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Voorwoord 

Voor u ligt het programmaboekje van Stichting 
Vrouwenorganisatie  Sarita, of kort gezegd Stichting Sarita. 
Naast het programma willen we ook een tipje van de sluier 
lichten door de revue te passeren vanaf de oprichting 
gedurende de periode van 1990- 2021. 
De historie nemen we mee  van af het ontstaan en de 
oprichting van de organisatie 
Het is heel mooi te zien hoe de verandering in de Haagse 
samenleving is gegaan en hoe divers het is geworden; een 
nieuwe , sterke kleurrijke generatie die zich met hun werk en 
persoonlijkheid het verschil weet te maken in een 
samenleving dat aan een ieder de kansen biedt. Educatie, 
veiligheid, persoonlijke ontwikkeling, talenten ontdekken , 
verzilveren en delen .Ook krijg je de uitdaging je dromen waar 
te maken en dat geeft je de mogelijkheid om in je zelf te 
investeren. Daar maakt men goed gebruik van. 
 Maar er zijn ook mensen die buiten de boot vallen en die de 
nodige aandacht  roepen. Door eerst te werken aan hun 
belemmeringen kun je  hen in hun kracht zetten.  
Vrijwilligerswerk is een vak apart. Het eist veel mensen 
kennis, liefde en begrip voor de mens, doorzettingsvermogen, 
geduld en kennis van de culturele achtergrond. Dat betekent 
veel investeren en goede randvoorwaarde scheppen. 
Vrijwilligers zijn de oren en ogen van de samenleving en zij 
werken laagdrempelig en staan dicht bij de mensen. 
Vrijwilligers zijn goudwaard. Vrijwilligerswerk is niet 
vrijblijvend maar schept verplichtingen. Je ontvangt geen 
salaris, maar waardering. Je doet veel kennis op en krijgt veel 
zegeningen en dat geeft je de kracht om dit mooie werk te 
doen. 
 Namens het bestuur willen wij alle  vrijwilligers, inleiders, 
trainers, workshop leiders, instructeurs,  Gemeente Den 
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Haag, Fonds 1818, Oranje Fonds en Pep  hartelijk dank zeggen 
voor hun enorme steun om dit mensenwerk te kunnen doen  
gedurende 25 jaar! 
 
Bestuur Stichting Sarita, 
Henna Mathura , voorzitter 
 
Historie  Stichting Sarita  
In  1990 is  Sarita als vrouwenwerkgroep ontstaan. Na de 
onafhankelijkheid van Suriname kwamen  veel Surinaamse 
Hindostanen in Den Haag wonen. Een groot  deel kwam van 
het platteland van Suriname en was nauwelijks 
gealfabetiseerd . Zij moesten sociaal maatschappelijk 
begeleid  worden en ook de Nederlandse taal  leren spreken  
lezen en wegwijs gemaakt worden in de regelgeving wat zij 
niet gewend waren.   
Op allerlei manieren werden ze opgevangen en begeleid naar 
educatie ,vrijwilligerswerk, of naar een baan. Een ander deel 
was wel goed opgeleid en die kon al heel snel aan de bak. De 
coördinator voor de vrouwenwerkgroep was dhr. Narin 
Magnoesing , medewerker van Stichting Eekta . 
Na een paar maanden kregen we huiswerk om met een naam 
te komen voor de werkgroep. Henna Mathura- Dewkinandan 
kwam met de naam Stichting Vrouwenorganisatie Sarita. Een 
ieder ging akkoord met de naam. Na zes maanden beëindigde 
het project van dhr. Narin Magnoesing. Hij drukte ons op het 
hart om zelfstandig verder te gaan.  
Een aantal dames vertrok , omdat zij andere ambities hadden. 
Er bleven een paar dames over en daar zijn we mee verder 
doorgegaan. Dat waren de dames: Shirley Mokiem , 
secretaris, Nelly Girwar, Penningmeester en Henna Mathura- 
Dewkinandan, voorzitter  en Conchitta Mahadew, lid. 
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Op 4 juni 1999 is Stichting Vrouwenorganisatie  Sarita , kort 
gezegd stichting Sarita  officieel geregistreerd bij de K. V.k. De 
bestuursleden waren Henna Mathura- Dewkinandan als 
voorzitter, Dharmawatie Ghisai  als secretaris en Sarodjenie 
Ramkisorsingh als penningmeester en Santa Garib, 
bestuurslid. 

 
Doelstelling: 
De vrouwenorganisatie “Sarita” heeft als doel het 
mobiliseren, participeren, vergroten van zelfontplooiing en de 
positieverbetering van vrouwen in de multiculturele 
samenleving in het algemeen en in het bijzonder de Haagse 
samenleving. Zij tracht haar doelstelling te realiseren door: 
 

 Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld 

 het organiseren van themadagen, expertmeetings, 
congressen, seminars, workshops, dialogen van 
sociaal en maatschappelijke aard 

 bijeenkomsten van educatieve, sociale- 
maatschappelijke  en culturele aard; 

 het opzetten van kadertrainingen voor vrouwen; 

 het organiseren van recreatieve en voorlichtende 
activiteiten; 

 het enerzijds ondersteunen om vrouwen uit hun 
isolement te halen en anderzijds vrouwen te 
stimuleren tot maatschappelijke en persoonlijke 
ontplooiing; vrouwen economisch zelfstandig maken 

 het samenwerken met zelforganisaties, 
welzijnsorganisaties e.o. Instellingen 
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Betekenis 
De naam Sarita betekent letterlijk een snel stromende rivier. 
Zoals een rivier alles en iedereen van water voorziet, zo heeft 
de  stichting ook als missie om aan een ieder hulp te bieden  
waar het nodig is  en ondersteuning te bieden, of 
doorverwijzen naar instanties. Een rivier blijft altijd stromen 
en is niet statisch, wel dynamisch. Deze genoemde 
kenmerken zijn duidelijk zichtbaar in onze doelstelling en 
onze werkwijze. 
Bij Stichting Vrouwen Organisatie Sarita zijn alle vrouwen (en 
ook mannen!) welkom ongeacht etniciteit, geloof, seksuele 
geaardheid of sociale klasse. Wij werken stedelijk , landelijk 
en internationaal samen met andere organisaties  met 
verschillende culturele achtergronden, zowel met vrouwen 
als mannen. Dit is de meerwaarde van onze stichting 
(genderbeleid). 
 

Activiteiten  
Stichting Sarita organiseert de volgende activiteiten:  

 bespreekbaar maken van taboe onderwerpen o.a. 
lichamelijk, psychisch, seksueel en eer gerelateerd 
geweld 

 Mannen emancipatie/ Genderbeleid 

 Talenten ontwikkelen en verzilveren 

 LHBT I, deze is geïntegreerd in alle thema’s 

 Empoweren van meisjes en vrouwen door 
wegwerken van belemmeringen en vooroordelen die 
de ontwikkeling van de vrouw in de weg staan 

 Veiligheid, weerbaarheid en assertiviteit 

 Verwendagen met participatiemarkt organiseren 

 Begeleiden naar educatie , of vrijwilligerswerk 
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Resultaten van de activiteiten 
Door het organiseren van de verschillende thema’s zijn zowel 
de vrouwen als de mannen bewuster geworden van de 
mogelijkheden die zij bezitten als persoon en dat zij een doel 
in het leven hebben. Vrouwen hebben nu meer 
mogelijkheden om zich te ontwikkelen en mannen zijn zich 
ook bewust meer gaan verdiepen in de opvoeding van de 
kinderen en het meedenken in zorgtaken en in de 
huishouding. Er is een betere communicatie onderling, en de 
taken in huis worden gezamenlijk uitgevoerd, zodat er ruimte 
ontstaat om ook iets aan je hobby te doen, of je verder te 
ontwikkelen. Meer vrouwen zijn economisch zelfstandig en er 
wordt goed gebruik gemaakt van de papa en mama dag. De 
vaders lopen ook achter de kinderwagen en bezoeken ook de 
ouderavonden op school. 
 

Huidige activiteiten 
 
Eenzaamheidsbestrijding bij jongeren en ouderen: 
 

 Aandacht besteden aan de maand van de Vitaliteit  
oktober, de chronische ziekten worden besproken in 
de vorm  van het houden van voorlichting, workshop 
en in  dialoog gaan met elkaar en het houden van een 
HEALTH EXPO.  

 Borstkanker , mantelzorg en respijtzorg, diabetes, 
Hart & Vaatziekten onder de aandacht brengen en 
bespreken in de vorm van workshops/ trainingen / 
dialogen en thema’s.  

 Excursie naar Corpus is een succes, die we jaarlijks 
willen organiseren educatieve reizen 
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 Wekelijkse Loop/ wandelgroep in het Zuiderpark, of 
elders 

 Bloemschikken; yoga , mediteren , mindfulnes. 

 Wekelijkse  ontmoetingsmiddag /praatgroep 
organiseren over thema’s  

 Dialogen organiseren over orgaandonatie; mantelzorg 
en respijtzorg; Kleurrijk Den Haag; inclusieve 
samenleving 

 Vrouw en Werk 

 Financiële uitbuiting 

 Ouderen mishandeling 

 Gezond ouder worden 

 Duurzaam wonen 

 Vrijwilligers werven 
 

 
We organiseren  voor de senioren  Tablet cursus, zodat zij uit 
hun isolement worden gehaald. Ze leren e-mailen, foto’s 
maken, werken met face book enook leren omgaan met  hun 
smartphone  Ze leren ook video gesprekken voeren. Verder 
maken zij goed gebruik van internet door het opzoeken van 
allerlei onderwerpen zoals ziektebeelden, medicijngebruik, 
reizen, shoppen etc. Kortom de wereld gaat voor hen open en 
daardoor hebben zij ook veel virtuele vrienden. Ze hebben 
regelmatig contact met de kinderen en kleinkinderen via 
Watts- App en Facebook. 
Stichting Sarita heeft voor haar maatschappelijke verdiensten, 
in de persoon van voorzitter Henna Mathura- Dewkinandan, 
de volgende onderscheidingen  en awards mogen ontvangen: 

 1994 De Bijzondere Haagse speld voor bijzondere en 
gewaagde diensten 

 2003 de Hilda v. Suylenburg prijs; positieverbetering 
van oudere vrouwen 
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 2008  Koninklijke onderscheidingen Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau 

 2010 Humanistische prijs als bruggenbouwer naar 
verschillende culturen 

 2011 de Shakti Award als rolmodel voor de vrouw 

 2014 De Kleurrijke Top 100 Invloedrijke en kleurrijke 
bestuurders 

 2017 eervolle vermelding Kartiniprijs 

 2017 Haags Keurmerk van het vrijwilligersbeleid 

 2017 De voorzitter ontvangt een AWARD voor Iconic 
Women Creating a Better World for ALL  in New Delhi 
door WEF, World Economic Forum, waarbij 300 
landen participeren. 

