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Geslaagde Javaanse middag – Tijdens de soos van
20 juni stond op het programma “Javaanse middag”.
Vooraf hadden de meeste mensen zoiets van “het
wordt vast zo’n middag met vooral Javaanse gerechten”. Niets bleek echter minder waar: de middag stond
bol van informatie over de Javaanse cultuur, verzorgd
door onze eigen Joyce. Op boeiende wijze wist ze de
bezoekers te vertellen over o.a. Javaanse bruidskleding en een stukje geschiedenis met betrekking tot de
komst van de immigranten vanuit Indonesië naar Suriname. En natuurlijk konden de bezoekers zich te goed
doen aan de overheerlijke hapjes die onze dames allemaal hadden bereid. Het geheel werd ook nog opgeluisterd door toepasselijke Javaanse muziek en de
speciaal voor deze middag in Javaanse kledij gestoken dames, maakte het helemaal af. De sfeer zat er
goed in en we kijken nu al reikhalzend uit naar de volgende soosmiddag met een culturele activiteit.

Van het bestuur
Het doet ons genoegen om u deze
tweede editie van de nieuwsbrief te
kunnen aanbieden. Ruim drie
maanden geleden dachten we niet
over voldoende materiaal te kunnen beschikken voor een 3maandelijkse uitgave, we durven
nu voorzichtig te stellen dat het tegendeel het geval is.
In deze editie speciale aandacht
voor de aankomende Sranan
Wowojo, een evenement dat we al
veel te lang hebben moeten missen. Noteer alvast de datum in uw
agenda en vertel het vooral verder.
De doelgroep van onze stichting
betreft ouderen, het is helaas dus
te verwachten dat we af en toe afscheid moeten nemen van familie
en vrienden. Zo hebben we in mei
afscheid moeten nemen van Fred
Pieters. Ook MI BOSIE zal hem
missen, we kunnen bijna zeggen
dat een Sranan Wowojo zonder
Fred bijna niet denkbaar is.
Onze gedachten gaan ook uit naar
degenen die kampen met gezondheidsklachten. We wensen hen een
spoedig herstel.

Zaterdag 14 september in “De Ronde” Eindhoven!
Lees verder op de volgende pagina’s.
Voor informatie over kraamhuur (Food en non-Food),
neem contact op met MI BOSIE via info@mibosie.nl.
Scheerderstraat 62 • 5623 AL Eindhoven • Telefoon: 040-246.89.55 • IBAN: NL52ABNA0528641379
internet: www.mibosie.nl • e-mail: info@mibosie.nl • KvK Oost-Brabant 41091145

Appartementencomplex ’t Hof
’t Hof is in 2013 opgeleverd door Woonbedrijf Eindhoven. MI BOSIE was in de voorbereidingsfase betrokken bij het maken van
de plannen voor dit prachtige wooncomplex.
Het berust op een misverstand om te denken dat MI BOSIE samen met Woonbedrijf
bepaalt wie er een woning krijgt toegewezen. Het enige dat wij doen is een lijst bijhouden van woningzoekenden met een Surinaamse achtergrond. Komt er een woning
vrij en werd die bewoond door iemand die
via MI BOSIE was voorgedragen, dan zal de

eerstvolgende persoon op genoemde lijst
door Woonbedrijf uitgenodigd worden voor
een intake; onze bemoeienis houdt op dat
moment dan ook op. De wijze van toewijzen
van woningen is wettelijk vastgelegd, daar
zijn dus regels voor. Indien u als woningzoekende, met een Surinaamse achtergrond, belangstelling heeft voor één van de
woningen in ’t Hof, neem dan eerst contact
op met ons secretariaat. Om te beginnen
kunnen we u op de wachtlijst plaatsen. Ook
nemen we dan samen met u de voorwaarden door, evenals de vervolgstappen.

“Sobere” viering 30 jaar MI BOSIE
De viering van 30 jaar MI BOSIE vond plaats tijdens de speciale soos van 11 mei. Hoewel
vooraf was aangekondigd dat het geen groots feest zou worden, was het niet te merken aan
de opkomst en de gezelligheid. Door het optreden van dj Jane was het lastig om niet van je
stoel af te komen, hieronder enkele sfeerbeelden. De bezoekers hebben dan ook flink de benen losgegooid, er waren alleen maar blije gezichten te zien. Behalve hapjes en drankjes
was er ook een kleine maaltijd voor iedereen. De Sranan Wowojo van 14 september zal in
het teken staan van 30 jaar MI BOSIE.

Busreis naar Antwerpen
De aankondiging voor de busreis naar de Exotische markt in Antwerpen op 25 mei zag er
nog zo veelbelovend uit. We vertrokken ook met een aarzelend zonnetje uit Eindhoven, maar
naarmate we onze bestemming naderden werden de wolken aan de hemel grijzer en op gegeven moment viel er een licht buitje naar beneden. Dit hield aan totdat we in Antwerpen uitstapten, maar daarna werd het gelukkig beter. Een ieder ging zijn of haar eigen weg, eerst
rondlopen over de markt en vervolgens het drukke winkelcentrum in. Uiteraard werd er ook
een bezoek gebracht aan de vele terrasjes. Dat was
ook nodig, want inmiddels was de temperatuur aardig
opgelopen. Met volle tassen en zelfs een konijnenkooi compleet met stro en konijn (!), begonnen we om
ongeveer 18.00 uur aan de terugreis. Er was uiteraard nog de trekking van de loterij (met dank aan Jolie), met wederom leuke prijsjes. Moe maar voldaan
zette de chauffeur ons op tijd weer af in Eindhoven.

