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Fawaka vrienden van Villa, 
 

Hierbij presenteren wij u onze eerste Villa Tori van 2023, een online-verslag, dat 
twee keer per jaar zal verschijnen in januari/februari en in juli met verschillende 
achtergrondverhalen en terugblikken op de projecten die we bij Villa hebben 
uitgevoerd in de afgelopen zes maanden. 

 
Uitgelichte projecten van juli t/m december 2022 

 
1 juli Alakondre Dialoogtafel  
Op de Dag der Vrijheden organiseerde Villa Zapakara voor het eerst de Alakondre Dialoogtafel, 
de Surinaamse versie van de Keti Koti-dialoogtafel, die in Nederland al geruime tijd bekend is. 
Tijdens deze avond gingen de deelnemers, middels een gestructureerde dialoogmethode, op 
zoek naar de overeenkomsten en gelijkenissen in de Surinaamse Alakondre samenleving. Met 
deze dialoogtafel wil Villa Zapakara een bijdrage leveren aan het proces van verbinding in de 
samenleving met de gedeelde geschiedenis als startpunt. Bovendien ontdekken de deelnemers 
de kracht in zichzelf en de ander door met elkaar in gesprek te gaan. De intentie is dat Villa 
Zapakara de komende drie jaar vaker de Alakondre tafel zal organiseren rondom verschillende 
Surinaamse feest- en gedenkdagen. Dit project is voor nu nog voor de doelgroep 18-plussers 
en later voor kinderen. 
 
Grote vakantieprogramma 23 augustus – 30 
september  
Afgelopen jaar was het het eerste jaar dat wij de 
hele vakantie een programma hadden 
aangeboden. We blikken terug op een 
succesvol vakantieprogramma. Villa Zapakara 
was haast elke dag volgeboekt. De kinderen 
konden elke dag genieten van verschillende 
activiteiten zoals workshops over de natuur, 
cultuur en techniek, spelletjes, speurtochten en 
nog veel meer. Ook dit jaar hebben wij 
ondersteuning gehad van het directoraat Sport 
en Jeugdzaken. Elke vrijdag werd er twee uurtjes met de jonge bezoekers gesport. Er is flink 
bewogen en de kinderen hebben genoten van het vakantieprogramma.  
 
 

 
 



 
 
  

 
Goedkeuring aanvragen 2022 - 2023 

‘Zie de wereld door jouw fotolens’ is een workshop die Villa Zapakara in 
samenwerking met +597 Photography Foundation heeft ontwikkeld. Tijdens 
deze 2-daagse workshop ontdekten kinderen tussen 10-13 jaar hoe zij de 
effecten van klimaatverandering in de eigen leefomgeving konden vastleggen. 
Na een succesvolle workshop in Paramaribo in 2021 worden dit jaar tussen 
januari en maart 2023 ook workshops gegeven in de districten Commewijne, 
Saramacca, Marowijne, Coronie en Nickerie. De aanvraag voor dit project bij de 
UNDP werd in augustus 2022 goedgekeurd. Vier van de vijf oriëntatiebezoeken 
naar de districten werden in november en december afgelegd.  

 

Het ‘Discover the World: Museum (Exhibition Sranan Krakti) & ZapLab’ of te wel het ZapLab 
2.0-project doet Villa Zapakara in samenwerking met de Alcoa Foundation. Voor dit project zal 
het ZapLab tot juli 2023 in vijf verschillende districten workshops aanbieden om technische 
educatie gekoppeld aan kunst en cultuur over te dragen aan de lokale jeugd. In Para, Wanica, 
Commewijne, Marowijne en Brokopondo kunnen jongeren tijdens deze workshops meer 
ontdekken over digitaal tekenen, digitaal borduren en organisch planten in combinatie met de 
techniek.  

Voor het Zorg en Hoop kunstuitwisselingsproject in samenwerking met Mirjam Marks, directeur 
van Underdogs en een van de oprichtsters van Villa Zapakara, gaan wij in 2023 naar 
Commewijne, Saramacca en Brokopondo. Daar maken jongeren simultaan met leeftijdsgenoten 
in Nederland kunstwerken met als thema klimaatverandering onder begeleiding van echte 
kunstenaars. De middelen hiervoor komen van de Nederlandse Ambassade in Paramaribo.  

