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E-nyunsu (Nieuwsbrief) St Bondru FM:  

Standpunt Online, Bondru FM at Symp on FM, managed by 

Hellen Gill and Friends, ict, initiator.  

WIJ ZIJN ER WEER  

Deze is onze 1ste editie nwe stijl 2018. Maand april, 

mei en juni. De volgende editie publiceren wij rond 

de maand september. Vier maal per jaar dus.  

 

 

ALS HANDEN WANDELEN  

GRENS 

OVERSCHRIJDEND  

Ga naar onze website en lees 

diverse organisaties belast met 

het mensenrechten beleid.  

SCHROOM NIET CONTACT  

op te nemen om onoorbare zaken te melden betreft de omgeving.  

SCHROOM NIET KRITISCH  

te kijken naar videootjes waar kinderen als in een circus kunstje 

vertonen, waar Grote mensen van zouden kunnen Genieten 

volgens afzenders. In een circus werden dieren weleens 

gedrogeerd of verminkt om kunstjes te vertonen. Beoordeel 

kritisch de kinderen die Grote mensen Behagen, anders dan dat 

Grote mensen het kind behagen om als elk ander kind naar 

school te kunnen gaan en vrij kind te zijn: 

https://hellengillandfriends.org/2017/11/als-handen-wandelen/  

https://hellengillandfriends.org/2017/11/als-handen-wandelen/
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KRONTOBON  

ini Sranan (Lelydorp) 

CONTACT 

NIEUWSBRIEF  

Onze nieuwsbrief verschijnt 

per kwartaal. Knipsels, 

actualiteiten, programma’s, 

(levens)verhalen, overig, 

voor wie nog geen tijd heeft 

gehad te kunnen weten.  

 

Adverteren kan: 

http://eepurl.com/dy7YtX  

Hebt u vragen? Mail: 

hellenjgill@outlook.com  

Mobiel: +49 160 595 0821.  

Nieuwsbrief archief: 

hellenjgill.wordpress.com  

Tech-adres: 

Symporgnederlandblog  

Ondernemers blog? 

bondrufmomroepblog.com/  

Fotoalbum: 

Photos/hellenjgill/albums  

USHA MARHÉ IS MIJN HELD 

Categorie geheelde heldin. Usha Marhé aangemeld door Tieneke 

Sumter, met de volgende tekst: 

Usha Marhé is mijn held.  

 

Zij heeft jarenlang geïnvesteerd 

in haar eigen helingsproces. 

Door het schrijven van het boek 

Tapu Sjen, ‘Bedek je schande’ 

Hulpverlening na seksueel 

misbruik  

JOURNALIST  

Usha Nalinie Marhé starts her 

career as a journalist in 1988  

in Suriname, till 1975 a former 

Dutch colony in South America. 

In 1990 she migrates to The Netherlands. As a freelance-journalist 

Marhé continues to publish articles and columns, in well known 

Dutch papers and magazines as Opzij, De Groene Amsterdammer, 

Vrij Nederland en Onze Wereld.: http://ushamarhe.com/  

Lees ook: https://bondrufmomroepblog.com/  

 

 

BOEKENPLANK  

 

UPDATES OP ONZE SITE  

ALGEMEEN, CULTUUR, HISTORIE, LEERSTELLINGEN  

Wij updaten de site regelmatig: https://hellengillandfriends.org/ 

mailto:hellengillandfriends@outlook.de?subject=Nieuwsbrief
https://twitter.com/hellengillandFr
https://nl.linkedin.com/in/hellenjeanette-gill-750b5925
mailto:hellengillandfriends@outlook.de?subject=Nieuwsbrief
https://twitter.com/hellengillandFr
https://nl.linkedin.com/in/hellenjeanette-gill-750b5925
http://palmvrienden.net/
http://eepurl.com/dy7YtX
mailto:hellenjgill@outlook.com
https://hellenjgill.wordpress.com/
http://www.symporgnederlandblog.wordpress.com/
https://bondrufmomroepblog.com/
https://www.flickr.com/photos/hellenjgill/albums
https://hulpverleningnaseksueelmisbruik.nl/heldengalerij-2/
https://hulpverleningnaseksueelmisbruik.nl/heldengalerij-2/
http://ushamarhe.com/
https://bondrufmomroepblog.com/
https://hellengillandfriends.org/
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NETWERK BLOG  

Ondernemers blog: 

Bondrufmomroepblog.com/  

 

LYDIA RAVALES  

Paraflor Sierteelt (Botanisch)  

Eigenaar, oprichtster LydiaR:  

lydiaravales.wordpress.com/ 

 

 

 

VERHAAL/GEDICHT 

CARRY-ANN TJONG-AYONG (CAT)  

Weerzien  

Een zweem van tederheid 

Als een witte nevel 

Een handvol goudstof 

Verbond mijn gisteren met 

vandaag 

gerijpte handen grijpen de 

mijne gretig  

als was vandaag nog gisteren  

en diepe donkere ogen doorboren mijn wezen  

zacht als laserstralen helend en weer verheft zich mijn huid  

met steile haartjes van emoties ongekend, toch zo vertrouwd  

ik ben weer jong.  

STICHTING VICE VERSA  

De laatste jaren geef ik mijn boeken in eigen beheer uit, met de 

stichting Vice Versa. 

mailto:hellengillandfriends@outlook.de?subject=Nieuwsbrief
https://twitter.com/hellengillandFr
https://nl.linkedin.com/in/hellenjeanette-gill-750b5925
mailto:hellengillandfriends@outlook.de?subject=Nieuwsbrief
https://twitter.com/hellengillandFr
https://nl.linkedin.com/in/hellenjeanette-gill-750b5925
http://bondrufmomroepblog.wordpress.com/
https://lydiaravales.wordpress.com/
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ST BONDRU FM  

Bondru FM Omroep(2015), 

Symp on FM(2017), Hellen 

Gill and Friends(1982).  

 
St Bondru FM opgericht 2014  

(ICT) Beheer, Ondersteuning.  

Stichting Bondru FM: Bondru 

FM Omroep (2015), Symp on 

FM (2017) en Hellen Gill and 

Friends (1982) sponsor.  

Programmamakers: 

Bondrufmomroepblog.com  

  

Fa Libi: Denise Jannah 

Walther Bourne, Marcia 

Sedoc (In gesprek) 

Herona FM: Sharon Winter 

(Amsterdam Sociaal, 

SharonW Actueel)  

Tara FM: Tara Oedayrajsingh 

Varma (Sociaal MIJ, Politiek)  

Caribbean FM en RAZO: 

www.salto.nl  

 

Columnisten: Max Sordam, 

Jesse Bos, Walther Bourne: 

Symporgnederlandblog  

Zo kan ik de stichting ook inzetten voor de projecten, die ik vooral 

in en voor Suriname ontwikkel. De opbrengst van deze boeken is, 

na aftrek van de kosten, steeds bestemd voor deze projecten.  