 2018 Henna Mathura ontvangt een award Women of 
Decade in Community Leadership in Den Haag in de 
Kloosterkerk door WEF, Internationale vrouwen 
Forum 

 Haags Award voor bijzondere projecten. 
Onze samenwerkende partners zijn: Pep Den Haag, Indigo, 
Gemeente Den Haag, Fonds 1818,Stichting Voor Welzijn, 
Stichting Vooral, MUMS AT WORK,voor migranten moeders, 
Stichting XTRA, huisartsen, wijkapotheek, Maatschappelijk 
Steunpunt e.o. 

Huidig bestuur 
Het bestaat bestaat uit  de volgende dames:  

 Henna Mathura- Dewkinandan, voorzitter 

 Santa Garib, secretaris 

 Seema Mathura , interim penningmeester 

 Esseline Bindraban – lid 

 Vrijwilligers: Lata, Chandra, Bea S., Sita , Anita, Sheila, 
Lucie 
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Programma Lustrumviering Sarita 25 jaar! 
 
Theater:  De Nieuwe Regentes, Weimarstraat 63, Den Haag 
Zondag 31 oktober van 13:30- 17:45 
We gaan samen de revue passeren van Sarita  1994- 2021 
 
Evenement 
Het evenement is toegankelijk op vertoon van de 
coronacheck-app/ Corona toegangsbewijs. 
 Als je je hebt aangemeld, maar toch verhinderd bent of 
corona gerelateerde klachten hebt, vragen wij je vriendelijk je 
48 uur van tevoren af te melden, zodat iemand anders je 
plaats kan innemen.   
Thema : Is de emancipatie van de vrouw  en de man 

achterhaald ? 

Programma  31 oktober 2021 
13:30 Inloop met hapje en welkomstdrankje 
14:00 Welkom door de dagvoorzitter mw.mr 

Kaushilya Budhu Lall 
14:15  Voordracht mw.  Mr Mila Kisoendajal 
14:30  Openingswoord de stadsdeel directeur  
 mw. Anette de Graaf 
14:40 Sarita van 1994- 2021 voorzitter Henna Mathura 
15:00  Vrouwen-en mannenemancipatie is achterhaald? 

mw. Nathaly Mercera, programma coördinator 
emanticaptie en diversiteit Pep 

15:20 Vragenronde 
15:40 Versterk je Veerkracht  door sporten en yoga  

mw.mr Namita Mathura 
15: 50 Vragenronde 
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15:55 Pauze 
16:20  Eerbetoon aan de krachtige Hindostaanse 

 Contractarbeidstersers, Prof. Dr. Chan Choenni    
16:50  Muziekgroep Mirage  o.l.v. Mohnish Sharma 
17:30 Afsluit lied mw. Santa Garib 
17:35 Slotwoord mw. Henna Mathura 
17:40 Afsluiting      
  
 

  

 

 

SARITA  voordracht 

S = Samenwerken met  verschillende sociaal, 

maatschappelijke en   culturele organisaties en  instellingen   

(Anita) 

A = Assertiviteitstraining en vrouwen  in hun kracht zetten 

      (Chandra) 

R =  Redzaamheid; werken naar zelfstandigheid; Bij Radio 

Sangam, vrouwenprogramma’s presenteren en luisteraars 
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wegwijs maken in de samenleving,  reizen organiseren naar 

binnen en buitenland (Sheila)            

I  = Initiatieven durven nemen en werken naar 

zelfvertrouwen  (Bea O)       

T = Talenten ontwikkelen en onderhouden (Lata) 

A = Accepteren; accepteer je zelf met al je gebreken en zo 

word je een beter mens (Seema) 

 

Dagvoorzitter Kaushilya Budhu Lall 
Kaushilya Budhu Lall heeft zowel in 
Suriname als in Nederland rechten 
gestudeerd. Zij is sinds januari 1989 
werkzaam  in Den Haag als advocaat en 
is  partner van Meijer advocaten.  Zij 
heeft de afgelopen jaren veel 
toezichthoudende functies bekleed. Zo 

is zij o.a. bestuurslid van de Kamer van Koophandel  Den Haag 
geweest en bestuurslid van VNO-NCW  West Kring Den Haag, 
alsook lid van de Raad van Toezicht van Stichting Koorenhuis 
en Stichting Cultuurschakel en voorzitter van de VBM 
Businessclub. Op dit moment is zij voorzitter van de Raad van 
Toezicht van Stichting Hindoe onderwijs Nederland (Shon), lid 
van de Raad van Toezicht van Xtra Welzijn en bestuurslid van 
de Economic Board Den Haag. 
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Wie is Henna Mathura- Dewkinandan?  
Zij heeft een onderwijs achtergrond, als leerkracht basis 

onderwijs, docent 
Voortgezet onderwijs, 
Volwassen educatie , 
Projectleider Volwassen 
educatie, Docent MBO, 
Criterium Gericht 
Interviewer, Studie 
Loopbaan Begeleider en 
interne coach aan het 
ROC Mondriaan in Den 
Haag. 
Al ruim 30 jaar houdt zij 

