INFORMATIE OVER HET NAKS EU-FRIE
DOCUMENTATIE CENTRUM VOOR DE
AFRO-SURINAAMSE CULTUUR
Het doel van het NAKS “EU-FRIE Documentatie Centrum voor de Afro-Surinaamse Cultuur” is: het documenteren, beschermen en
promoten van het rijke Afro-Surinaamse immaterieel cultureel erfgoed en zodoende bijdragen aan het bewustzijn en de trots m.b.t.
dit cultureel erfgoed, zowel in Suriname als in
het buitenland.

c.

2.



Het bieden van toegang tot de gecollecteerde documenten en materialen
a.


Digitaal: de informatieverschaf¿QJJHVFKLHGWYRRUQDPHOLMN
digitaal;

b.

Interactief: discussies, presentaties, workshops, conferenties, exposities, evenementen,
alle gericht op bewustzijnsbevordering of bewustzijnsversterking m.b.t. immaterieel cultureel erfgoed;

c.

3.
Operationele doelen:
1.

Het verzamelen, documenteren en
catalogiseren van informatie en materialen m.b.t. het Afro-Surinaams immaterieel cultureel erfgoed
a.

b.

Het installeren en onderhouden
van
bibliotheekmanagement
software;
Het inzetten van personeel en
vrijwilligers bij professionele
dienstverlening aan het publiek;

4.

Het bieden van training en
capaciteitsversterking aan de
EU-FRIE dienstverleners.

Fysiek: middels boeken, documenten, manuscripten, studies,
media
producten,
erfgoed
attributen.

Het bieden van training aan EU-FRIE
dienstverleners.
Het bieden van continue training en
capaciteitsversterking aan personeel
en vrijwilligers om professionele
diensten aan publiek en bezoekers te
kunnen bieden
Het ontwikkelen van netwerken en
samenwerking zowel in Suriname als
in het buitenland.

Doelgroepen
Het EU-FRIE Documentatiecentrum richt
zich op een verscheidenheid van individuen,
groepen en organisaties, maar wil in het bijzonder jeugdigen bereiken.
Documentatie die geboden wordt:
1.

Documentatie over NAKS, geproduceerd door NAKS als een van de oudste organisaties die actief is op het
gebied van het cultureel erfgoed van
de Afro-Surinamers;

2.

Documentatie over Afro-Surinaamse
organisaties in Suriname;

3.

Documentatie over het immaterieel
Afro-Surinaams cultureel erfgoed:
a.
Ambachten en beroepen
b.

Kleding en Sieraden

c.

Muziek, Dans, Theater

d.

Literatuur, Talen

e.

Culinair

f.

Traditionele Medicijnen en geneeswijzen

4.

Documentatie over Slavernij en het
Slavernijverleden

5.

Documentatie over ontwikkelingen van
Afro-Surinamers op economisch,
sociaal en politiek gebied

6.

Documentatie over Afro-Surinaamse
schrijvers en Artiesten

7.

Documentatie over Afro-Surinaamse
helden/iconen (in Suriname en in het
buitenland)

8.

Documentatie over Afro-Surinamers in
diaspora:
A. Nederland
B. Andere landen

9.

Documentatie over zwarten in Afrika,
USA, Latijns-Amerika en het Caribisch
Gebied en hun Culturele, economische, politieke en sociale bijdrage aan
de ontwikkeling.

NAKS AFDELINGEN
1. Difrenti Siri podiumkunsten (zang en dans), 6-17 jr.
2. Mi Agida
muzieklessen, 7-15 jr.
3. Wan Rutu podiumkunsten (zang, dans,
performance), 18-35 jr.
4. Ala Firi
afro-spiritual zang, 18-35 jr.
5. Akuba
vrouwenafdeling (voor Afro-Surinaamse
kleding en sieraden).
6. Trowstu
singineti-groepen, en -trainingen.
7. Kwanzaa
sokopsalm en kawina
8. KasekoLoco kaseko- en kawina muziekformatie.
9. Theater
theater, 8 - 20 jr.
10. Kotomisi
senioren van NAKS, recreatie en
educatie.
11. Sranantongo bevorderen van het Sranantongo, cursussen, Sranantongo Neti,Vertaalbureau.
12. Gezins Unit versterken van gezinnen / coaching van
jongeren en ouders.
13. PR-afdeling promotie, contact met de media.
14. Documentatie beheer van het EU-FRIE NAKS
Documentatiecentrum voor de AfroSurinaamse Cultuur.
NAKS COMMISSIES EN WERKGROEPEN
1. Commissie Afro-Surinaams Cultureel Erfgoed
2. Commissie Lezingen en Educatie
3. Sociale Commissie
4. NAKS Tori Bulletin
5. Evenementencommissie
6. (GXFDWLHHQ+LVWRULH 6DEL<X6UH¿
7. Boekproducties
8. Economische Projecten

NAKS EU-FRIE
DOCUMENTATIECENTRUM VOOR
DE AFRO-SURINAAMSE CULTUUR

Organisatie voor Gemeenschapswerk NAKS
Thomsonstraat no. 8 Paramaribo - Suriname
Tel: (+597) 499033 / 8782425
E-mail: cultorgnaks@yahoo.com
Website: www.nakssuriname.com
Facebook: www.facebook.com/nakssurinam
Stichting NAKS Nederland
Nunspeetlaan 494
2573 GE Den Haag
Tel: (+31) 644702046/ 631155394
E-mail: stichting-naks-nederland@live.nl