Als jullie mijn boeken en bundels aanschaffen, ondersteun je dus 

de projecten. Lees CAT: http://powemacat.com/index.html  

 

Carry-Ann Tjong-Ayong (CAT):  

Werkgroepcaraibischeletteren.nl/tag/tjong-ayong-carry-ann/  

IN GESPREK  

TARA IN GESPREK MET?  

Tara Oedayrajsingh Varma is met haar programma Tara FM elke 

1ste donderdag te beluisteren in 

de uitzending van Radio 

Frimangron, met haar thema’s: 

actualiteiten, in gesprek, sociaal 

maatschappelijk en politiek 

internationaal.   

 

Voorts is Tara gastpresentator bij 

Radio RAZO. In dat programma 

heeft gaat zij op de dinsdag in 

gesprek met onderstaande studio 

gasten van 10:00-12:00 uur. Op 

Dinsdag 10, 17 en 24 juli 2018, waren de onderstaande personen 

bij haar te gast: https://www.salto.nl/player-razo/ 

STEPHANO ALBERT STOFFEL  

Mijn 1ste gast bij RAZO was Stephano Albert Stoffel. Een zeer 

aktieve bewoner van de Bijlmer, 

hij is aktief binnen en buiten de 

Pvda. Was kandidaat voor de 

bestuurscommissie maar is niet 

gekozen. Hij is wel assistent bij 

de Pvda fraktie van de 

bestuurscommissie en zit ook in 

het bestuur van Pvda afdeling 

Amsterdam Zuid Oost. Stephano 

is een zeer betrokken persoon 

komt op tegen elk onrecht en is 

fel tegen rascisme. Hij werkt heel 

mailto:hellengillandfriends@outlook.de?subject=Nieuwsbrief
https://twitter.com/hellengillandFr
https://nl.linkedin.com/in/hellenjeanette-gill-750b5925
mailto:hellengillandfriends@outlook.de?subject=Nieuwsbrief
https://twitter.com/hellengillandFr
https://nl.linkedin.com/in/hellenjeanette-gill-750b5925
https://bondrufmomroepblog.com/
http://www.salto.nl/
http://www.symporgnederlandblog.wordpress.com/
http://powemacat.com/index.html
http://werkgroepcaraibischeletteren.nl/tag/tjong-ayong-carry-ann/page/11/
https://www.salto.nl/player-razo/
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HISTORIE  

FILOSOFIE  

Filosofie (inter)algemeen 

wikipedia.org/wiki/Filosofie  

GESCHIEDENISPORTAAL  

Is een platform voor het 

geschiedenisonderwijs in 

Nederland. Het biedt 

historisch nieuws en verstuurt 

2wekelijks een nieuwsbrief: 

www.geschiedenisportaal.nl  

DEFENSIE  

In de loop der jaren zijn er 

binnen Europa verschillende 

ontwikkelingen  

erg hard. Lees meer over Stephano A. Stoffel: 

https://twitter.com/StephanoStoffel  

DONNA TJIN KAM JET  

Mijn 2e gast bij RAZO was Donna 

Tjin Kam Jet. Een vrouw die in 

Amsterdam West heel hard aan 

de weg timmert op 

vrouwenzaken en 

buurtverbeteringen. Ze geeft 

cursussen aan vrouwen die in de 

horeca willen, cursussen hygiëne 

en voedsel veiligheid, erkende 

cursussen, waarbij vrouwen als ze hun diploma halen een eigen 

bedrijf kunnen starten catering of in een restaurant of in de horeca 

kunnen werken. Verder houdt ze zich ook bezig met het OV, ze 

denkt na en komt met plannen om het OV in Amsterdam en vooral 

in de binnenstad te verbeteren, een soort fly away-light 

railproject. Ze houdt zich ook bezig met kunst in de wijk en heeft 

samen met anderen een buurt kookboek geschreven over de 

diverse keukens in stadsdeel West. Ze had gesolliciteerd voor 

Burgemeester van Amsterdam. Donna heeft te bieden, weet veel 

is erg gemotiveerd. Zo een vrouw moet ondersteund worden. 

Lees meer over Donna Tjin Kam Jet: https://twitter.com/TjinKam  

TALITHA KEERVELD  

Mijn 3e gast bij RAZO is a.s, dinsdag 24 juli Talitha Keerveld, zeer 

actieve vrouw in de Bijlmer is lid 

van de bestuurscommissie 

Bijlmer. (Y. M. Keerveld) Talitha  

vecht tegen rascisme, is erg 

actief op vrouwenpunten en komt 

op voor de Surinaamse 

ongedocumenteerden.  

Ons programma zal gaan over 

haar ervaringen tot nu in de 

bestuurscommissie, haar gevecht 

voor de rechten van Surinaamse 

ongedocumenteerden en 

vrouwenzaken. Lees: https://www.amsterdam.nl/bestuur-

organisatie/stadsdelen/stadsdeelzuidoost/leden-sdc-zuidoost/  

mailto:hellengillandfriends@outlook.de?subject=Nieuwsbrief
https://twitter.com/hellengillandFr
https://nl.linkedin.com/in/hellenjeanette-gill-750b5925
mailto:hellengillandfriends@outlook.de?subject=Nieuwsbrief
https://twitter.com/hellengillandFr
https://nl.linkedin.com/in/hellenjeanette-gill-750b5925
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filosofie
http://www.geschiedenisportaal.nl/
https://twitter.com/StephanoStoffel
https://twitter.com/TjinKam
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/stadsdelen/stadsdeelzuidoost/leden-sdc-zuidoost/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/stadsdelen/stadsdeelzuidoost/leden-sdc-zuidoost/
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geweest in de samenwerking 

op het gebied van defensie. 

europasite.net/defensie.htm  

WE KUNNEN HET NIET  

alleen. We helpen elkaar:  

www.defensie.nl/ond/int-sam  

VREDE & VEILIGHEID  

Koninkrijk, Kerk en Staat:  

/wiki/Vrede_van_Westfalen  

HERDENKEN EN VIEREN  

Nationaal Comité 4en5 Mei: 

https://www.4en5mei.nl/  

HISTORISCH BESEF  

Historisch besef, Geheugen  

Wiki/Historisch_besef  

LANDELIJK PLATFORM  

Slavernijverleden (LPS):  

Platform Slavernijmonument  

LALLAROOKH  

Contractarbeiders vanuit het 

voormalige Brits Indië naar 

Suriname: lallarookh.nl/  

NINSEE  

Nationaal Instituut Nederlands 

Slavernijverleden en Erfenis: 

https://www.ninsee.nl/  

ONDERWIJS  

Omgaan met diversiteit  

www.slo.nl/primair/themas/  

OVERLEGORGAAN  

Ministerie kiest OCaN  

voor uitvoeren belangrijke 

opdracht. Artikel: Bonaire 

Nieuws, 17 maart 2018. 