zich hier binnen verschillende besturen mee bezig. Zo was zij 
secretaris van de Hindoe Ouderen Bond en sedert 1994 
voorzitter  van Stichting Vrouwenorganisatie Sarita tot heden.  
Bij Melania ondervoorzitter in ontwikkelingslanden, 
bestuurslid van het Surinaams Inspraakorgaan en actief 
binnen het Haags Emancipatie Netwerk. Verder bestuurslid 
bij Centrum Groepswonen, Bestuurs coach bij de sociaal 
maatschappelijke organisaties verbonden aan Pep Den Haag. 
Ze is trendzetter van mannenemancipatie ,genderbeleid, 
seksuele diversiteit ( LHBT), huiselijk geweld,  2-talige radio 
programma’s om mensen wegwijs te maken over o.a. 
gezondheid.  
 
Visie 
De mede mens op weg helpen om hen in hun kracht te 
zetten, je zelf  ontdekken, werken aan je  persoonlijke 
ontwikkeling en je talenten ontdekken, verzilveren en delen. 
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Er moet betrokkenheid zijn tussen generaties en tussen arm 
en rijk. We leven niet alleen voor onszelf, maar we zijn pas 
mens door met elkaar te leven. 
 
Ambitie 
Haar ambities zijn door haar brede ervaring met  de 
verschillende  doelgroepen  wil  zij zich beter  gaan inzetten 
voor  vrouwen, ouderen en kwetsbare groepen, zodat  zij de 
nodige aandacht krijgen en wegwijs worden gemaakt in de 
huidige samenleving en zich daardoor veilig voelen . Denk aan 
babbeltruc en cybercriminaliteit .  
 

Inclusieve samenleving en diversiteit heeft haar 
belangstelling en haar aandacht. Daar wordt hard aan 
gewerkt, zodat er geen verschillen bestaan en je als 
volwaardig mens geaccepteerd wordt. 
 
Zij heeft verschillende thema’s laten verzorgen i.s.m. Aarde 
Werk en Gemeente Den Haag over Duurzaam Wonen en 
leven. 
 
Rechtvaardigheid, maatschappelijke betrokkenheid  en 
authenticiteit zijn haar persoonlijke kernwaarden. 
Vanwege haar carrière in het onderwijs en als voorzitter van 
Stichting  Sarita heeft Henna verschillende  sociaal, 
maatschappelijke projecten ontwikkeld en georganiseerd z.a. 
taboe onderwerpen, talenten ontdekken en ontwikkelen, 
communicatie, sport en bewegen en verwendagen. 
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Henna  is voor haar inzet  beloond met erkenningen  : 

 1994 De Bijzondere Haagse speld voor bijzondere en 
gewaagde diensten 

 2003 de Hilda v. Suylenburg prijs 

  positieverbetering van oudere 
vrouwen 

 2008  Koninklijke onderscheidingen 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau 

 2010 Humanistische prijs als 
bruggenbouwer naar verschillende 
culturen 

 2011 de Shakti Award als rolmodel voor 
de vrouw 

  2014 De Kleurrijke Top 100 invloedrijke bestuurders 

 2017 eervolle vermelding Kartiniprijs 

 Haags Keurmerk van het vrijwilligersbeleid 

 2017 AWARD voor Iconic Women Creating a Better 

 World for ALL  in New Delhi door WEF,  World 
Economic Forum 

2018  ALL LADIES LEAGUE THE Award of Women of the 
Decade in community Leadership 
Haags Award voor bijzondere projecten. 
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Nathaly Mercera, Programma coördinator Emancipatie & 
Diversiteit 

Mijn naam is Nathaly Mercera en ik hou 
me al bijna 18 jaar bezig met 
emancipatie in de bredere zin van het 
woord. Tegenwoordig doe ik dat in de 
hoedanigheid van programma 
coördinator Emancipatie en Diversiteit 
bij PEP. Naast de positie van vrouwen, 
houd ik me ook bezig met de veiligheid 
en weerbaarheid van de queer 
gemeenschap in Den Haag en de 

diversiteit  en inclusie van Haagse migranten.  
Hiervoor was ik ruim 10 jaar bij Importante, projectbureau 
voor vrouwelijke ambities, verantwoordelijk voor diverse 
emancipatieprojecten. Naast de klassieke thema’s op het 
terrein van emancipatie heb ik me ook gefocust op het thema 
mannenemancipatie. Omdat zowel vrouwen en mannen last 
hebben van traditionele rollenpatronen. 
Er zijn veel ontwikkelingen geweest in die jaren en er zijn veel 
zaken verbeterd. Maar emancipatie is een kwestie van 
continue wisselwerking tussen ruimte geven en ruimte 
nemen en behoeft blijvende aandacht. We kunnen er niet 
vanuit gaan dat het een vanzelfsprekendheid is. Je moet de 
samenleving blijven wijzen op ontwikkelingen die van invloed 
zijn op de positie van bepaalde groepen. 
Vanuit PEP blijven we daarom organisaties die zich bezig 
houden met emancipatievraagstukken zowel inhoudelijk als 
procesmatig ondersteunen en faciliteren om emancipatie 
zichtbaar te maken en op de kaart te zetten. Alleen zo kunnen 
we bijdragen aan de positieverbetering van meisjes en 
vrouwen in Den Haag en aan het duurzaam inzetten op 
maatschappelijke oplossingen.   



