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ODI ODI ALLA WROKO MAN  

Op 14 november 2014 hebben een meerderheid van de Aflegverenigingen in 

vergadering besloten een doorstart te maken voor een Federatie van Surinaamse 

aflegverenigingen. Er werd een werkgroep geformeerd die de juridische staat 

van de eerder opgerichte Federatie heeft getoetst op bruikbaarheid evenals het 

formuleren van doeleinden en het formeren van een eerste bestuur. Op 24 

september 2015 werden de statuten gepasseerd te Amsterdam van de Federatie 

van Surinaamse aflegverenigingen Nederland. Nederland heeft nu een officiële 

Federatie gedragen door een meerderheid van de aflegverenigingen. Met deze 

nieuwsbrief geven wij een beknopte weergave van de diverse activiteiten van 

het afgelopen jaar. In het verdere verslag zullen wij de Federatie van Surinaamse 

Aflegverenigingen aanduiden met Federatie.  

Nieuw logo  

Het oude logo is vervangen voor een nieuwe met dezelfde symbolen; “de wolk” 

als symbool voor de Geest van God de opstandingskracht en de “lauwerkrans”, 

als symbool van overwinning op de laatste vijand de dood. Bij het nieuwe logo 

is de Latijnse tekst “Adiuva nos Deus”  “God helpe ons”  bijgevoegd. Het 

nieuwe logo is grafisch bewerkt om andere Federatie uitingen mogelijk te 

maken zoals medailles; vlag; visitekaartjes; briefpapier; promotie artikelen en 

vaandel. Het kan zijn dat u nog brieven en of enveloppen ontvangt met het oude 

logo, die nog gebruikt zullen worden.  
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Conferentie Waka Bun 

Op 28 mei heeft de Federatie in samenwerking met Meenhuis uitvaartzorg de 

Conferentie Waka Bun uitgevoerd. De Conferentie werd bezocht door 250 

bezoekers onder ander verschillende aflegverenigingen; partners die werkzaam 

zijn in de uitvaartzorg; leden van diverse sociaal culturele en spirituele 

organisaties. Er waren diverse lezingen over het thema: “Leven na dit leven” 

evenals een demonstratie van een Afro Surinaamse uitvaart met de dragers 

groep “Wij doen ons best uit Rotterdam”. Doel van de Conferentie was 

kennisdeling; meer herkenbaarheid van het werk van Surinaamse laatste zorg en 

relatieverbetering met uitvaartzorg instellingen. 
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Voltallige vergadering Federatie. 

De Federatie is een vereniging en haar leden zijn lid aflegverenigingen in 

Nederland. Het bestuur tracht zoveel mogelijk de relatie met de 

aflegverenigingen te versterken, en hen te betrekken bij de activiteiten van de 

Federatie.  Door middel van minimaal twee keer per jaar een voltallige 

vergadering te organiseren en ingaan op de diverse uitnodigingen van 

verenigingen die spontaan de Federatie uitnodigen bij een vergadering en of een 

viering. De laatste voltallige vergadering was op zaterdag 20 februari 2016 te 

Den Haag. De opkomst was zeer goed. De 2
e
 voltallige vergaderging is gepland 

op zaterdag 29 oktober 2016 in de accommodatie Moria te Utrecht. Op de 

vergadering zien wij uit naar wensen en ideeën van lid organisaties voor het 

werkplan 2017. 

Federatie commissies 

De drie Federatie commissies zijn nog in ontwikkeling. De commissies 

 Kwaliteit en ethiek  

 Verjonging en erfgoed  

 Suriname  

De commissie verjonging en erfgoed onder voorzitterschap van Zuster Leni 

Stuger heeft al een start gemaakt met bijeenkomsten in Amsterdam. De oproep 

staat nog open deel te nemen aan de diverse commissies. 

Federatie demonstratie leergang Yarden   

Yarden heeft een leergang voor haar  medewerkers ontwikkeld. De leergang 

wordt verzorgd door Yvon van der Pijl, onderzoeker en schrijfster van het boek 

“Levende Doden” Zij heeft jaren onderzoek verricht naar laatste zorg en 

rouwverwerking in Suriname. De Federatie werd gevraagd voor een 

demonstraite afleggen en Afro Surinaamse uitvaart. De dragers “Wi Kan Doe” 

en enkele dinarie’s  hebben hun bijdrage geleverd op vrijdag 24 juni 2016 op het 

hoofdkantoor van Yarden te Almere. De demonstratie werd goed ontvangen 

door het personeel.  
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Demonstratie Leergang Yarden  