SURINAAMS INSPRAAK  

Orgaan (SIO):  

http://sioweb.nl/  

ANNE DE GOEDE  

In enkele uitzendingen bij Tara FM. Anne de Goede een jonge 

activiste (sociaal en politiek) is vooral er op gebrand om de 

visumplicht voor Suriname af te schaffen. Dat is haar grootste 

doel. Zij wil onrechtvaardigheid en racisme bestrijden en werkt 

vanuit een kleine kerngroep van mensen, waaronder juristen. 

Volgende keer meer over Anne de Goede……….. 

 

 

FOCUS 

 

ECONOMIE 

ONDERNEMINGSORGANISATIE VNO-NCW  

maakt zich hard voor een excellent ondernemings- en 

vestigingsklimaat: www.vno-ncw.nl/over-vno-ncw  

DE BREXIT KAN GROTE IMPACT HEBBEN  

voor Nederlandse ondernemers. Het VK is voor Nederland de 

tweede exportbestemming qua toegevoegde waarde. Zo 

exporteerde Nederland in 2015 voor 38 miljard euro naar het 

Britse koninkrijk. Daar zijn 200.000 banen mee gemoeid. 

Nederland heeft ook 177 miljard aan investeringen uitstaan in het 

VK. Dat alles vraagt om een zorgvuldig proces naar een nieuwe 

relatie tussen de EU en het VK en om aandacht voor het 

Nederlandse vestigingsklimaat: https://www.vno-

ncw.nl/standpunten/brexit  

BNR NIEUWSRADIO, WERKSTRESS  

Maand juli 2017, “Werkstress”. Wanneer je het even wat rustiger 

aandoet, dan merk je pas dat je het wel heel druk hebt gehad. 

Rens zoekt uit hoe je weer een beetje ontspant en hoe je 

toekomstige werkstress voorkomt: Podcast/werkverkenners  

mailto:hellengillandfriends@outlook.de?subject=Nieuwsbrief
https://twitter.com/hellengillandFr
https://nl.linkedin.com/in/hellenjeanette-gill-750b5925
mailto:hellengillandfriends@outlook.de?subject=Nieuwsbrief
https://twitter.com/hellengillandFr
https://nl.linkedin.com/in/hellenjeanette-gill-750b5925
http://www.europasite.net/defensie.htm
http://www.defensie.nl/ond/int-sam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrede_van_Westfalen
https://www.4en5mei.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Historisch_besef
https://www.platformslavernijmonument.nl/
https://www.lallarookh.nl/
https://www.ninsee.nl/
http://www.slo.nl/primair/themas/
https://www.ocan.nl/
https://www.bonaire.nu/2018/03/17/ministerie-kiest-ocan-voor-uitvoeren-belangrijke-opdracht/
http://sioweb.nl/
http://www.vno-ncw.nl/over-vno-ncw
https://www.vno-ncw.nl/standpunten/brexit
https://www.vno-ncw.nl/standpunten/brexit
https://www.bnr.nl/podcast/werkverkenners
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WINTI DOFO  

St Eer en Herstel: 

https://stichtingeerenherstel.

wordpress.com/  

LINKEN 

 

ARCHITECTUUR  

De Pharos van Alexandrië, 

afgebeeld door de 16e-

eeuwse Nederlandse schilder 

Maarten van Heemskerck 

(zeven wereld wonderen)  

Architectuur Algemeen: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/

Architectuur  

LANDEN  

Suriname: startpagina.nl/   

Nederland: startpagina.nl/   

Duitsland: startpagina.nl/   

EU: eu.startpagina.nl/   

Landen alg: startpagina.nl/ 

Afrikadag FMS Afrikadag.nl/  

BeNeLux: Benelux.int/nl/  

 

SPORT  

Sport algemeen:  

sport.startpagina.nl/  

 

OVERHEID EN BURGER  

 

NAAST ORGANISATIES, KUNNEN OOK BURGERS  

Ook burgers een onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer 

zetten. Dat kan met het burgerinitiatief, een uitgewerkt voorstel 

om bijvoorbeeld het milieu, onderwijs of openbaar vervoer te 

verbeteren. Een burgerinitiatief is een verzoek aan de Tweede 

Kamer om het uitgewerkte voorstel te bespreken en er een 

standpunt over in te nemen. Het burgerinitiatief is dus 

uitdrukkelijk een nieuw voorstel, niet een reactie op de 

wetgeving die de Tweede Kamer al heeft behandeld of nog gaat 

behandelen: De_kamer/uw_mening_telt/burgerinitiatief 

 

FEMKE HALSEMA BURGEMEESTER VAN AMSTERDAM  

Donderdag 12 juli 2018 is Femke Halsema door Commissaris van 

de Koning Johan Remkes 

beëdigd. Als burgemeester van 

Amsterdam is zij 

verantwoordelijk voor Algemene 

Zaken, Openbare Orde en 

Veiligheid, Integraal 

Veiligheidsbeleid, Regelgeving 

en Handhaving, Communicatie, 

Juridische Zaken en de Bestuursdienst. 

1. https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/college/  

2. https://www.parool.nl/search/?query=femke+halsema  

 

 

 

 

mailto:hellengillandfriends@outlook.de?subject=Nieuwsbrief
https://twitter.com/hellengillandFr
https://nl.linkedin.com/in/hellenjeanette-gill-750b5925
mailto:hellengillandfriends@outlook.de?subject=Nieuwsbrief
https://twitter.com/hellengillandFr
https://nl.linkedin.com/in/hellenjeanette-gill-750b5925
https://stichtingeerenherstel.wordpress.com/
https://stichtingeerenherstel.wordpress.com/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Architectuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Architectuur
http://suriname.startpagina.nl/
http://nederland.startpagina.nl/
https://duitsland.startpagina.nl/
https://eu.startpagina.nl/
https://landen.startpagina.nl/
https://www.afrikadag.nl/
http://www.benelux.int/nl/
https://sport.startpagina.nl/
https://www.tweedekamer.nl/zo_werkt_de_kamer/uw_mening_telt/burgerinitiatief
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/college/
https://www.parool.nl/search/?query=femke+halsema
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LGBT  

lesbian, gay, bisexual, and 

transgender:  

Wikipedia.org/wiki/LGBT  

 

 

OPENBAAR VERVOER 

In een afgeladen tram vragen 

of een ander voor je opstaat, 

is soms best lastig. Aan de 

andere kant durven 

medereizigers er niet vanuit 

gaan hulpbehoevend te zijn: 

https://www.gvb.nl/  

MEDIA  

BNR  

Nieuwsradio (Economie)  

https://www.bnr.nl/  

ONLINE KRANTEN:  

Kranten Internationaal:  

https://www.kranten.com/ 

NIEUWE VOORZITTER: MW MR DRS SHAKTIE RAMBARAN MISHRE  

Is benoemd tot nieuwe voorzitter 

Pensioenfederatie.  