17 
 

Mevrouw mr. Namita 
Mathura is werkzaam als 
zelfstandig bestuursrecht 
jurist. Vanuit jarenlange 
ervaring bij diverse 
overheidsinstanties is zij 
gespecialiseerd in diverse 
gebieden binnen het 
bestuursrecht.  
Als het om procederen 
gaat, is zij een stevige 
procesjurist met zeer veel 
ervaring als 

procesvertegenwoordiger in beroep en hoger beroep. Veel 
van door haar gevoerde (hoger) beroepsprocedures heeft zij 
succesvol afgerond waarvan de uitspraken staan gepubliceerd 
op www.rechtspraak.nl waaronder een aantal 
richtinggevende uitspraken. 
Tevens is zij actief als commissielid van diverse 
bezwaaradviescommissies waarin zij het college en/of de 
burgemeester adviseert over hun besluitvorming.  
Namita geeft regelmatig lezingen en/of trainingen over 
diverse wet- en regelgeving.  
 
Namita heeft ook Indiase klassieke dans in India gestudeerd in 
de stijl Odissi uit Oost-India. Zij heeft hiervoor twee beurzen 
ontvangen. Namita heeft zowel nationaal als internationaal 
voorstellingen gegeven. In 2016  heeft zij Nederland mogen 
vertegenwoordigen als eerste Nederlandse Odissi danseres 
tijdens een  International Odissi Festival in Odisha. 
 
Naast haar dagelijkse activiteiten geeft Namita sportlessen in 
de fitnessbranche en  mind-body lessen. Zij is internationaal 
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gecertificeerd in diverse krachttrainingsprogramma’s zoals 
Body Pump en internationaal gecertificeerd en geregistreerd 
in Pilates, Barre en Yoga. Deze fit lawyer neemt jullie vandaag 
mee in hoe je je veerkracht kunt versterken door de kracht 
van sport en yoga. 
 
 
 

 
Prof.dr. Chan E.S. Choenni werd 
geboren op 30 april 1953 in 
Paramaribo. 
Hij studeerde politicologie en 
wetenschapsfilosofie en 
promoveerde in de sociale 
wetenschappen. 
Hij kwalificeerde zich tevens als 

onderzoeker en historicus. 
 Chan Choenni bekleedde de Lalla Rookh Leerstoel aan Vrije 
Universiteit Amsterdam. 
Hij  publiceerde vijf boeken over de Hindostanen en de 
Hindostaanse geschiedenis alsook brochures en vele 
artikelen. Momenteel werkt hij aan het boek over de 
Geschiedenis van Afro-Surinamers 1863-1963. 
De voordracht  op 31 oktober 2021 
 
Titel  Hindostaanse Conctractarbeidsters;  een eerbetoon 
aan deze veerkrachtige vrouwen. 
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Mohnish Sharma Mathura MScBA  

Voor een zanger en musicus is een optreden op een event 
van Stichting Sarita de unieke gelegenheid om voor een breed 
en gevarieerd publiek op te treden. In de afgelopen acht jaar 
hebben wij voor Sarita opgetreden op diverse locaties voor 
diverse doelgroepen.  
Deze variatie en diversiteit prikkelt ons om ons repertoire aan 
te passen aan de ambiance van de locatie, thema's en het 
publiek. 
Wij zijn Sarita dankbaar dat wij hebben mogen optreden voor 
alle sociale en economische lagen van de bevolking. Een 
publiek bestaande uit bevolkingsgroepen van diverse 
culturele, religieuze, etnische achtergronden, seksuele 
oriëntatie, leeftijden en sociale en economische klasse. 
De locaties waar Sarita haar events heeft georganiseerd 
varieert van buurthuizen en maatschappelijke instellingen tot 
en met theaters en congrescentra. 
Wij hebben Sarita ervaren als een trendsettende organisatie 
die de samenleving naar een hoger bewustzijnsniveau brengt 
door onderwerpen onder de aandacht te brengen die op dat 
moment nauwelijks en zelfs vandaag de dag nog 
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onbespreekbaar zijn.  Wij zien de opvolging van deze thema's 
bij andere organisaties in het verleden en in het heden. Ik 
doel hier op geweld tegen mannen in het gezin, 
communicatie in het gezin, maatschappelijke oriëntatie en 
participatie, sport, gezonde leef- en eetpatronen. De 
boodschap van harmonie, dankbaarheid, saamhorigheid, 
compassie, wederzijdse interesse en positieve mindset is de 
rode draad van al haar events. 
Wij danken Sarita voor deze kansen om voor zo een groot en 
gevarieerd publiek te spelen. 
Wij wensen namens Mirage Sarita veel succes toe in de 
komende jaren. 
Mohnish Sharma (Mirage) 
 

“Vertrouwen” 

Is een gave Gods aan ons 
gegeven tot aan het eind van ons 
leven. Degene, die dit geschenk 
niet wil aanvaarden zal haar 
leven lang spijt aan vergaren. 
         Santa Garib 
 Daarom mensen, het is nog niet 
laat. Begin maar alvast, dan bent 

u niet verlaat. Hebt vertrouwen in elkaar, dan zal voor 
menigeen het leven, een veel mooiere afloop bevatten voor 
iedereen! 
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Stichting Sarita: wat heeft het voor 

mij betekend?   

