
Verslag Immigratie herdenking 2 juni aan de Johan van Kuyckstraat

Om 13:00 

gingen de 

deuren open 

van het 

buurthuis en 

een groep 

vrouwen die 

met elkaar 

hadden 

afgesproken 

om wat hapjes klaar te maken 

kwamen binnen. Ze gingen 

direct aan de slag en maakten 

het erg gezellig met elkaar. 

 

 

 

 

 

De herdenking van 140 jaar Hindoestaanse immigratie naar Suriname was natuurlijk bedoeld voor 

 

een ieder. Het was ook leuk te zien dat ook jongeren zich hiervoor interesseerden, hoewel hun 

mobiel hen toch bezig hield. 

Tegen 17:00 was de ruimte vol en de 

verschillende groepen 

 

brachten de tijd door met spelletjes/Karoke 

/klassieke dans en de dag over immigratie 

door te spreken met elkaar.  



 

De zaal werd omgetoverd tot een bioscoop en er werden twee groepjes gemaakt. Het bestuur had 

namelijk een presentatie voorbereid waarbij 

het publiek dat verdeeld was in team A en 

team B het tegenelkaar moest opnemen. De 

presentatie betrof een quiz waarbij vragen 

moesten worden beantwoord en het 

antwoord mocht alleen gegeven worden 

door de team captains. Daarvoor hadden 

Team A en Team B elk een captain benoemd. 

Daarnaast werd aan het eind een film 

vertoond in het Hindi/Sarnami met 

Nederlandse ondertiteling. Alle antwoorden 

die eerder gegeven werden kwamen ook 

terug in deze film. De waarheid kon getoetst 

worden. 

Onze presentator die tevens een toespraak 

hield  had speciaal daarvoor zijn  korte broek 

uit de kast gehaald. Gelukkig scheen het 

zonnetje. 

 

 

 

 

 

Er werd hevig gediscussieerd en beide teams probeerden elkaar de loef af te steken maar er was één 

winnaar en team A werd verpletterd door Team B met 7-2. 

 

Omstreeks 20:00 werden de deuren gesloten 

van het buurthuis. De bestuursleden en de 

vrijwilligers hebben het buurthuis 

schoongemaakt, spulletjes terug gezet en 

gereed gemaakt voor de gebruikers de 

volgende dag, waarbij tevens werd 

afgesproken dat volgende week 09.06.13 het 

gebouw aan de buiten kant met een hogedruk 

zal worden schoon gespoten en de ramen 

zullen worden gelapt. Er zullen nog meer 

vrijwilligers worden gezocht die ons hierbij 

kunnen helpen. 