(Lees, 12-06-2018)  

Vandaag, tijdens de algemene 

ledenvergadering van de 

Pensioenfederatie, hebben de 

leden bij acclamatie ingestemd 

met de benoeming van mr. drs. S. 

(Shaktie) Rambaran Mishre tot hun 

nieuwe voorzitter. Zij begint per 1 september aan haar 

inwerkperiode. Tijdens de algemene ledenvergadering van 6 

december 2018 neemt zij het voorzitterschap officieel over van 

Kick van der Pol, de huidige voorzitter van de Pensioenfederatie.  

Organisatie ………. 

De Pensioenfederatie is de overkoepelende belangenbehartiger 

van bijna alle Nederlandse pensioenfondsen.  

Zij vertegenwoordigt namens 204 pensioenfondsen de belangen 

van: Lees verder in Pensioenfederatie: 

https://www.pensioenfederatie.nl/actueel/persberichten/2018/o

penbaar/shaktie-rambaran-mishre-benoemd-tot-nieuwe-

voorzitter-pensioenfederatie  

WIE IS MW SHAKTIE RAMBARAN MISHRE?  

03 februari 2017 

Shaktie Rambaran Mishre (’s-Gravenhage, 1980) is juriste en 

bedrijfskundige, met een passie voor organisatiepsychologie. Ze 

werkte tien jaar bij advieskantoor KPMG, waar ze thought leader 

was op gebied van klantvertrouwen, leiderschap en 

cultuurontwikkeling. Ook heeft ze veel managers, bestuurders en 

commissarissen geadviseerd en gecoacht op gebied van 

governance, compliance, ethiek en integriteit: opstellen van 

compliance charters, programs, beleid en gedragscodes, 

ontwerpen van bewustwordingsmaterialen en trainingen, creëren 

van een compliant cultuur, auditen van compliance thema’s & soft 

controls, uitvoeren van RvB- en RvC-evaluaties en versterken van 

compliance teams. Kenmerkend is dat Shaktie in haar opdrachten 

steeds harde governance en compliance eisen met cultuur en 

gedrag verbindt.  

Vanaf 2015 zette zij deze werkzaamheden als zelfstandig adviseur 

voort. Naast haar advieswerk is Shaktie ook veelgevraagd spreker 

en docent. Sinds 2016 is zij (gecertificeerd) commissaris bij Univé 

Verzekeringen, met in haar portefeuille governance, compliance 

en HR. In 2009 werd Shaktie bij Koninklijk Besluit benoemd tot 
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ZEMBLA 

Als onafhankelijke 

journalistieke rubriek 

onderzoekt en controleert 

ZEMBLA de handelswijze van 

alle actoren met een 

machtspositie, die invloed 

hebben op de samenleving: 

https://zembla.bnnvara.nl/  

 

 

PAYPAL, BETAALGEMAK,  

aankoopbescherming, 

retourkosten vergoeding. 

Het kan, met PayPal:  

https://www.paypal.com  

 

 

MENSENRECHTEN  

AMNESTY  

Onrecht en Onderdrukking  

https://www.amnesty.nl/  

DEFENCE FOR CHILDREN  

internationaal opererende 

organisatie die opkomt voor 

de rechten van kinderen:  

www.defenceforchildren.nl/  

 

jongste lid van de Raad voor het openbaar bestuur, adviesorgaan 

van de Nederlandse regering. Zij publiceert regelmatig over 

bovenstaande thema’s: https://www.compliance-

instituut.nl/docent/mr-drs-s-shaktie-rambaran-mishre/  

 

UPDATE: BARRYL BIEKMAN 

Wie is Barryl Biekman? Foto HellenJGill 

De oprichting van het “Landelijk 

Platform Slavernij verleden” 

(LPS). De realisatie van het 

“Nationaal Slavernijmonument” 

een eerbetoon aan onze 

verzetshelden en heldinnen van 

de slavernij met inspiratie voor 

de toekomst. De totstandkoming 

en juridische oprichting van het 

nationale instituut “Nederland 

Slavernij Verleden & erfenis 

(NiNsee)” Het begon met een 

petitie “Sporen van Slavernij” aan de leden van de vaste 2de 

kamer commissie Binnenlandse zaken op 3 juli 1998. Lees verder: 

https://hellenjgillproductions.wordpress.com/  

BOEK, UITSLUITINGSMECHANISMEN  

Barryl Biekman – Uitsluitingsmechanismen, Blaka tara en 

afrofobie. Het belang van politieke wil en rechtvaardig bestuur. 

ISBN 9789460224812, paperback; 216 pagina’s,  

verkoopprijs EUR 20,00. LM Publishers,  

Marcel Ficheroux, T 085 8772397, info@lmpublishers.nl  

Parallelweg 37, 1131 DM Volendam,  

T 085 8772397 – info@LMpublishers.nl  

Aanvragen voor recensie-exemplaren, interviews etc.: 

https://lmpublishers.nl/  

LPS-UPDATE DOOR DR BARRYL BIEKMAN 

Beluister de update van Dr Barryl Biekman, en over Prof Dr Wayne 

Modest. Vrij. 20 juli 2018 om 11:00-13:00 uur, Radio D’Leon.  

Ga naar onderstaande Link om de Update te beluisteren. Dat kan 

tot 6 maanden na de uitzending van 20 juli 2018:  

Dl-1 en Dl-2: https://www.salto.nl/programma/radio-

dleon/1948fa874bad6fb144d54685a54b82bd  

PROF. DR. WAYNE MODEST  

Agendeer 2021, Slavernij Tentoonstelling  

mailto:hellengillandfriends@outlook.de?subject=Nieuwsbrief
https://twitter.com/hellengillandFr
https://nl.linkedin.com/in/hellenjeanette-gill-750b5925
mailto:hellengillandfriends@outlook.de?subject=Nieuwsbrief
https://twitter.com/hellengillandFr
https://nl.linkedin.com/in/hellenjeanette-gill-750b5925
https://zembla.bnnvara.nl/
https://www.paypal.com/
https://www.amnesty.nl/
http://www.defenceforchildren.nl/
https://www.compliance-instituut.nl/docent/mr-drs-s-shaktie-rambaran-mishre/
https://www.compliance-instituut.nl/docent/mr-drs-s-shaktie-rambaran-mishre/
https://hellenjgillproductions.wordpress.com/
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UNICEF  

In opdracht van de Verenigde 

Naties ziet UNICEF erop toe  

dat regeringen het Kinder-

rechtenverdrag respecteren 

en nakomen, wereldwijd: 

https://www.unicef.nl/  

VERENIGDE NATIES  

(VN) vormen een Int.:  

www.un.org/en/index.html  

INTERNET VEILIGHEID  

handelingsperspectief: 

https://www.ncsc.nl/  

 