Ik begon op 18 jarige leeftijd met 
mijn vrijwilligerswerk bij stichting 
Sarita. Ik volgde toen de opleiding 
bedrijfsadministratie.  
Ik ben altijd erg sociaal aangelegd.  
 

Seema Mathura 
En ik wou toen al heel graag social worker worden. Mijn 
moeder was toen al 5 jaar voorzitter van stichting Sarita.        
En op een van onze grote themadagen, ging over De Positie 
van de Hindoestaanse vrouwen in de Nederlandse 
samenleving. Mijn taak was om samen met een vriendin de 
receptie te bemannen. Eerst dacht ik nog dat het gewoon saai 
zou zijn. Niets was minder waar. Ik vond de themadag heel 
erg indrukwekkend en ik vond de onderwerpen heel erg 
interessant. Eigenlijk vanaf dat moment werd ik vaste 
vrijwilliger bij Stichting Sarita. Ik begon bij de receptietafel om 
alle gasten te verwelkomen. Ik begon mij steeds meer leuke 
taken tot mij te nemen. Ik kende inmiddels heel wat van onze 
leden. Ik begon workshops te coördineren zoals: zumba les, 
mindfulness, henna versieren, buikdansen en bloemschikken. 
Dit vond ik zo leuk. Ik kwam erachter dat ik het leuk vond om 
activiteiten te organiseren voor dames van 16 jaar tot 50 jaar. 
Ik vond het leuk om met de cursisten te praten. Met sommige 
van deze dames heb ik nog steeds een leuke band. Ook begon 
ik zelf workshops te geven zoals talentontwikkeling, 3D 
kaarten maken, en andere creatieve workshops. Ik was er 
altijd standaard bij elke themadag. Wat mij het meest daarin 
aantrok waren de onderwerpen van deze themadagen. Het 
publiek die er kwam was vaak heel open. Dan hoorde ik vaak 
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verhalen wat echt indruk op mij heeft gemaakt. Inmiddels 
was ik begonnen met mijn opleiding sociaal maatschappelijke 
dienstverlening. Dit paste goed bij mijn vrijwilligerswerk bij 
stichting Sarita. Ik was ook gevraagd om bestuurslid te 
worden binnen stichting Sarita. Dus op 30 jarige leeftijd werd 
ik bestuurslid. Inmiddels was ik al een hele poos bezig met het 
coördineren van activiteiten. Dit vind ik tot nu toe het leukst 
om te doen. Maar ook om zelf creatieve workshops te geven. 
Eigenlijk ben ik echt opgegroeid binnen stichting Sarita. Het 
heeft mij gevormd tot wie ik nu ben. Dus maatschappelijk 
betrokken, sociaal, verzorgend en creatief. En nu zoveel jaar 
later kan ik zeggen dat stichting Sarita mij op weg heeft 
geholpen naar een beter persoon. We deden veel aan talent 
ontwikkeling. Nou ik heb zeker mijn talent en passie 
gevonden. Ik ben dan wel geen social worker meer geworden. 
Maar als docent kan ik nu zoveel meer betekenen voor de 
kinderen van nu. Door stichting Sarita kende ik ook de sociale 
kaart erg goed. Hierdoor kon ik anderen die de weg binnen 
Den Haag niet wisten te vinden , goed begeleiden. 8 Maart de 
internationale vrouwendag is altijd erg belangrijk geweest 
voor stichting Sarita. Daar heb ik zoveel mogen leren. En heb 
ik zeer sterke vrouwen leren kennen. Waarvan mijn moeder 
en zus de meest sterkste vrouwen zijn die ik ooit heb leren 
kennen. Ik mag trots zijn dat mijn moeder Henna Mathura 
deze mooie stichting heeft opgezet. 
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Sitichting Sarita 25 jaar 
Ja, dat is al zover, Het is een  heel 
gezellige vrouwengroep van 25 tot 30 
vrouwen. Van 12.30 tot 15,30 uur  
komen we  op elke dinsdag bij elkaar. 
Met koffie, thee en fruit vermaken we 
ons deze middag. Soms hebben we ook 

Esselien Bindraban 
 activiteiten, verjaardagen en thema’s, waar je heel veel kan 
leren. 
Hoe heb ik stichting Sarita ontdekt? Heel gewoon op een 
andere feestelijke gelegenheid. Ik heb op die dag iemand 
ontmoet en gevraagd of er ook een vrouwenactiviteit 
bestond. Ja hoor, die kende ze ook. Zo ben ik als vrijwilliger in 
deze vrouwenorganisatie beland. Ik heb het elke dinsdag heel 
leuk. Ik ontmoet heel veel vrouwen die altijd wat te vertellen 
hebben in plaats van dat je thuis zit. Je bent even weg en je 
hoort heel veel, heel gezellig, er is altijd iets interessant. 
We zijn heel blij met stichting Sarita. Ik hoop dat het heel lang 
mag blijven bestaan. 
Nog van harte gefeliciteerd met het 25-jarig bestaan. 
 

Vier jaar geleden, besloot ik met een 
kennis een kijkje te gaan nemen bij 
stichting Sarita.. Wij werden warm 
ontvangen door Henna Mathura. De 
dagbesteding was erg interessant. 
Daarnaast organiseert  
deze stichting leuke workshops en uitjes en  
je kan hier altijd je ei kwijt  en er is altijd 

Chandra-Doekhi      een  luisterend oortje.  
Ik loop hier altijd ontspannend de deur uit. En kom daarom 
graag elke week. 
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 Lieve Henna, van harte gefeliciteerd met 
je 25-jarig jubileum. Ik kom graag naar je 
stichting, vanwege leuke en inspirerende 
thema’s en het familiegevoel dat er is. 
  