Sranan Wowojo: oude tijden herleven!

Het lijkt inmiddels eeuwen geleden, maar
u herinnert zich vast nog wel de Sranan
Wowojo (letterlijk vertaald: Surinaamse
Markt), het jaarlijkse evenement van MI
BOSIE waarbij de Surinaamse cultuur
werd gepresenteerd aan het grote publiek
in Eindhoven. Op zaterdag 14 september
aanstaande beleeft de Sranan Wowojo
een herstart op het binnenterrein van De
Ronde. Deze aankondiging roept bij velen
mooie herinneringen op en waarom ook
niet? Het was immers altijd een leuke dag
voor een gezinsuitje en niet te vergeten
een ontmoetingsplek voor hen die elkaar
lange tijd niet meer gezien hadden. Met
de organisatie van het evenement wil MI
BOSIE de bezoekers in ongedwongen
sfeer kennis laten maken met de verscheidenheid van de Surinaamse cultuur.
Dat wordt allemaal gepresenteerd via diverse zang-, dans- en muziekoptredens
en heerlijke exotische snacks en gerech-

ten. Daarnaast zijn er kraampjes met diverse producten en informatie, kan men
meedoen met workshops en ook aan de
allerkleinsten is gedacht, want er staan
ook kinderactiviteiten op het programma.
Zij die in het verleden weleens een Sranan Wowojo bezocht hebben weten zich
ongetwijfeld te herinneren dat de sfeer erg
gemoedelijk is. De enige spelbreker zou
het weer kunnen zijn, maar we gaan er
vanuit dat we rond de geplande datum
daar geen last van zullen hebben.
In het verleden verbond MI BOSIE een
thema aan elke editie van de Sranan
Wowojo. Voor de komende editie hebben
wij dat nog niet gedaan, maar aangezien
we dit jaar als stichting 30 jaar (!) bestaan
lijkt het ons een mooi idee om de Sranan
Wowojo ter ere van deze mijlpaal te organiseren. MI BOSIE nodigt u nu al uit om
de Sranan Wowojo te bezoeken. Noteer
de datum alvast in uw agenda!

Prijsvraag
Hier zijn de antwoorden op de vragen uit de vorige nieuwsbrief:
1. MI BOSIE is opgericht op 12 januari 1989
2. Sooslocaties: BACS gebouw, De Ronde, Scheerderstraat
3. Aan de Scheerderstraat sinds 2013
4. De jaarmarkt heet Sranan Wowojo
Uit de inzendingen kwam als winnaar uit de bus: mevrouw F. Schouten. Deze krijgt binnenkort bericht over de prijs.
Nieuwe vraag
In de afgelopen jaren heeft MI BOSIE diverse bestuursleden gehad. Noem er tenminste 8.
Oplossingen mailen naar info@mibosie.nl.
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JULI
BUSREIS NAAR AMSTERDAM
Bingo
Workshop Broodtaart bakken (Surinaams recept)
Vertoning DVD A POKU TORI (Lieve Hugo)
Leestafel, Spelletjesmiddag (sjoelen, kaarten, etc.), Soep
Bingo
Kwismiddag en eenvoudige Taaltoets
CREOOLSE MIDDAG (Klederdracht, Odo’s, Anansi tori, Surinaamse
muziek, Surinaamse hapjes)
Bingo/ Soep
AUGUSTUS
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MI BOSIE Bazaar
Bloemschikken/ Sjoelen
Bingo
Leestafel, handwerken en spelletjes
MI BOSIE BARBECUE
Karaoke/ hapjes
Bingo
TUPPERWARE Workshop (demonstratie)
Creatief bezig zijn (schilderen o.l.v. mw. Rademaker), Kaarten etc.
Bakmiddag (Pannenkoeken met ijs bereiden)

5
7
12
14
19
21
26
28

SEPTEMBER
Potjo Potjo Workshop/ Hapjes
Bingo/ Soep
Rondleiding in de PHILIPS FRUITTUIN
SRANAN WOWOJO in De Ronde
Bingo
Creatief bezig zijn (Kleuren voor Volwassenen)
AMERIKAANSE SOOS
Bingo

Let wel: wijzigingen voorbehouden!
De soosleiding stelt alles in het werk om wijzigingen tijdig door te geven. Wijzigingen zijn
meteen zichtbaar op de website. We stellen het op prijs indien u het ook aan anderen doorgeeft als er wijzigingen zijn doorgevoerd.
Heeft u suggesties voor een activiteit? Laat het ons weten!
Colofon
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