 

HET ZIJN 

Anders is even gelijk  

ABSENCE  

Typische- en atypische:  

epilepsie/kenmerken/  

AGRESSIE  

Agressiviteit algemeen: 

wikipedia.org/wiki/Agressie  

ANDERS VOELEN:  

Waarom voelen zich:  

Vele-mensen-anders/  

ANDERS ZIJN:  

Jezelf kennen: 

https://nl.wikihow.com/Ande

rs-zijn  

 

is the Head of the Research Center for Material Culture, the 

research institute of the Tropenmuseum, Museum Volkenkunde 

and Africa Museum. He is also professor (by special appointment) 

of Material Culture and Critical Heritage Studies in the faculty of 

humanities at the VU University Amsterdam. Modest was 

previously, head of the curatorial department at the 

Tropenmuseum, Amsterdam; Keeper of Anthropology at the 

Horniman Museum in London, and Director of the Museums of 

History and Ethnography in Kingston, Jamaica.  

: http://materialculture.nl/en/wayne-modest  

 

 

 

ZEMBLA DINSDAG 10 JULI 

Minister Blok houdt een toespraak tijdens een besloten 

bijeenkomst in het Johan de Witthuis in Den Haag. Op de 

zogenoemde Touch Dutch Base-conferentie zijn zeventig 

Nederlanders bijeengekomen die in Genève, Rome of 

Washington werken en hoge functies bekleden bij de 

Wereldbank, OESO, VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR of 

Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 

DINSDAG 17 JULI 

ZEMBLA informeert het ministerie van Buitenlandse Zaken en 

minister Blok over de beeldfragmenten waarop zij tijdens een 

onderzoek stuit en in bezit heeft gekregen. Op de filmopnames is 

onder andere te zien dat Blok zegt dat Suriname een "mislukte 

staat is door etnische opdeling". ZEMBLA stelt de volgende zes 

vragen: https://zembla.bnnvara.nl/  
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EPILEPSIE  

Niet-epileptische aanvallen: 

niet-epileptische-aanvallen/  

GEREATRIE  

De Leeuwenhoek tv:  

in-de-leeuwenhoek/  

MEDITATIE  

Trancedentaal: 

wikipedia.org/wiki/Meditatie 

MUZIEK  

De kracht van muziek:  

Wetenschapsforum.nl/index.  

NEUROLOGIE  

Wetenschap neurologie 

https://www.neurologie.nl  

 

 

ST WIESJE  

Gerda Havertong:  

https://www.wiesje.nl/  

TEMPERAMENT  

Persoonlijkheidskenmerken:  

org/wiki/Temperament  

 

 

ONDERNEMERSCHAP  

Ondernemers in de brede zin van het woord. (Directeur, Initiator, 

Oprichter, Producent)  

AUGUST HERBONNET  

Ondernemer van het eerste uur (ArtShots Video Productions en 

Surivision. SuriVision is een 

aftakking van ArtShots Video 

Producties. Hij genoot /geniet 

bekendheid in Amsterdam en daar 

buiten, met als werkomgeving 

voor radio, tv en in opdracht.  

 

Maghaly Herbonnet 

programmamaker, historie, 

presentator, commentaar: 

Smeltkroez Spreekt! #2 Oorlog – 

Vluchtelingen en Vrijheid, waarin Surinamers vertellen. August 

Herbonnet en Team YouTube: 

https://www.youtube.com/user/herbonnet44/featured  

DHROEH NANKOE  

Hij is zanger en componist van Indiase muziek. Tevens is hij 

muziekdocent op basisscholen 

en internationale conservatoria.  

Dhroeh is afgestudeerd aan het 

Rotterdams Conservatorium in 

Indiase klassieke zang en hij is 

een van de initiatiefnemers van 

de oprichting van de afdeling 

Wereldmuziek aan dit 

Conservatorium.  

 

Zijn lesmethodes inspireren 

kinderen en volwassenen zich te 

ontwikkelen op het gebied van 

muziek en persoonlijke groei.  

Voor dit boek heeft Dhroeh 

Nankoe zijn kennis en ervaring op het gebied van Indiase muziek, 

meditatie en yoga gedeeld.  
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STICHTING 1 VOOR 12  

Kansarmen voorzien van 

nieuwe alternatieven en 

perspectieven in het leven:  

https://www.1voor12.sr/  

STRESS  

Stressplein, columns: 

https://stressplein.eu/  

INSPIRATORS  

 
Professionals in de brede zin 

van het woord. Read more: 

https://hellenjgillproductions

.wordpress.com/  

 

Een begenadigd artiest (docent, instrumentalist, muzikant) zoals 

wij in de theater wereld hem kennen. Hij heeft ook meegewerkt 

aan het tot stand komen van de CD Sibibusi van Hellen Gill and 

Friends. Lees meer over Dhroeh Nankoe:  

https://bondrufmomroepblog.com/2018/05/25/dhroeh-nankoe/  

GUNO VYENT  

Hij groeide op in Suriname te 

Pontbuiten, maar zijn 

oorspronkelijke afkomst is uit het 

gebied van Para en 

Commewijne. Hij stamt af van de 

Akomfo family, waarbij zijn Opa 

en Ooms bekende Obiaman 

(Geneesheren) waren in het 

gebied Onverwacht.  

Zijn moeder nam hem altijd mee naar AKOMFO prey.  

Hij raakte al op vrij jonge leeftijd geïnspireerd en had als streven 

om mensen te helpen, maar wist nog niet hoe.  

 

Akomfo is de naamgeving aan Geesten gekozen door 

Nakomelingen uit een bepaalde Afrikaanse Gemeenschap.  

 

Op 27 jarige leeftijd vertrok hij naar Amerika.  

Lees meer over Guno Vyent:  

https://bondrufmomroepblog.com/2018/06/05/guno-vyent/ 

 

 

 

INTERNET 

 

CUBAANSE BURGERS KRIJGEN VOOR HET EERST MOBIEL INTERNET  

Foto: Thinkstock, Gepubliceerd: 17 juli 2018 09:36  
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Het communistische land Cuba begint met de uitrol van mobiel internet voor zijn burgers. Eind dit jaar 

moet een landelijk dekkend 3G-netwerk beschikbaar zijn.  

 

Staatsbedrijf ETECSA wil aan het eind van het jaar mobiel internet 

beschikbaar stellen aan al zijn vijf miljoen mobiele gebruikers, meldt 

persbureau Reuters. Dat is bijna de helft van de totale bevolking van 

Cuba. 

Lange tijd hadden Cubanen nauwelijks toegang tot het internet. 

Eerder hadden alleen ambassades en hotels met veel internationale 

gasten een internetaansluiting. Sinds een aantal jaar zijn er ook wifi 

hotspots, waarvoor burgers en toeristen 1 dollar per uur of 30 dollar 

per maand moeten betalen. 