Je bent altijd vrolijk en enthousiast. Proost 
op de volgende jubileum. 
 

Bea Soekhoe  
 

Ik ben Lata en kende Henna een poosje. 
Ze poste ook heel leuke dingen op fb. 
Toen werkte ik nog. Na mijn pensionering 
ben ik in de groep gekomen. Heel vaak is 
het heel erg interessant, als er een 
workshop is  dan kun je goed discussiëren. 
Het is een hele leuke groep. Henna helpt 
ons altijd als je ergens mee zit  

          Lata                bijvoorbeeld met computeren, of 
problemen met ons mobiel.  
Met z’n allen om de week over bepaalde thema’s bespreken 
vind ik leuk.  We gaan op 31 oktober onze 25 jaar lustrum van 
stichting Sarita vieren. Er staat een heel mooi programma 
voor die dag.  

 

Ik  zit een aantal jaren bij vrouwengroep 
Sarita. 
Vind een gezellige groep. Wordt ook 
goede activiteiten gepresenteerd. 
Gezellige sfeer en samen gaan we door.  
 

  Juliette 
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Ik ben Bea Mathoera, ken stichting 
Sarita al bijna twee en halve maand en 
ben door mijn tante aangemoedigd dat 
ik een keer moet meekomen en zelf 
kijken hoe het gaat en of het mij bevalt. 
Zodoende ben ik daar terecht 
gekomen. Stichting Sarita is een 
vrouwenorganisatie voor alle vrouwen 

Bea Mathoera            ongeacht sociale etniciteit of geloof en  
 
worden allerlei activiteiten georganiseerd. Zoals: workshops, 
congressen, vrouwendag en yoga’s en het bevalt mij nog 
steeds. En vooral het lopen met een groepje dames, 
Iedere dinsdag bijeenkomen  met een bakje koffie en 
vruchten hapjes, kletsen en lekker lachen. En iedere week 
over thema’s bespreken met hoog geleerden. Ik heb het erg 
naar mijn zin. 

 
 Mijn naam is Satia Katwaroe en hierbij 
mijn verhaal hoe ik bij stichting Sarita 
ben terecht gekomen: Ik kom vanaf juli 
2021 bij stichting Sarita. 
Mijn nicht Lata kwam al een tijd bij de 
stichting en vertelde mij het één en 
ander over de stichting en zo heb ik 
met 2 vriendinnen (Bea O. en Bea  

Satia Katwaroe          M.) aangemeld bij de stichting. Tot nu  
 
toe vind ik het erg leuk en kijk elke week weer naar uit als ik 
weer de dames ontmoet. De informatie die ik hier krijg vind ik 
erg interessant. De onderwerpen die worden besproken vind 
ik ook erg leerrijk. 
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Mevrouw Henna, de leider van de groep, vind ik ook erg 
behulpzaam. Je kan altijd met al je vragen bij haar terecht en 
ze doet haar best om je zo goed mogelijk te helpen. Ik hoop 
dat ik  nog lang kan komen en de gezelligheid kan ervaren van 
de  groep. 
Hoe ik bij de wandelgroep ben gekomen: 
Ik was met mijn vriendin Bea naar de themadag (Boylestraat) 
en daar hoorden wij van mevrouw Henna over de 
wandelgroep. Toen besloten wij ook om mee te doen.  
de eerste keer was het op een vrijdag, helaas hadden we toen 
de groep gemist, maar besloten om met z’n tweeën toch een 
uur te wandelen. De week daarna is het goed gekomen en 
sindsdien lopen we elke vrijdag met de damesgroep in het 
Zuiderpark. Het is erg gezellig om samen een wandeling te 
maken. Op woensdagavond lopen we ook met de groep 
dames van HOB en Sarita. 
Ik hoop dat ik nog heel lang kan meelopen met de 
wandelgroep. 
 

Ik ben bij  Stichting Sarita angesloten 
om afleiding en leerrijke dingen te 
horen en te luisteren. En Henna jij 
leert ons  goede dingen en leeft mee 
met ons. Bij Henna vergeet je je 
problemen en je verdriet. Ik kan de 
hele dag naar Henna Luisteren. Ze 
vertelt over dagelijkse dingen,  

Lygia Bhadai             
leerrijke dingen en over gezondheid. Over alles brengt zij ons 
op de hoogte. En ik luister graag naar Henna.  En als je ze een 
dag verzuimt  is het saai. Henna, op de eerste plaats 
gefeliciteerd met het 25-jarig bestaan van Sarita.  
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Door je liefde voor je medemens en je doorzettingsvermogen 
heb je deze mijlpaal kunnen bereiken. 

