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Geachte donateur,
Graag brengen wij u via deze Nieuwsbrief
weer op de hoogte van enkele ontwikkelingen
binnen de Stichting, inclusief de Konmakandra
die dit jaar op 22 oktober in Den Haag plaats
vindt.
• U heeft ongetwijfeld gemerkt dat u de Wi
Rutu van juli 2016 nog niet ontvangen heeft.
Van enkele kanten hebben ons al bezorgde
brieven hierover bereikt. Graag stellen we u
gerust: we zijn u niet vergeten, maar door
omstandigheden komt dit nummer van Wi
Rutu later uit dan voorzien. We verwachten
de verzending volgende week te verzorgen,
zodat u in week 38 (de week van 19 september) in ieder geval een nieuwe en goed
gevulde Wi Rutu in huis heeft.
• Op zaterdag 22 oktober 2016 hopen we u
te verwelkomen op de Konmakandra van
2016, in de Christus Triumfatorkerk in
Den Haag. U ontvangt in de eerste of tweede
week van oktober een gedetailleerd programma, maar we vragen u nu al de datum
in uw agenda te reserveren. We werken aan
een interessant programma wat natuurlijk
mede in het teken zal staan van het feit dat
de Stichting dit jaar haar derde lustrum
viert. De Stichting werd in 2001 opgericht.
• Yepi Fanodu voor het organiseren van de
Konmakandra op 22 oktober! Wij zoeken
enkele enthousiaste vrijwilligers die op die
dag beschikbaar zijn om ons een uurtje te
helpen bij het gereed maken van de zaal en
om registratie van donateurs en bezoekers
te verzorgen. Wilt u helpen? We stellen uw
hulp bijzonder op prijs!! Graag aanmelden:
via: info@stisurgen.nl.

• Wij zijn als bestuur inmiddels al weer bijna
drie (3) jaar in functie en wij achten het
gezond voor een stichting om geregeld bestuursleden te vervangen of aan te vullen.
Wij fungeren momenteel als bestuur met
vier (4) leden, en dat is ook te weinig, zeker
gezien het feit dat Henk Dijs ook de functie
vervult van hoofdredacteur van Wi Rutu.
Om een uitbreiding en vernieuwing van het
bestuur mogelijk te maken, stellen wij onze
functies per 31 december 2016 ter beschikking. Gelukkig hebben wij indirect al
vernomen dat er enkele ervaren donateurs
zijn die geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie en wij willen u van harte uitnodigen
om ook daadwerkelijk en op korte termijn
uw kandidatuur te melden aan Kimberly
Emanuels. Uiteraard zullen wij als zittend
bestuur de lopende zaken naar vermogen
blijven verzorgen, maar we hopen echt dat
wij tegen het einde van dit jaar nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen, waarna
de huidige bestuursleden kunnen aftreden.
In goed overleg moet het mogelijk zijn om
een overgangsperiode in te bouwen en wij
hopen dat een volledig nieuw bestuur uiterlijk 15 april 2017 de bestuurlijke touwtjes
van ons kan overnemen.
• Zoals gezegd, is Henk Dijs lid van het bestuur, maar ook hoofdredacteur van Wi
Rutu. Gezien de zwaarte van die combinatie
van functies en gezien de intensieve band
die hij al bijna 15 jaar heeft met Wi Rutu, zal
Henk in ieder geval per 31 december 2016
beide functies, zowel als bestuurslid en als
hoofdredacteur van Wi Rutu, neerleggen.
Uiteraard impliceert dit dat er een vacature
ontstaat in de redactie van Wi Rutu en ook
voor de Wi Rutu komen we graag in contact

met kandidaten om de zittende redactie aan
te vullen en te zijner tijd op te volgen.
• Henk Dijs en William Man A Hing hebben
de afgelopen maanden achter de schermen
hard gewerkt aan een speciale lustrum uitgave, namelijk een volledige index op alle
jaargangen van het tijdschrift Wi Rutu
die sinds de oprichting van de Stichting in
2001 zijn verschenen. U ontvangt binnenkort van ons nader advies hoe en wanner
we de index lanceren, maar deze zal zeker
op de Konmakandra van 22 oktober beschikbaar zijn. In deze index vindt u straks
de titels van alle bijdragen die vanaf 2001 in
Wi Rutu zijn verschenen, inclusief de namen
van de auteurs. De index is ook een eerbetoon aan donateurs die in de afgelopen
15 jaren de redactie van Wi Rutu hebben
gevormd en u zult straks in de index precies
kunnen lezen wie wanneer onderdeel was
van de redactie.
• Een andere ontwikkeling waar we graag
enkele woorden aan besteden, is de teruggave van de Surinaamse archieven. Zoals
u misschien weet, zijn er al sinds 1916
belangrijke Surinaams archiefstukken met
een gezamenlijke omvang van 800 strekkende meters in Nederland. Deze archiefstukken zijn geconserveerd, onderhouden
en via het Nationaal Archief voor onderzoek
beschikbaar gesteld. In 2006 kwam een discussie op gang om deze archieven terug te
geven aan Suriname. In 2009 volgde een
formele overeenkomst tussen Suriname en
Nederland, met daarin de afspraak dat
teruggave van deze archieven in zeven (7)
jaar geregeld diende te worden.

• Het lijkt erop dat die doelstelling gehaald
wordt, want het Nationaal Archief zal later
dit jaar de laatste Surinaamse archieven
terugzenden. Tegen die tijd zijn ook alle
Surinaamse archieven die ooit naar Nederland zijn overgebracht, digitaal beschikbaar,
zodat deze Surinaamse archieven ook voor
in Nederland wonende onderzoekers toegankelijk blijven. Wij begrijpen dat mogelijk al in de tweede helft van november er
door het Nationaal Archief een evenement
georganiseerd wordt om stil te staan bij de
afsluiting van dit proces. Ongetwijfeld zullen we tijdens de Konmakandra in oktober
u hierover nader kunnen informeren.
Wij danken u voor uw aandacht voor deze
mededelingen en wij stellen het geweldig op
prijs als wij zo spoedig mogelijk reacties mogen ontvangen van donateurs die beschikbaar zijn om een functie als bestuurslid of
redactielid uit te oefenen. Ook hopen wij op
enkele enthousiaste aanmeldingen van vrijwilligers om te helpen de Konmakandra van
22 oktober goed te verzorgen!
Met vriendelijke groet,

Anne Biallosterski, Penningmeester
Kimberly Emanuels, Secretaris
Henk Dijs, Hoofdredacteur Wi Rutu
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