Bedrijven en ambassades kunnen al sinds december mobiel internet afnemen bij het Cubaanse 

telecombedrijf. Sinds kort hebben ook journalisten van de staatsmedia toegang tot mobiel internet. 

Vooralsnog gaat het om een 3G-netwerk en geen 4G-netwerk zoals dat in veel westerse landen 

inmiddels beschikbaar is. Bedrijven betalen in Cuba zo'n 45 dollar per maand voor mobiel internet. Het 

is nog niet duidelijk wat burgers gaan betalen:  

https://www.nu.nl/mobiel/5368496/cubaanse-burgers-krijgen-eerst-mobiel-internet.html  

 

 

BESCHERM UW KIND  

De ultieme handleiding om je kind op internet te beschermen.  

Met Dank aan Kelly Strottman (UNICEF)  

 

INTRODUCTIE. IN DE MEDIA VERSCHIJNEN  

er voortdurend nieuwsberichten over de impact die technologie op ons dagelijks leven heeft. Daardoor 

zijn veel mensen gaan nadenken over de manier waarop technologie ons persoonlijk beïnvloed. Maar 

hoeveel mensen zouden hebben nagedacht over de manier waarop dit onze kinderen beïnvloedt?  

 

In een onderzoek geeft 85% van de moeders aan dat ze technologische middelen gebruiken om hun 

kinderen bezig te houden.  
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Kinderen krijgen op steeds jongere leeftijd een apparaat waarmee ze van internet gebruik kunnen 

maken. Uit datzelfde onderzoek bleek dat 83% van de Amerikaanse huishoudens over een tablet 

beschikt en 77% van de huishoudens beschikt over smartphones.  

 

Zelfs op school is technologie overal aanwezig. Leraren geven huiswerk waarvoor leerlingen online 

hulpmiddelen moeten gebruiken en zaken op internet moeten opzoeken. Verder gebruiken leraren 

apps om huiswerk op te geven, in te leveren en na te kijken.  

AANDACHTSPUNT NR (8. MENSEN DIE ONLINE CONTACT MET KINDEREN ZOEKEN) 

In dit laatste gedeelte bespreken we de gevaarlijkste en meest enge bedreiging van allemaal: mensen 

die online in contact met kinderen willen komen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie is 

13% van de jongeren die toegang tot internet heeft slachtoffer geworden van ongewenste seksuele 

toespelingen en is één op de 25 kinderen gevraagd om offline contact op te nemen.  

Mensen die online contact met kinderen zoeken, houden zich bezig met praktijken die als “grooming” 

bekendstaan. Dit betekent dat ze proberen een band met een kind op te bouwen met de bedoeling om 

later misbruik van deze opgebouwde relatie te maken. 

De opkomst van het internet heeft “grooming” veel makkelijker gemaakt. Tegenwoordig worden 

potentiële slachtoffers namelijk benaderd via online kanalen zoals sociale media, e-mail en sms-

berichten. Maar de methode die veruit het meest wordt gebruikt, is een online chatroom: 76% van het 

eerste contact met volwassenen met seksuele bedoelingen vindt via een chatroom plaats.: 

https://nl.vpnmentor.com/blog/de-ultieme-handleiding-om-je-kind-op-internet-te-beschermen/  

 

 

NEUROLOGIE 

 

AGRESSIE: POSITIEVE EN NEGATIEVE BETEKENISSEN 

Wanneer men mensen aanspreekt en hun vraagt wat ze verstaan onder het begrip ‘agressie’, zullen ze 

dit begrip vaak linken aan geweld. Hierbij stelt men zich vooral vormen van fysieke agressie voor zoals 

vechten, het vernielen van materiaal, enzovoort. Toch is het belangrijk in acht te nemen dat agressie 

zowel positieve als negatieve betekenissen heeft, en dat er een duidelijk verschil is tussen geweld en 

agressie. Beide begrippen zijn geen synoniemen van elkaar en hoeven ook niet altijd met elkaar in 

verband gebracht te worden.  

Agressie kan als volgt gedefinieerd worden: als een gerichte kwaadheid die juist het belang van een 

effectieve communicatie kan dienen. Deze kan juist destructieve handelingen voorkomen. In de 

biologie is dat onderscheid duidelijk, daar wordt destructief gedrag tussen soortgenoten dikwijls 

voorkomen door agressiviteit: https://nl.wikipedia.org/wiki/Agressie  

mailto:hellengillandfriends@outlook.de?subject=Nieuwsbrief
https://twitter.com/hellengillandFr
https://nl.linkedin.com/in/hellenjeanette-gill-750b5925
mailto:hellengillandfriends@outlook.de?subject=Nieuwsbrief
https://twitter.com/hellengillandFr
https://nl.linkedin.com/in/hellenjeanette-gill-750b5925
https://nl.vpnmentor.com/blog/de-ultieme-handleiding-om-je-kind-op-internet-te-beschermen/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Agressie


 

    

E-MAIL TWITTER-HANDLE TELEFOON LINKEDIN-URL 
 PAGINA 14 VAN 20 

 

E-nyunsu (Nieuwsbrief) by Hellen Gill and Friends 

GEZONDHEID  

Wanneer slik je wat? Welke voedingssupplementen geschikt zijn voor jou, is afhankelijk van je 

persoonlijke situatie. De meeste supplementen zijn ter aanvulling op een gezonde voeding, maar 

sommige mensen hebben altijd extra vitamines nodig, zoals je kunt zien in de groepen 1, 2 en 3. Bij 

twijfel over het nemen van een supplement kun je het beste overleggen met je arts of diëtist: 

https://www.gezondheidsnet.nl/  

MEDITATIE  

Meditatie is een vorm van spirituele oefening. Vele religies en geloofsstromingen kennen de meditatie 

in een of andere vorm: https://nl.wikipedia.org/wiki/Meditatie  

MUZIEK  

Muziek is misschien wel 1 van de meest opmerkelijke facetten van het mens-zijn. Elke bevolking, stam 

of cultuur ter wereld kent (een vorm van) muziek, en in orde van grote is het ritme van muziek gelijk 

aan je hartslag. Daarnaast lijkt muziek een sleutel te zijn tussen de 'fysieke' en 'spirituele' wereld. Het 

kan je emoties veranderen, bepaalde ervaringen of gebeurtenissen terughalen, en je prestaties 

beïnvloeden. Vrij regelmatig kan je aan de hand van iemands muzieksmaak zelfs al een vrij kloppend 

beeld schetsen van wat voor persoon het zal zijn: 

https://www.wetenschapsforum.nl/index.php/topic/131585-de-kracht-van-muziek/  

WAT IS NEUROLOGIE EN WAT DOEN NEUROLOGEN 

Wat is een neuroloog? De neuroloog is een arts die gespecialiseerd is in ziekten van de hersenen, de 

zenuwen, het ruggenmerg en de spieren van de mens. Hoofdpijn, krachtsverlies van een ledemaat, 

dubbel zien of een loopstoornis zijn voorbeelden van klachten waarmee mensen bij een neuroloog 

komen. De ziekten die door een neuroloog behandeld worden zijn onder meer migraine, epilepsie, 

ziekte van Parkinson of een carpaal tunnel syndroom.  