  
Feestgroep in Suriname 
‘Feest! Weet wat je viert’ is een concept dat door Museum Catharijneconvent in Utrecht is 
bedacht, waarbij bezoekers op interactieve wijze achter het waarom van (vooral christelijke) 
feesten komen. Het Museum Catharijneconvent wilde dit concept met tien andere musea delen. 
In mei 2018 werd Villa Zapakara de tiende en eerste overzeese partner die het feestconcept 
wilde uitdragen. Museum Catharijneconvent en Villa Zapakara willen zich er hard voor maken 
om door verdieping meer onderling begrip en respect voor elkaar te scheppen in verschillende 
samenlevingen. De negen feestpartners uit verschillende Nederlandse provincies waren van 
eind oktober tot begin november eindelijk een keer te gast bij Villa Zapakara waar zij onze 
uitvoering van ‘Feest! Weet wat je viert’ mee konden maken.  

 

 

 



‘Feest! In het Alakondre huis’, is de feestlocatie in onze 
Sranan Krakti tentoonstelling waarmee wij het feest concept 
uitdragen. In dit huis wil Villa Zapakara de aanzet doen om 
van acceptatie naar verbinding te gaan tussen Surinamers 
van verschillende komaf. Van zeven nationale feesten 
verhelderen wij de achtergrond en gebruiken.  

 
Workshop Stichting Snake Patrol Suriname  
Op zaterdag 19 november 2022 hadden wij een event i.s.m. Snake Patrol 
Suriname. Alle kinderen kwamen enthousiast naar Villa, omdat ze niet wisten wat 
ze moesten verwachten. Toen de mensen 
van Snake Patrol kwamen, kon je de 
spanning bij de kinderen voelen. Vragen 
zoals zijn er echte slangen hier en gaan ze 
me bijten, kon je horen bij hun gefluister. 
Toen de echte slangen tevoorschijn werden 
gehaald, waren de kinderen heel erg onder 
de indruk. Ze mochten de slangen zelfs 
vasthouden en foto`s met ze maken.  

 
Expatsborrel 
Op 19 november organiseerde Villa Zapakara samen met InterNations (netwerk van expats in 
Suriname) een avondprogramma met workshops en een afsluitende borrel. De deelnemers 
konden een miniworkshop doen in het ZapLab, waar ze hun eigen vaandel konden borduren 
met de digitale borduurmachine, onze VR experience over Kwamalasamutu in het zuiden van 
ons land meemaken of een wellness miniworkshop doen in onze Oso Dresi Oso.                    
Het organiseren van dit soort events, workshops en speciale tours voor expats en toeristen is 
een van de nieuwe diensten die Villa aanbiedt om een breder publiek te bereiken. Hiervoor 
werken wij ook samen met een aantal Surinaamse tourbedrijven zoals Orange Suriname en 
Packed and Ready. 

 
Srefidensi-viering 
Elk jaar hebben wij een srefidensi event speciaal voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar. Het afgelopen jaar was weer een succes.            
We hadden als workshop een Srefidensi Suripop 
karaokeworkshop. De kinderen mochten die dag een wit T-shirt 
meenemen om de Surinaamse vlag erop te schilderen.  

 

 

 

 



 

Verjaardag Villa en ZapLab + launch QR-code Mini Forest 
Het afgelopen jaar mocht het museum zijn dertiende 
verjaardag vieren en het ZapLab zijn tweede verjaardag.     
We hadden op die dag een bunkopu seri, waarbij mensen hun 
goede tweedehandse spullen konden verkopen tegen een 
zachte prijs.  

Ook opende Villa Zapakara een nieuwe 
interactieve QR-wandelroute in het Mini 
Forest als onderdeel van de huidige 
tentoonstelling Sranan Krakti. De technische 
toepassing en aanvulling werd door het 
ZapLab gedaan. Dit project is onderdeel van 
het ZapLab 2.0 project gesponsord door 
Alcoa Foundation.  

 

Kinderdagevent 
Op 3 december konden onze bezoekers genieten van de ballonspelletjes, sport en spel.     
Aan het einde van de dag werden de gezichten geschminkt.  Zij gingen allemaal met 
gekleurde en blije gezichten weg.  

