Uitslag Enquete 2013

Hoe verder met de BKM

Uitslag enquete 2013

Tussen 16 oktober en 7 november 2013
hebben wij reacties gehad op onze enquete.

1. Ieder jaar wordt een BKM georganiseerd door de Stichting Boeroe Kon
Makandra.
Vind je dit aantal goed of zou het moeten worden veranderd?
Antwoordkeuzen–

Reacties–

Ja, Eén keer per jaar is precies goed.
Ik wil het graag 2 keer per jaar
Eén keer in de 2 jaar is ruim voldoende
Voor mij hoeft het niet

78,57%
0%
14,29%
0%

Reacties: Ander advies (svp beschrijven)

7,14%

2. We hebben inmiddels 10 keer een jaarlijkse BKM georganiseerd. Zeven
daarvan waren een "Grote" BKM en drie daarvan waren een "Kleine" BKM.
De Grote BKM heeft ruimte voor meer mensen (meestal komen er ca 120
mensen), een presentatie, het gezellig samen zijn, de loterij, eten met
elkaar. Een Kleine BKM heeft ruimte voor ca 40 mensen, heeft wel de
presentatie, maar niet het eten, en niet de loterij.
De kleine BKM is daarmee ook goedkoper dan de grote BKM.
Kun je jouw mening geven.
Als je geweest bent, wat vind je van de Grote en wat van de Kleine BKM.
Heb je een voorkeur, of is juist de afwisseling goed?
Weergave reacties
 Ben alleen naar de grote BKM's geweest. Die waren erg leuk, maar ik kan me voorstellen dat
die kleine BKM's ook heel leuk zijn. Bij kleinere bijeenkomsten heb je meer gelegenheid om
echt met elkaar te praten. Een afwisseling van de twee soorten bijeenkomsten lijkt me goed.
 De Grote BKM heeft een compleet programma, voor elk wat wils.
 De grote BKM (4x)
 afwisseling is goed (4x)
 De grote vind ik meestal gezelliger en leuker , echt dagje uit
 De Grote BKM heeft onze voorkeur i.v.m. de afstand, bij de kleine moet je voor een paar uur
een grote afstand overbruggen, en het is mogelijk om veel bekenden te spreken bij de Grote
BKM
 muziek dansen en eten> LEUKST
 De kleine hebben wij nooit meegemaakt, dus kunnen wij niet oordelen.
 Ik ben bij de Grote BKM geweest en vond de sfeer erg leuk, vooral de loterij. Het eten was
matig, niet echt Surinaams. Daar moet wat aan gedaan worden.
 Ik ben helaas nooit op een kleine BKM geweest, maar mij lijkt een afwisseling goed zowel
voor de organisatoren als de trouwe kern van deelnemers.
 Ik ben bij de grote BKM geweest erg gezellig fijn om weer met velen te praten en je leert ook
weer nieuwe mensen kennen en het eten als Surinamer hoort dat er toch bij wat moeten we
zonder eten samen ?????
 Ik ben op beide geweest. Qua sfeer is de grote natuurlijk super, maar ik snap dat het ook wel
de nodige kosten met zich mee brengt. Dus afwisselen zoals de afgelopen jaren geweest is
lijkt mij de beste oplossing.
 Ik ben door omstandigheden niet zo vaak op de kleine geweest, maar ik denk dat de
afwisseling zeker goed is. De grote is wel bere-gezellig
 Ben maar 1 keer naar een BKM geweest heb dus geen mening
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Grote is gezellig, dan zie je familie en bekenden Kleine nooit geweest i.v.m. grote afstand(km)
Wij zijn nooit naar 'de kleine' geweest dus kunnen niet vergelijken.
ik was aanwezig enkele jaren geleden toen de BKM in Groningen in Suriname gehouden
werd. Ik woon in Frans Guyana .Toen ik in Frankrijk woonde kende ik de BKM nog niet dus
kon ik niet naar Nederland gaan . Als ik op de hoogte ben wanneer dat in Sur gebeurt ga ik
wel naar toe. Het is leuk Mijn idee is om een bijdrage van 2 srd te vragen bij zo'n gelegenheid
en dat geld te gebruiken voor een goed doel. Eten en drinken moet er wel bij zijn.
I have enjoyed the big and the small BKM but perhaps the big I like better though it is more
work for the organizers. I like that the big brings together more people -- it is the people who I
have enjoyed. The food is not as important to me. Mostly I am thankful and appreciative of the
work of the committee in bringing together the Boeroes community. Thank you!
Ik ben een nakomeling van een kolonist woon en werk in Suriname. Ik ben er dus nooit
geweest en kan dan moeilijk een mening hierover geven.
Mijn voorkeur gaat uit naar de grote BKM. Daar zit meer gezelligheid in door het eten en de
loterij
Een grote spreekt ons meer aan maar als er niet voldoende belangstelling is dan misschien
om het jaar.
Ben alleen naar de grote BKM geweest. Was wel gezellig alleen waren er veel groepsvormingen. Als je de mensen niet kent wordt er moeilijk contact gemaakt.
niet eerder geweest
De grote bijeenkomst is altijd leuk en voor mij is het ontmoeten van anderen en vroegere
tories belangrijk!
afwisseling is goed, maar ik heb alleen de grote meegemaakt het die hartstikke leuk...