Wat doet de neuroloog? Luisteren: Allereerst luistert de neuroloog naar uw verhaal; daarna stelt hij 

aanvullende vragen. Dit is erg belangrijk omdat het verhaal duidelijk kan maken wat er aan de hand 

zou kunnen zijn en wat voor verder onderzoek verricht nodig is om een diagnose te kunnen stellen.  

Kijken: Met het lichamelijke onderzoek kan de neuroloog de meeste functies van de hersenen en de 

zenuwen testen. Lees verder: https://www.neurologie.nl  

(WERK)STRESS  

Stressplein.eu is dé website over stress. Je kunt hier terecht voor algemene informatie, tips, ervaringen 

en columns: https://stressplein.eu/  

 

 

VERKNIPT?  
ANDERS IS EVEN GELIJK. SJANE ABTOTZ TO HJG. 

Sjane Abtotz (virtueel en fictioneel) waarmerkt zich als verstandelijk vermogend. Zij transformeert op 

momenten waarop Fluitketels roepen, of Ketels fluiten, door een roep om Aandacht.  

Sjane Abtotz is één der vele alterego’s in gemeenschappen, die culturele waarden en normen veelal 

anders interpreteren. Zij wonen achter een horizon, daar waar een grens tussen gisteren en vandaag 

vervaagt in lange DagNacht, en Emotieconen een goed gesprek met al wat leeft in de Natuur niet in de 

weg staan. “Goedemorgen Boom hoe gaat het vandaag? Wie is er meegenomen voor de openhaard?” 

mailto:hellengillandfriends@outlook.de?subject=Nieuwsbrief
https://twitter.com/hellengillandFr
https://nl.linkedin.com/in/hellenjeanette-gill-750b5925
mailto:hellengillandfriends@outlook.de?subject=Nieuwsbrief
https://twitter.com/hellengillandFr
https://nl.linkedin.com/in/hellenjeanette-gill-750b5925
https://www.gezondheidsnet.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meditatie
https://www.wetenschapsforum.nl/index.php/topic/131585-de-kracht-van-muziek/
https://www.neurologie.nl/
https://stressplein.eu/


 

    

E-MAIL TWITTER-HANDLE TELEFOON LINKEDIN-URL 
 PAGINA 15 VAN 20 

 

E-nyunsu (Nieuwsbrief) by Hellen Gill and Friends 

En de Boom en al wat er in die omgeving leeft (De Pot- en Walvis, Buidel- en Huisrat, reageren met een 

ochtend groet).  

 

WAARHEDEN VERTEKENEN INHOUDELIJK FEIT EN FICTIE.  

Voor wie zich omhult in nostalgie met een verleden vol ver-/heroveringen, maakt een hebzucht angstig 

om te erkennen, dat het verleden niet zo had mogen gebeuren en dat een deel wordt afgestaan.  

 

Terwijl de één verandert en de omgeving niet meer begrijpt, glijdt de ander af naar eindig.  

Terwijl een ander in agressie levens vernietigt, vervalt een omgeving in eindeloze gesprekken.  

Terwijl wolven in schaapskledij, het stille water doen troebelen, verdrinkt men in diepe gronden.  

Terwijl jaarlijks een klok vooruit of achteruit wordt bijgesteld, gaat het biologisch niet zo goed.  

Terwijl onjuistheden in geschiedschrijving waar zijn, vreest men de gevolgen na updates.  

 

Terwijl onze Samenleving vijf 5 werelddelen (excl Nrd-Zd Am. + Antartica) telt (4x(A wereld delen 

(Afrika, Amerika, Australië, Azië) en 1x (E wereld deel (Europa)), achterhaalt een andere waarheid, 

een nieuw werelddeel DigiTalika, waarin alle bewoners Digi Taal spreken.  

Sjane Abtotz to HJG2018  

 

 

UITGELICHT 

 
Bijzondere Personen belicht, die naast hun eigen werkzaamheden en verplichtingen, tijd reserveren 

om in de brede zin van het woord, zich belangeloos in te zetten en / of inspireren.  

 

ROY RISTIE IN GESPREK MET INA KOOLHAAS REVERS  
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Hij is Radio, tv eigenaar divers en thans Brasa Tv, Presentator, Politicus Manager BRASA Solutions | 

Media & Eventproducer | Verbindingsmakelaar | Copydesigner | Voormalig Alg. Bestuurder A'dam 

ZO, Gemeente Amsterdam-Zuidoost.  

HBO Marketing & Communicatie: https://nl.linkedin.com/in/royristie  

INA KOOLHAAS REVERS  

Brasa Tv, Publiek Omroep Amsterdam. Roy Ristie in gesprek met Ina Koolhaas Revers (71jr) en 

wereldkampioen Powerlifting: www.salto.nl/programma/brasa-tv/7jx74ww2YgQSkYge6UuUyo  

EEN VANDAAG. 

Ina Revers (71) wereldkampioen powerlifting: 'Ik heb die Amerikaanse weggevaagd', (07-06-2018 

Buitenland, Redactie: Bjorn Elsebrock).  

Ina Koolhaas Revers, ook wel de 71-jarige power granny genoemd, is wereldkampioen powerliften 

geworden in Calgary, Canada. Maar liefst drie records wist ze naar zich toe te trekken. 

"Wereldkampioen zijn voelt fantastisch. Ik heb mijn Amerikaanse tegenstander gewoon weggevaagd."  

ALS JE MOE WORDT DAN BEGINT HET PAS: 

 https://eenvandaag.avrotros.nl/item/power-granny-ina-als-je-moe-wordt-begint-het-pas/  

 

 

MAX SORDAM  

Noemt zich een kosmopoliet, een 

wereldburger. VU Amsterdam, Klas van 1992 

Algemene Taal Wetenschappen, Dienst 

Justitiële Inrichtingen (DJI), Hfd Bewaarder 

(Algemene 

Diensten)  

Veelvuldig werd 

Max Sordam ingezet 

als conflictoplosser 

en adviseur in 

problematische 

situaties. Hij is als pragmaticus 

resultaatgericht ondanks zijn milde en 

verzoenende benadering. Max Sordam als 

bestuurslid /secretaris was en is aan 

verscheidene organisaties /stichtingen 

verbonden en een veelgevraagd spreker. 

Werken vindt hij belangrijk maar dan met het 

oog gericht op maatschappelijke erkenning. 