 
Filmpremière Indra Hu  
Op 10 december is bij ons de film Leena en Jopie van schrijfster Indra Hu in première gegaan. 
De kinderen van huize Tamara hadden de eer om mee te doen aan dit event. Dit event was 
voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Op deze dag is er voorgelezen uit één van de boeken van 
Indra Hu. De boeken van deze kinderboekenschrijfster zijn ook toegevoegd aan de reeks van 
Sranan Krakti die wij in de tentoonstelling hebben staan, omdat schrijfster Indra Hu al 20 jaar 
lang kinderboeken schrijft. Zoek je een leuk cadeau, kom dan een boek van Indra kopen in 
onze Sranan Krakti Villa Shop. 

 
Officieel afscheid oude bestuursleden en welkom nieuwe leden  
Tijdens ons kerstuitje waar het oude en nieuwe bestuur, het museum en ZapLab team 
aanwezig waren, namen wij officieel afscheid van het oude bestuur dat vanaf 2019 aanzat en 
verwelkomden wij het nieuwe bestuur. Bryan van het Kruys (oud-voorzitter), Rachel Draaijer 
(oud-penningmeester) en Eline Verhek (oud-secretaris) werden bedankt voor hun 
ondersteuning als bestuursleden. Als blijk van waardering ontvingen zij een in het ZapLab 
vervaardigde Sranan Krakti pangi. Ons nieuwe bestuur dat tot 2025 aanzit, bestaat uit Anne-
Greet Dilweg (voorzitter), Marguerite Tjong A Hung (penningmeester) Sven Hartman 
(secretaris), Arvind Bhageloe (commissaris). 

 
 
 



 
Kinderkerstbrunch  
Elk jaar hebben we als terugkerend evenement een 
kerstbrunch met de kinderen. Het afgelopen jaar mochten de 
kinderen een kerstwerkstuk maken en daarna genieten van 
een uitgebreide driegangenkerstbrunch. Als afsluiting van de 
dag keken de kinderen naar een kerstfilm.  

Owru Yari Programma 
Vanwege de kerstdagen in het weekend, kon het museum in de periode tussen Kerst en Oud 
en Nieuw dagprogramma’s aanbieden. Ook dit jaar gaan wij weer voor een owru yari 
programma.  

 

ZapLab afgelopen 6 maanden 
Opdrachten 
Afgelopen 6 maanden heeft het ZapLab enkele interessante 
opdrachten uitgevoerd. Een daarvan was het vervaardigen van 
gegraveerde tags en een pressfit box voor Gobanana. Ook kregen 
wij van een buitenlandse bezoeker een leuke opdracht om tags voor 
honden halsbandjes te graveren. Behalve deze opdrachten heeft 
het ZapLab producten zoals gegraveerde onderzetters, 
sleutelhangers, geborduurde pangi’s en pouch bags vervaardigd 
voor de Villa Shop a la Sranan Krakti lijn. Een nieuwe toevoeging 
aan de Sranan Krakti lijn is de tote-bag gemaakt van pangistof. Met 
deze tassen willen wij single use plastic ontmoedigen en het milieubewustzijn aanmoedigen. 
Het aanbieden van deze tasjes past helemaal binnen de Go Green challenge die Villa Zapakara 
is aangegaan op verzoek van Alembo. 

Vakantieprogramma 

Het Zaplab heeft in de periode augustus- september 2022 een leuk 
en zeer informatief vakantieprogramma afgewerkt. Met thema’s 
gericht op duurzaam leven hebben de participerende jongeren 
diverse educatieve activiteiten mogen doen zoals workshops, het 
bekijken van documentaires, educatieve quizzen etc. Bij elke 
workshop mochten de deelnemers onder begeleiding een eigen 
werkstuk vervaardigen met de machines van het ZapLab en ook uit 
materiaal, bestemd voor de dump, een bruikbaar product 
vervaardigen. Op een zeer ontspannen manier zijn de jongeren 
getriggerd hun creativiteit en innovatie aan de dag te leggen en na 
te denken over hoe wij moeten omgaan met ons milieu.  

