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NEWSLETTER

MENA BOSIKOPU
'koester wat je hebt'
PANGI - WIKKELROK

De naam Pangi is afgeleid van het Franse
woord ‘Pagne’, wat lendendoek of
wikkelrok betekent. De pangi is voor
Suriname en Frans-Guyana de officiële
klederdracht van een volwassen
Marronvrouw. Het bovenlichaam werd in
het algemeen niet bedekt. Binnen de
Marrongemeenschappen wordt iemand
die steeds de dezelfde kleding aantrekt,
spottend Akatusu naawan
(jachtpatronen) of Adhe’mitee (was en
weer) genoemd. Anno 2014 ontwerpen
jonge marronvrouwen pangistof jurken,
bloussen, hemden, korte- en
langebroeken.
MAIPA SII FATU - (MARIPA OLIEATTALEA REGIA)

Maripa (Attalea Regia) is een palmsoort
waarvan de rijpe vruchten worden gegeten en
kan er olie worden gemaakt van de kern van
de noten. De palmvrucht bevat veel noten die
als vrucht groeien aan de palm die wel 25 tot
30 meter hoog kan worden. De Marrons en
inheemsen maken al eeuwenlang maripa olie
uit de noten. De olie gebruikt men om te
koken, maar voor haar- en de huidverzorging.
Maripa olie is behalve dat de maaltijden een
overheerlijke smaak geeft, ook heel goed voor
de algehele gezondheid van de mens
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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
Afu-Mena 'Cherish Culture ..Protect Nature!'
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