3. Wat is voor jou en je familie de reden om aanwezig te zijn op de BKM?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
Antwoordkeuzen–

Reacties–

Ik ben nooit aanwezig

19,05%

Ik ga er heen om oude vrienden te ontmoeten

54,76%

De onderwerpen die worden gepresenteerd spreken mij aan

50%

Ik ga er heen om juist nieuwe mensen te ontmoeten

33,33%

4. Wat is voor jou en je familie een reden om niet te komen?
Ook hier zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Antwoordkeuzen–

Reacties–

Voor mij niet van toepassing, want ik kom altijd

41,38%

De periode (mei/juni) komt mij niet uit

17,24%

De zondag is voor mij niet mogelijk

13,79%

De locatie Soest

13,79%

Ik heb geen vervoer

3,45%

De prijs is te hoog

6,90%

De inhoud van het programma

3,45%

Ik ken niemand
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5. Welk onderwerp of activiteit zou jij willen toevoegen op de BKM?
Weergave reacties
 misschien geluidsopnames van langere interviews met Boeroes in Suriname? Of een liveinterview over een specifiek aspect van de geschiedenis, met iemand die dat zelf heeft
meegemaakt? (nu ik dit schrijf: eventueel zou ik dat wel willen doen, past bij mijn werk en
ervaring als historicus en journalist, neem daarover gerust contact met mij op!)
 * een kwis over de geschiedenis van de kolonisten * kennis bij de kinderen/jongeren over de
stambomen, bv in quiz groepjes spelletjes (voortbestaan BKM) *dia /film over HET
BOERENLEVEN bv dagelijkse bezigheden en gebruiksvoorwerpen in kwisje?
 MEER DANSEN
 Geen idee (8x)
 Het is goed zo.
 Meer lezingen of historische feiten presenteren , mag ook gerelateerd zijn aan het huidige
Suriname. Misschien persoonlijke reisverslagen van vakanties????
 Nog niet over nagedacht
 Geen specifieke wensen. Ik laat mij graag verrassen.
 Moeilijk te zeggen. Onze geschiedenis is voor mij heel interessant. Verder de gezelligheid
mensen te ontmoeten.
 Misschien kunnen de deelnemers zelf hun mooiste, spannendste of meest ontroerende
herinnering aan Suriname vertellen.
 een stand ter plaatse met computer en internet om inlichtingen direct in te willen Ook een foto
reportage, zoals bij de pretparken, waar je een foto kan kopen of een internet service op weer
op zoek te gaan naar filmen en of foto's
 I like it the way it is!
 Aangezien ik zo'n viering nooit heb meegemaakt en niet op de hoogte ben van de activiteiten
is het voor mij heel moeilijk om er activiteit aan toe te voegen.
 Geen idee, moet hier nog over nadenken. Alles m.b.t. Boeroes en Suriname is goed.
 Prima zoals het nu gaat !
 niets

6. Wat vind je van de huidige locatie? (StayOkay, Soest)
Antwoordkeuzen–

Reacties–

Heel goed

30%

Goed genoeg

30%

Maakt mij niet uit

25%

Niet goed

0%

Gewoon slecht

0%

Ander advies
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7. Ben je van plan om ook volgend jaar weer naar de BKM te komen?
Antwoordkeuzen–

Reacties–

Ja, absoluut

12,20%

Waarschijnlijk wel

46,34%

Ik weet het niet

17,07%

Waarschijnlijk niet

7,32%

nee, zeker niet

2,44%

Anders (svp beschrijven)

14,63%

8. De Stichting wordt goed geholpen door een aantal vrijwilligers. Zeker bij de
jaarlijkse BKM. Toch kunnen wij wat extra hulp gebruiken.
Zou je willen meehelpen?
Antwoordkeuzen–

