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 De oecumenische dienst in de Centrumkerk 

23 nov 2005 

 

De oecumenische dienst in de Centrumkerk op het Kerkplein voor 30 jaar 
Srefidensi werd bijgewoond door verschillenden politieke grootheden zoals de 
voorzitter van DNA, Somohardjo, vice- president Sardjoe en mevrouw 
Venetiaan.De oecumenische dienst is een kerkdienst van de hervormde kerk, 
de katholieke kerk en de Lutherse kerk. 
Foto: Lucien Tull 

 
  

 Grootse herdenking geboortedag Swami Dayanand 

DBS 

13 feb 2006 

 

1. Grootse herdenking geboortedag Swami Dayanand en 5 jaar hoofdmandir 
Arya Dewakar 

De Arische Vereniging Arya Dewakar, opgericht op 29 september 1929, heeft op 
zaterdag 11 en zondag 12 februari een tweedaagse Weda Yajna gehouden ter 
gelegenheid van de 182ste geboortedag van Maharishi Swami Dayanand en het 
vijfjarig bestaan van de hoofdmandir aan de J.A.Pengelstraat.Ook vice- president 
Ramdien Sardjoe was aanwezig op zaterdagavond en voerde kort het woord. 
Widjai Ganesh  

 

  

 Familierelaties Fareisa gaat goede toekomst tegemoet ’Beëindiging 
30/05/2008 Zoals beloofd vond woensdagavond de grootse red carpet première plaats van Saiyan 

Chitchor in theater Thalia. De première was tot in de puntjes verzorgd door organsiator 
Surindia Glamour. 
Vice-president Ramdien Sardjoe was er ook. “Ik sta hier met gevoelens van trots”, zei hij. “Het is 
een hele prestatie om eerst Miss IndiaSuriname 2006, daarna Miss India Worldwide 2007 te 
worden om vervolgens de hoofdrol te vertolken in een film. Een film waarin Fareisa Joemanbaks 
van land tot land te zien zal zijn. De regering is trots op Fareisa.” 

  

 Kumar Sanu 

Times           

29  nov 2005 

 

Afgelopen donderdag 24 november bij de show van de Indiase topzanger 

Kumar Sanu en topzangeres Alka Yagnik, is vice- president Ramdien 

Sardjoe op het podium uitgenodigd om cadeutjes te overhandigen. 

 

 Surinaamse mozaïek viert Hindostaanse immigratie 
door Lesda Pelswijk en Erna Aviankoi 

06/06/2008 

 

Met groot enthousiasme hebben Surinamers en een handjevol buitenlanders gisteren 135 
jaar Hindostaanse immigratie herdacht. Verschillende klederdrachten, cultuuruitingen, 
jong en oud op de been, zwart, blank en rood etcetera...vormden een prachtige mozaiek 
van Surinames multiculturaliteit. 

Vicepresident Ram Sardjoe: “De Hindostaanse immigratie betekent een nieuwe dimensie 

voor Suriname en een verrijking van wat er al was op onder andere godsdienstig en 

cultureel gebied. Daarnaast heeft de groep een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van 

het land: door harde arbeid is de economie mede in stand gehouden en een essentiële 

bijdrage is geleverd aan de onafhankelijkheid van Suriname. Na een periode van 

terughoudend- en behoudenheid werd besloten de kinderen naar school te sturen en is de 

integratie begonnen. Nu zitten de nazaten in alle sectoren van de samenleving.” De 

bewindsman vindt dat de verscheidenheid tussen de verschillende groepen niet verhindert 



dat Surinamers één zijn en vrijelijk en gelijkwaardig werken aan de toekomst van het land. 
  

 

 


