verkocht wordt in het zuiden van 
Amerika. McQueen gebruikt schoonheid om de wreedheid, willekeur en systematische 
vernedering van slavernij te accentueren. Northups baas, plantagehouder Edwin Epps, 
is zo’n verknipte psychopaat dat acteur Michael Fassbender van deze sterke cast de 
Oscar nog het meest verdient.  

MAART 2014: DE NATIONALE CARRIÈREBEURS2014.  

http://www.carrierebeurs.nl/de-nationale-carrierebeurs/item508  
De eerste volgende editie van De Nationale Carrièrebeurs vindt plaats op vrijdag 14 en 
zaterdag 15 maart 2014. De locatie is nog niet bekend. Meld je aan voor de 
nieuwsbrief als je op de hoogte gehouden wilt worden over deze beurs.  

TOP 
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