Reacties–

Ja, ik kom zeker helpen

2,78%

Jullie kunnen het vragen en als het uitkomt help ik
Alleen als ik tijd heb

22,22%
8,33%

Waarschijnlijk lukt het mij niet

25%

Nee, ik help niet mee

13,89%

Reacties (svp beschrijven)

27,78%

9. De boeroes.nl website wordt actueel voorzien van informatie.
Welke informatie zou je verder op de website willen zien?
Weergave reacties
 geluidsfragmenten van interviews met boeroes over een specifieke periode in of aspect van
de geschiedenis, die zij zelf hebben meegemaakt.
 wat wordt er op de site geplaatst?
 ik vind voldoende zoals het is
 ik weet het niet (2x)
 =GOED ZO (
 Prima zo
 ik vind de informatie goed.
 Wij vinden het zo goed.
 verdere informatie voor mij niet nodig
 Bijgewerkte stambomen
 Misschien een link naar mogelijkheden voor tripjes in Suriname.
 Informatie uit Suriname van nu misschien
 De informatie is uitgebreid. Dus wat mij betreft voldoende
 voor mij is het voldoende
 Ik vind het al heel goed zoals het nu gedaan wordt.
 genoeg
 Geen suggesties; we zijn tevreden met wat er op staat.
 zo als ik al in het verleden aan gaf Facebook, maar daar zijn jullie al mee bezig.
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I like the information and pictures on the site. For the BKM it would be nice to have a list of
people who attended or are registered to attend so that others could see who will be there and
maybe decide to come as well.
Ik denk, dat een ieder die uit een gezin van een kolonist afkomstig waar dan ook ter wereld
steeds de leden van zijn/hun family moeten opsturen waardoor we weten waar deze mensen
gewoond en gewerkt hebben.
Ik vind de " actualiteit" van de website een beetje tegenvallen. De site wordt zeker niet
wekelijks bijgehouden. Ik zou graag meer actuele foto's, artikelen en andere nieuwsitems over
boeroes willen zien.
De stambomen met geschiedenis
zou mooi zijn als er een algemene uitnodig verstuurd werd. Ging ervan uit dat de organisatie
ter ziele was.
om commentaar te leveren zou ik de website weer bekijken

10. Wat kan de Stichting BKM volgens jou nog meer doen?
Weergave reacties
 Ik kan het nu niet direct bedenken, maar wil daar graag eens over brainstormen en nadenken,
als jullie willen.
 *Iemand van een Archief van de streek of woonplaats, uitnodigen om iets te vertellen over de
kolonisten voor vertrek naar Sur. * Dia/film over het boerenleven in Sur. en de
gebruiksvoorwerpen. *Gebruiksvoorwerpen in een kwis?? *Kinderen op een of andere manier
betrekken, bv groepjes/spelletjes over de stambomen? *Hulp vragen om de ontbrekende
takken en gegevens van de stambomen te completiseren. *Geboorten en overlijden te
melden.
 Proberen jongeren actief bij te betrekken
 de oudere boeroes proberen te bereiken, voor hun is dit erg en voor ons krijgen wat
overleveringen voor te terug
 weet niet (7x)
 MOET IK EFFE GOED NADENKEN
 Binding creëren is belangrijkste
 Gaat goed zoals t gaat. (3x)
 Er wordt al veel gedaan mijn compliment daarvoor en dank, nog meer ik denk het niet
 Op de site wordt gesproken over een vrijwillige bijdrage .Zou het niet mogelijk zijn dat ook nog
eens mondeling te benadrukken tijdens de BKM bijeenkomsten? Als een vast "agendapunt"?
 I appreciate the work done by the committee
 Meerdere locaties in het land BKM organiseren
 genoeg
 moeilijk, de oudjes worden oud, en de jongere hebben nog niet veel interesse
 It is an important link to our family and heritage.
 Bij het organiseren van de BKM een thema hanteren zoals de laatste BKM met jagers en
vissers. Volgende thema kan bijvoorbeeld zijn: The next generation. De generatie die hier
geboren is kennis met elkaar laten maken.

meer voor jongere mensen wiens roots in Suriname liggen maar er niet geboren zijn.

Allemaal hartelijk dank voor jullie reacties.
Een paar ideeën willen we graag nog bespreken met de indieners.
Maar omdat de enquete anoniem is, kunnen we geen direct
contact maken.
Graag een e-mailtje naar info.boeroes@xs4all.nl
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