Voorts heeft hij interesse voor kunst en 

cultuur. Zijn activiteiten in de vrije tijd moeten bijdragen tot verdere persoonlijke ontwikkelingen.  

Lees meer over Max Sordam: https://hellenjgillproductions.wordpress.com/  
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MARIJE VAN URK  

Was 3 jaar oud toen de oorlog begon – 

bombardementen, 

evacuatie, 

vluchtelingenkind (!) 

Was 5 jaar toen haar 

broer werd 

gearresteerd 

wegens stencilen 

Vrij Nederland.  

Oorlog bleef invloed houden, vooral omdat 

haar broer blind terugkwam uit Duitse 

gevangenschap.  

Misschien daardoor, maar ook omdat zij 

zelfstandig wilde zijn (toen slecht mogelijk 

voor meisjes) ging zij met 18 jaar bij de 

Marine.  

Voorts werkzaam aan de Vrije Universiteit als 

P.C.O. (Professional Congress Organizer).  

bestuurslid was van LKG (Vereniging Landelijke Kontakt-Groep Verzetsgepensioneerden), 

Buitenlandpolitiek PvdA Werkgroep Buitenland, Netwerk Defensie, overig. Lees meer over Marije van 

Urk:  https://hellenjgillproductions.wordpress.com/  

 

 

WETENSWAARD  

 

PHILOMENA JM ESSED  

Dr. Philomena J M Essed, Professor, Critical Race, Gender and 

Leadership Studies USA, Antioch University, PhD in Leadership and 

Change Program Europe, The Netherlands Institute for Human Rights 

(Lid plv) essed@antioch.edu  –Antioch University provides learner-

centered education to empower students with the knowledge and skills 

to lead meaningful lives and to advance social, economic, and 

environmental justice: https://www.antioch.edu/gslc/ and read more 

about Ph. JM Essed: 

https://hellenjgillproductions.wordpress.com/2014/07/20/essed-

philomena/ Foto Werry Crone, Trouw. 
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IN EEN EXPOSITIE IN DE NIEUWE KERK  

in Amsterdam staan Mandela, Gandhi en King centraal. Maar wie zijn de wereldverbeteraars van nu?  

In een serie spreekt Trouw met drie van hen. Vandaag (slot): Philomena Essed. 

Philomena Essed (61) is kalm. Sereen haast. Ze spreekt bedachtzaam, duidelijk articulerend, glimlacht 

erbij. Af en toe verontschuldigt ze zich voor een anglicisme, sorry, gaat vanzelf: 

www.trouw.nl/samenleving/philomena-essed-mijn-drijfveren-zijn-niet-persoonlijk-~a7a02ddc/  

 

RICHARD CULLIMORE 

Dit keer deed Cullimore (Natuurgenezer uit Suriname) mee aan een 

kampioenschap, waar hij met de hoofdprijs ervandoor ging. Cullimore 

mag zich voortaan de ‘Best Naturehealer by herbs of Europe 2018’ 

noemen.  

 

Dit Open Europees kampioenschap is op 1 juni door de World 

Federation of Bushdoctors gehouden in Italië: 

http://www.familienieuws.com/2018/06/13/video-natuurgenezer-

richard-cullimore-uit-suriname-wint-internationale-prijzen/  

 

LUCIA S NANKOE  

Literator, docent, moderator, theatermaker (Foto: HellenJGill).  

Zij studeerde moderne letterkunde (Lettres Modernes) aan de 

Sorbonne in Parijs. Studie: Literatuur en Geschiedenis. Zij is 

gespecialiseerd in Caraïbische literatuur. Dec. 2013, LM Publishers, 

Nederland: “De slaaf vliegt weg” Beeldvorming over slavernij in de 

kunsten (De verhouding tussen historische romans en de beeldvorming 

van de Nederlandse slavernijgeschiedenis en enkele (fragmenten van) 

literaire teksten die gerelateerd zijn aan de slavernij in het Caraïbisch 

gebied): Wordpress.com/2014/07/20/nankoe-lucia-s/  

SURINAAMSE VOOROUDERS IN BEELD 1868 - 1950 

Oma, wie is die bruid op deze foto? Bent u dat, samen met opa?’ Hoe vaak klinkt zo’n vraag wel niet bij 

het zien van een ietwat vergeelde trouwfoto in een lijstje op de muur, in een album, op een dressoir, of 

op een mobiele telefoon.  

Foto’s brengen de wereld van het verleden naar het heden en dat is zeker het geval bij de foto’s in de 

tentoonstelling ‘Trouwportretten, Surinaamse Voorouders in Beeld 1868-  1950’. Daarin staan 

Surinaamse bruidsparen centraal, of echtparen waarvan een van de partners een Surinaamse 

achtergrond heeft. De foto’s laten niet alleen een treffend tijdsbeeld zien van de periode waarin het 

huwelijk werd gesloten, ze maken ook inzichtelijk hoezeer Surinamers onder Nederlands bestuur naar 

alle windstreken zijn afgereisd. Zo zijn er ook trouwfoto's te zien van Surinaams-Nederlandse, 

Surinaams-Indische en Surinaams-Amerikaanse echtparen.  

DE TENTOONSTELLING IS EEN INITIATIEF VAN LUCIA NANKOE.  

Vanaf 14 september tot 14 november 2018 te zien in OBA Javaplein: 

https://www.oba.nl/actueel/surinaamse-voorouders-in-beeld-1868---1950.html  

Lees ook: http://www.nankoelucia.com/ en http://werkgroepcaraibischeletteren.nl/?s=lucia+nankoe  
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JULES RIJSSEN  

Stichting Recreatie Oorlogsveteranen Suriname (ROS) organiseerde 

wederom een reünie voor Surinaamse Oorlogsveteranen uit de 

Tweede Wereldoorlog én Koreaanse Oorlog. Bijeenkomst 2018: 

zaterdag 21 juli, tussen 14.30-18.00 uur, in Amsterdam Zuid Oost.  

Veteranen en / of hun kinderen kunnen zich opgeven.  

Namens het Bestuur: Georgine Banel, Jules Rijssen email: 

julesrijssen@kpnmail.nl  

 

WO-2, Jules Rijssen: Helnagi.wordpress.com  “De Slaaf vliegt weg”, samen met Lucia S Nankoe.  

Oud Surinaamse strijders 2e WO “Teken en Zie de Wereld”: Literatuurplein.nl/  

IMAGINE IC  

documenteert het dagelijks leven in de buurt, om in stad en land erfgoedcollecties aan te vullen. 

Imagine IC bedenkt, ontwikkelt en realiseert nieuwe erfgoedprojecten over actueel samen leven, om in 

stad en land erfgoedcollecties aan te vullen. Lees: http://www.imagineic.nl/ Lees ook: 

Bondrufmomroepblog. En: Werkgroepcaraibisch  
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