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NEWSLETTER

MENA BOSIKOPU
'koester wat je hebt'
THEE SOORTEN UIT DE NATUUR

Redi Katun, Busi Papaja & Bos Zuurzak
Thee Uit Suriname van Mel's products, ze
zijn niet alleen lekker, de ingrediënten
zijn ook heilzame kruiden.
Redi Katun thee
De Redi Katun, Gossypium barbadense. Is
een middel om prostaat-, blaas- en
nieraandoeningen mee op te lossen.
Verder is deze thee een middel bij
gonorroe en urinewegontstekingen. Redi
katun verlaagt de bloeddruk. Het
bevorderen van de urinelozing en de
bloeddrukverlagende eigenschappen
hebben rechtstreeks met elkaar te maken.
Je kunt gedurende de dag zoveel van
deze thee drinken als je nodig hebt.

ZEG HET MET DOEKEN MARRONTEXTIEL

EN DE

TROPENMUSEUM COLLECTIE

Geschiedenis en gebruik van textiel in de cultuur
van de Marrons in Suriname en het grensgebied
met Frans-Guyana.De Marrontextielcollectie van
het Tropenmuseum bevat zo’n 130 items,
voornamelijk afkomstig uit de Ndyuka en
Saamaka cultuur. De alleroudste stukken textiel
dateren van eind negentiende eeuw en zijn
afkomstig uit de collecties van de voorganger van
het Tropenmuseum – het Koloniaal Museum in
Haarlem (sinds 1871) – en van de etnografische
collectie van Artis (sinds 1855), die in 1911 naar het
Koloniaal Museum kwam.
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ODYEMBA MATU SIERADEN

De sieradenlijn heet eigenlijk
ODYEMBA_MATU_SIERADEN Afgekort
ODYEMBA. Het is vernoemd naar een bigi
Kondre mati van mij, Misi Yaba en Adjako
Awai. De Odyemba matu sieraden zijn niet
gemaakt met/van een speciale obia of
soortu dresi sani dan ook. Nee, na puur a
kracht fu a natuur.
Het individu
Het hangt van jou zelf als individu af welke
invulling je aan jouw sieraad geeft. De
sieraden lijn betreft traditionele sieraden
die van exotische fruit pitten gemaakt zijn.

ONLINE DIENSTVERLENING

Onze online dienstverlening die
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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