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Kwasi Koorndijk, in de omgang Brada Kwasi, is taal- en cultuuractivist, alsook transformatie
antropoloog in de branche Onderwijs, Taal en Onderzoek bij Kwasi’s Sranan Consultancy
(www.sranankwasi.com). In dit verband geeft hij innoverende cursussen Sranan plus – een herziene
versie van het Sranan uit de slavernij- en koloniale periode. Hij onderzoekt en publiceert tevens in het
kader van de sociaal-culturele wetenschappen, w.o. in de bedrijfs- en overheidsbranche. Kwasi’s
Sranan Consultancy is ook bedrijvig in de geesteswetenschappen.
‘Brada’ is het label voor mannen in de Afrikaans-Surinaamse traditie, terwijl ‘Kwasi’ niet alleen staat
voor de voornaam van uw kandidaat, maar ook staat voor een jongen geboren op zondag, in lijn met
de West-Afrikaanse traditie.
Ik kom uit een onderwijsfamilie en ben geboren in Paramaribo. Ik ben 60 jaar oud en woon vanaf 1990
in Nederland. Ik heb 2 volwassen kinderen en 3 kleinkinderen. Ik ben zoon van de bekende oud
onderwijzer en inspecteur Fred Koorndijk (Kwame) die ook naam gemaakt heeft als politiek en
cultuuractivist in Suriname. Ik ga uit van een universele broeder- en zusterschap en laat mij leiden door
de Goddelijke spiritualiteit.
Ik heb mij aangesloten bij de politieke partij UCF (Ubuntu Connected Front), niet alleen omdat de
partijfilosofie uitgedragen is door wijlen Nelson Mandela, maar ook omdat van alle Nederlandse
politieke partijen het UCF het best klikt met de activiteiten die ik heb mogen ontplooien voor mijn
gemeenschap en de samenleving als geheel. Dit in het kader van de morele herbewapening van

gemeenschappen met een slavernij- en koloniale achtergrond, wier culturele infrastructuur totaal
verwoest is. De activiteiten en projecten die ik in dit kader ontwikkeld heb, zijn bijvoorbeeld: a) de
goed beluisterde radioprogramma’s via Salto Caribbean FM die al sedert 1995 zijn ingezet, b) een
eigensoortige PABO (kweekschool) die 2 keer reeds is uitgevoerd en c) de populaire zomerscholen voor
kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar die gestart zijn in 1997. Maar ik ben ook bekend van de unieke
Sranantongo cursussen en de bijbehorende cultuuruitingen, annex spiritualiteit. Intussen kunnen vele
honderden witte en zwarte Nederlanders hiervan getuigen.
Tenslotte ben ik actief geweest bij de sociaaleconomische vernieuwing van en het buurtwerk in de
Bijlmer.
Het kan socialer, goedkoper, inclusiever en bevredigender in Nederland als wij maar gaan voor: Meer
Samenleving en Minder Individu. Mijn gedachten gaan vooral uit naar het (her)activeren van het
familieleven. Dat is de nieuwe energiebron die moet worden aangeboord, willen wij niet alleen onze
gemeenschappen, maar ook de samenleving als geheel sterker maken.
Een stem op mij garandeert optimale aandacht voor eenoudergezinnen en de bestrijding van zwart in
gevangenissen, en basisuitkeringen die eerder verstikkend en remmend werken op
ontplooiingskansen dan kansrijke perspectieven bieden. Het is toch niet te begrijpen dat bloed, zweet
en tranen die vergroten zijn door voorgaande generaties in een door racisme gedreven slavernij,
teneinde Nederland op te bouwen, nog steeds leiden tot veroordelingen tot de bedelstaf? Er is hier
een Rechtvaardigheidsslag te winnen.
Kijk voor meer naar het succesvolle buurtparticipatiewerk in Suriname vanaf 1988

https://www.facebook.com/100005632022661/posts/415472068650524/
Ontdek ook wat het schrijven van een boek teweeg kan brengen in Nederland en Suriname vanaf
1994

https://www.facebook.com/kwasi.koorndijk/about?lst=100005632022661%3A100005632022
661%3A1498407749&section=year-overviews&pnref=about
Voor nadere kennismaking met mij

http://www.sranankwasi.com/nl/curriculum-vitae-kwasi-koorndijk/