Televisie Max Omroep en IDTV NPO  

De Federatie is zowel door Max Omroep als IDTV NPO benaderd om een 

documentaire te filmen over de Afro Surinaamse laatste zorg en uitvaart. Dit in 

het kader van een serie van zes uitzendingen over multiculturele uitvaarten in 

Nederland. Met beide omroepen is de Federatie in gesprek gegaan en beiden 

geven aan geen budget te hebben voor een vereniging die mee zou werken aan 

een uitvaart. De tegenprestatie bestaat uit het geven van een video over de 

uitvaart aan de familie. Het leveren van een bijdrage kan geschieden alleen als er 

een “wroko” is en de familie geheel achter staat en hun toestemming schriftelijk 

bevestigen. Uitvaartzorg Meerzorgh in de persoon van de heer Dennis Friperson 

heeft een familie van een overledene bereid gevonden mee te werken en is 

Trouw Den Haag gevraagd de bewassing en geestelijke verzorging te verrichten. 

De opname was op donderdag 21 juli 2016 bij de uitvaart van een jongeman met 

medewerking van “Wi Kan doen dragers” en een brassband. Begin 2017 zal de 

documentaire uitgezonden worden. Max Omroep heeft eveneens de Federatie 

een verzoek verzonden die wij de aflegverenigingen bijgaand doen toekomen. 

Deze verzoeken voor meer profilering, zichtbaarheid en herkenbaarheid van het 

werk ondersteunen wij.  

 Waka Bun Conferentie 
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Landelijke Dinari Dey 2016  

 

Aflegvereniging Jairus ( voorzitter Zuster Kamperveen) is druk bezig met het 

organiseren van de Dinari Dey 2016. Daar waar nodig heeft de Federatie 

ondersteuning verleend. Wij zien uit naar een gezegende en mooie Dinari Dey 

2016 op zondag 18 september te Amsterdam.  

 

Federatie uitingen 

De Federatie heeft met haar lid Aflegverenigingen een beleid uitgezet om het 

bestaan en werkzaamheden van de Aflegverenigingen herkenbaar te maken voor 

elkaar en voor de omgeving. Enkele verenigingen hebben een website en of 

facebook pagina. Diverse verenigingen maken zich herkenbaar door het 

verspreiden van naamkaarten en mond tot mond reclame. De Federatie heeft 

sinds kort een facebook pagina “federatie afleggers” om een bijdrage te leveren 

aan dit doel. In het kader van verjonging en de instroom is het goed hieraan mee 

te werken.  Afleggers moto “horen zien en zwijgen” evenals het gegeven nooit 

gegevens van bewassingen en of uitvaarten van families zonder hun 

toestemming te plaatsen of te verspreiden is te allen tijde van toepassing. Wij 

zien gaarne ook uw medewerking aan deze facebook pagina door het aanleveren 

van foto materiaal of nieuws van uw vereniging. Federatie website 

www.federatieafleggers.nl is online en in ontwikkeling. Gaarne hebben wij een 

bijdrage van lid aflegverenigingen; die vaardigheden hebben om de website 

verder te helpen ontwikkelen.  

 

http://www.federatieafleggers.nl/
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Federatie financiën  

Kosten van de Federatie worden gedekt door de contributie van lid verenigingen 

en de financiële bijdrage die de Federatie heeft ontvangen van Yarden. Eenmaal 

per jaar bij de voltallige vergadering krijgen lid verenigingen inzage in de 

financiële staat van de vereniging.  

Dankzegging  

Wij danken allen die een bijdrage leveren aan de verheven werkzaamheden 

laatste zorg; uitvaart en rouwverwerking. Dankzegging ook aan de dragers  

“Wij doen ons best “en “Wi kan doen” die op gedreven wijze ons Afro 

Surinaams erfgoed in stand houden en uitvaarten bedienen. Dank aan Yarden 

voor de toezegging van structurele bijdrage aan de Federatie. Dank aan 

Uitvaartzorg Meenhuis voor hun bijdrage aan de Conferentie Waka Bun. 

Alsnog felicitaties bij de viering van het 1
ste

 lustrum van de Aflegvereniging 

Judica. Wijsheid en sterkte bij de voorbereidingen van lid verenigingen die 

bezig zijn met hun vieringen. Onze wens is zoveel mogelijk lid verenigingen te 

betrekken bij de activiteiten van de Federatie.  

 

Het bestuur Federatie Surinaamse Aflegverenigingen Nederland. 

 

 


