PERSBERICHT
”See something, say something, do something”
Woorden van Madeleine Albright, die klonken in de Koningskerk
tijdens de Johan Ferrier lezing 2018, die 24 mei jl. in de Koningskerk
Amsterdam gehouden werd. Sheila Sitalsing, die de lezing uitsprak
liet een kort fragment van Albright liet zien.
Do something, daar gaat het om, aldus Sitalsing. “De noodzakelijke complete
systeemverandering zal van binnenuit moeten komen”. Deze woorden kwamen terug in de
(panel)discussie met Urwin Vyent - Ninsee-, Noraly Beijer, Rowan Blijd en Dave EnsbergKleijkers - vice voorzitter Johan Ferrier Fonds. Zoals de spreekster stelde: zorg ervoor dat er in
Suriname kritische burgers gekweekt worden, dat de pers en de rechtspraak hun
onafhankelijkheid behouden en democratische instituties versterkt worden.
Alleen door bewust hierop in te zetten kan de ruimte geclaimd worden die nodig is voor het
functioneren van de rechtsstaat en het verbeteren van de economische en politieke situatie.
Door het steunen van projecten op gebied van onderwijs en cultuur in Suriname wil de
Stichting Johan Ferrier Fonds die mensen ondersteunen die op creatieve manieren vertrouwen
in eigen kracht bevorderen.
Het Johan Ferrier Fonds steunt onder andere projecten gericht op jeugd. Zij zijn de kritische
burger van de toekomst.
“Daarmee is de Stichting eigenlijk een soort ‘Oranjefonds-voor-Suriname’ In die zin dat het
gaat om het leggen van verbinding en versterking van eigen identiteit” Dit zei Peter Douwes,
directeur van het Oranje Fonds tijdens zijn bijdrage op de Johan Ferrier Lezing.
Peter Douwes was aanwezig om een update te geven over het fonds op naam van Joan Ferrier,
dat na haar overlijden in 2014 is ingesteld en waarmee projecten voor emancipatie van
vrouwen en meisjes worden gesteund. Een héél grote verrassing was de bekendmaking dat
het Fonds op naam van Joan Ferrier met nog eens vijf jaar verlengd wordt, vanwege groot
succes.
En er was muziek.
Ronald Snijders kreeg iedereen aan het begin van de lezing stil met zijn magische dwarsfluit,
Orville Breedveld zong over de betekenis van het leven met en in verschillende culturen. Een
van de hoogtepunten van de avond was absoluut de column/sketsch die Jeffrey Spalburg
uitsprak, waarin hij ons een spiegel voorhield: in Suriname is je naam je visitekaartje.
Ronald Snijders, Denise Jannah en Robby Alberga vertolkten het speciaal voor de Stichting
Johan Ferrier Fonds door Margo Morrison gecomponeerde “Gi mi da son”. Geef mij de zon! Dat
is wat de stichting wil: licht brengen, kracht en energie uitstralen voor al die mensen die zich
kritisch en creatief zich inzetten voor ontwikkeling en zelfredzaamheid van burgers van
Suriname.
Voor meer informatie over het goede werk van de Stichting Johan Ferrier Fonds kunt u kijken
op www.johanferrierfonds.nl eveneens treft u hier de contactgegevens van de Stichting.

