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NEWSLETTER

MENA BOSIKOPU
'koester wat je hebt'
OKANISI MARRON ONOMASTIEK

Waar komen de traditionele namen
vandaan die de Okanisi, Pamaka en Aluku
Marrons vroeger aan hun kinderen gaven?
Wat betekent de namen? Wat zijn de
(kennelijk) echte namen van Kodyo,
Mentor en Present, de drie helden die in
de slavernijperiode bijna de helft van
Paramaribo in de as legden?Al deze en
meer achtergrondinformatie vind je in dit
boek:OKANISI MARRON ONOMASTIEK,
Van Yaw tot Kenrich Van Abeni tot Ruth.
Een studie naar de betekenis, oorsprong
en verspreiding van de Surinaamse
Okanisi Marron (traditionele)
persoonsnamen.
FON FON PEPRE

De Fon Fon pepre staat bekend als een
van de oudste uitvindingen van de
Marrons tijdens het overleven in het
tropisch regenwoud van Suriname. Het is
vooral rijk aan Vitamine C, Magnesium en
Kalium. Biologisch vers gestampte droge
peper met een klein beetje keukenzout en
natuurlijke smaakversterkende
ingrediënten. Het kan gebruikt worden bij
warm- en koud eten, maar ook voor het
inleggen van uw vlees en of vis. De Fon
Fon Pepre is ook heerlijk bij uw
vegetarische maaltijden, belegde broodjes
en salades.
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TEMBE ART - HOUTSNIJWERK

Prachtig bewerkte en beschilderde
houtsnijwerken van Aucaanse kunstenaars
die tot nog toe voornamelijk in Frans
Guyana verkocht worden. Dit product is
ontstaan uit onze behoefte om meer
bekendheid te geven aan dit aspect van
onze eigen Marron cultuur en de interesse
naar een blijvende herinnering aan de
cultuur van de Pamaka en Okanisi
Marrongemeenschappen langs de rivieren,
de Marowijne en Tapanahoni rivier in het
zuid oosten van Suriname.

BUSINESS EXPANSION

Onze online dienstverlening dat
eerst gefocust was op Nederland,
Belgie en Frankrijk. Heeft zich
inmiddels uitgebreid naar andere
Europese landen en het Caribisch
gebied. Afu-Mena verzendt na
bestelling naar de volgende landen:
-Nederland, Belgie, Frankrijk,
Nederlandse Antillen, Tjechie,
Spanje, Curacao, Verenigd
Koninkrijk en Duitsland. Zeg het
voort aan uw vrienden en familie.

Afu-Mena is opgericht in 2010 door
Paulus B. Tojo MBA, in Paramaribo,
Suriname en is een multidisciplinaire
onderneming met als missie; “koester én
respecteer onze natuur en cultuur”. Onze
visie: verder kijken dan de horizon om op
veranderingen te kunnen anticiperen. Via
de ‘superfoods Plus’ webwinkel bieden
wij gezonde en voedzame ambachtelijk
bereide producten, kunst, literatuur en
kruiden aan. Bezoek ons via
www.afu-mena.eu
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