 
 



Workshops 
Het ZapLab heeft aan diverse groepen rondleidingen en 
workshops verzorgd. Voor de Rotary werd op 30 oktober 2022 
een speciaal programma uitgevoerd voor vijftien best 
geslaagde jongeren van diverse VOJ-scholen. De jongeren 
waren onder de indruk van wat er allemaal gemaakt kan 
worden met de machines in het ZapLab. Ze mochten eerst 
leren met de machines om te gaan en daarna maakten zij een 
eigen werkstuk op elke machine.   

Een groep Surinaamse en Nederlandse kunstenaars, die samen CUPP Collectief 
vormen, bracht ook een bezoek aan het ZapLab, aan hen werd de vacuüm-
vormer workshop aangeboden. Met het ZapLab team werden mallen gemaakt in 
de vorm van natuurproducten zoals pindadopjes, gember en laos, palmrietjes 
etc. Zowel het ZapLab team als de kunstenaars hadden plezier in het maken van 
de mallen: de eindproducten zagen er fantastisch uit. 

 
Wie werken er bij ons? Bij elke editie stellen twee medewerkers uit ons 
team zichzelf voor. Waar worden zij blij van en waar ligt hun kracht?  
 

Mijn naam is Räquel. Ik ben moeder van twee flinke kinderen en 
echtgenote van een lieve man. Ik heb een technische achtergrond 
en ben nu bezig mij te bekwamen in het maatschappelijke. Rustig 
en eenvoudig ga ik door het leven met God als mijn bron van 
kracht. Ik word blij wanneer ik voldaan terug kan kijken op hetgeen 
ik heb gedaan of waar ik aan heb bijgedragen. Ook word ik blij 
wanneer oprechte waardering aan mij kenbaar wordt gemaakt. 
Bijvoorbeeld, wanneer mijn gezinsleden tegen mij zeggen "I love 
you".  

Mijn geheime kracht is gedachten lezen...grapje. Ik bezit een DIY 
kracht. Door die kracht toe te passen, leer ik mezelf beter kennen 
en worden andere krachten verder ontwikkeld. Door mijn DIY-

kracht ben ik een "Jacqueline of all trades en master of some". Ik geniet 
steeds weer van het enthousiasme bij onze jonge bezoekers. Ik vind het 
daarom leuk met hen bezig te zijn bij de ZapLab workshops en 
interactieve rondleidingen. Het mogen bijdragen aan de educatieve 
ontwikkeling van jongeren is wat mij het meest aanspreekt. Het 
enthousiasme waarmee een groep kinderen uit een van onze districten 
participeerde aan een interactieve rondleiding zal me altijd bijblijven. De 
kinderen hebben heel erg genoten en dat hebben ze laten blijken. 
Educatie moet immers leuk zijn. Over 5 jaar zie ik ZapLab als een 
onmisbare partner met betrekking tot informele/non-formele educatie 
binnen de Surinaamse samenleving. 

 



 
Ik ben Loes Tanoesemito en 
ik werk al enkele jaren bij Villa 
Zapakara. Werken met 
kinderen is mijn passie.  

Ik werk hier prettig en heb een goede 
verstandhouding met het team. Door altijd 
vriendelijk en geduldig te zijn, bereik ik veel meer. 
Je straalt de liefde en warmte uit. Ik ben trots op ons 
huidige thema, op hetgeen wat wij bereikt hebben 
met onze eigen Surinaamse middelen, kracht en 
wijsheid. Door eenheid en saamhorigheid in ons 
team en het vertrouwen in eigen kunnen is de 
Sranan Krakti tentoonstelling tot stand gekomen.  

Ik heb er fijne herinneringen aan. Ons motto: Hoe 
dichter je bij jezelf staat, hoe verder je gaat. Ontdek 
de kracht van de Surinaamse natuur, cultuur en de 
kracht in jezelf. Liefde, respect, flexibiliteit, eerlijk en 
oprecht zijn voor mij de basis om prettig en 
succesvol samen te werken in een team.  

En over vijf jaren zie ik Villa Zapakara hoog op de ladder staan 
met mooie projecten. De potentie is er dus we kunnen het. Thank 
you Villa Zapakara, je moet er zijn voor jong en oud.  

 

 

Bedankt voor het lezen van deze Villa Tori, houd ons programma in de 
gaten via Facebook en onze website! Tot snel bij ons in het museum, 
ZapLab of in ons Sranan Krakti Cafe & Giftshop! 

 