Waarom komen wij naar  SARITA, 
en waar staat SARITA voor? 
S = Samen zijn 
A = Aandacht voor elkaar 
R = Recreatie 
I = Informatieve bijeenkomsten     
(workshops, trainingen) 
T = Tijd voor ontspanning: een 
dansje, een toneelstukje etc. 
A = Actualiteiten (Henna houdt 
ons via de groepsapp altijd op de   

hoogte van  het laatste nieuws) .    
Meer hoeven wij er niet aan toe te voegen. Als je 24 uur 
mantelzorger bent, is het fijn om even een paar uurtjes géén 
mantelzorger te zijn, even andere mensen ontmoeten, 

gezellig met elkaar een kopje koffie 
drinken en je steekt ook altijd wat op 
van de workshops en trainingen. 
Maar ook als je de leeftijd hebt bereikt 
dat je met pensioen gaat, is het heel fijn 
dat er stichtingen bestaan als Sarita om 
te wennen aan deze nieuwe fase in je 
leven. 
Er valt wat weg, maar er komt iets 

anders voor in de plaats: je leert nieuwe, gezellige mensen 
kennen en nog veel meer! 
Heel hartelijk dank Henna dat je zoveel mensen de 
gelegenheid biedt om elke week samen een paar gezellige 
uurtjes door te brengen. 
Lang leve Sarita! Lang leve Henna. 
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(Lilian en Lucie Panday 
Stichting Sarita heeft mij enorm geholpen 
met het krijgen van inzichten over mijzelf. 
Ik heb veel meer energie gekregen door de 
workshops, cursussen en uitjes die de 
stichting door de jaren heen heeft 
georganiseerd. Toen Henna mij vroeg om 
bestuurslid te worden heb ik dit met alle  

Sheila Mangal      plezier gedaan. 
Ik heb mooie mensen ontmoet. Door het aannemen van een 
fulltime functie heb ik helaas het besluit genomen om uit het 
bestuur te stappen om volledig te richten op alleen werk en 
gezin.  Het mooiste wat mij is overkomen met de stichting is 
“Kracht on Tour” in Fokker Terminal waarbij onze Koningin 
uitgenodigd was. Mooi! En het uitje naar Roermond, 
geweldig! en ook het uitje naar  Brussel met Hanna Mitra 
Rambaran, één en al gezelligheid, maar ook indrukwekkend 
om in het hart van de Europese Uni rond te lopen. Er zijn 
zoveel bijeenkomsten geweest waar ik baat bij heb gehad, te 
veel en te leuk! Wat ik nog steeds elke ochtend doe, ook een 
cursus geweest: is een yogaoefening  
(Qigong) en emoties opschrijven en relativeren (assertiviteit). 
Er is gelachen maar ook gehuild.  Ik ben door powervrouwen 
omgeven geweest, met name Tante Esselien, Tante Shirley, 
Seema, mevrouw en meneer Niamat en Santa en ik heb heel 
veel geleerd van deze fantastische en krachtige vrouwen en 
meneer.  Ik voel me enorm dankbaar om mijn hulp aan te 
bieden met het organiseren van het 25 jarige jubileumfeest.  
Lieve Henna, van harte gefeliciteerd en ik hoop uit mijn hart 
dat de Stichting onder jouw leiding nog lang door zal gaan in 
Den Haag!  
 
Hiep Hiep Hoera! Proost !  
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Mijn visie op stichting Sarita 

Enkele maanden ben ik bij Sarita binnen gekomen, 
geïnspireerd door mijn vriendin Satia. 
Had nooit eerder gehoord van stichting 
Sarita terwijl  het al 27 jaar bestaat. Ik 
vind het hier heel gezellig en daarom kom 
ik heel graag. 
Vooral omdat er leuke en leerzame 
workshops etc.  georganiseerd worden 

    Bea Oedai               met interessante onderwerpen.  
Daarnaast leer ik andere mensen kennen, die mijn 
vriendenkring vergroten. Verder kan je met elkaar je 
ervaringen en kennis delen. 
Daarnaast heeft Sarita een wandelgroep, waar ik ook 
regelmatig mee wandel.  
Zo was onlangs de diabetes Challenge, hetgeen voor mij een 
stimulans was om te blijven wandelen en om de conditie op 
peil te houden 
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Lidmaatschap AANMELDINGSFORMULIER 

Naam:  
 

Adres:  
 

Postcode:/woonplaats  
 

Geboortedatum 
 

 

Telefoon: / mobiel 
  

 

Email  
 

Opleiding: 
 

 
 

Werk/ gewerkt als  
 

Vaardigheden; waar ben 
je goed in 

 
 
 

Hobby’s  
 

Vrijwilligerswerk 
 

 

Wat kan je voor de 
organisatie betekenen: 
 

 
 
 

Wil op de hoogte 
worden gehouden 

 
 

Datum  

 
Handtekening 
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Stichting Vrouwen Organisatie Sarita 

Heeft sedert 2017 een Haags Keurmerk en vele malen 
genomineerd 
Is een vrouwenorganisatie voor alle vrouwen, ongeacht 
etniciteit, geloof, of sociale klasse. Ook besteden we aandacht 
aan het gender beleid. 
Sommige activiteiten worden ook bezocht door mannen zoals 
de congressen, vrouwendag, themadagen en computerlessen 
Ontmoetingsdag Senioren en vrouwen 
elke dinsdag van 12:30-15.00uur 
 
 
Elke dinsdag van 11.00- 15.00uur zijn wij te bereiken op ons 
kantoor in de Regenvalk .Overige dagen op afspraak aan het 
 Regentesseplein 148  2562 EN Den Haag 
 
Elke woensdag Radio programma bij Radio Sangam 99.8 FM 
van 13.00- 14.00uur 
 
Bezoek ook  
Onze website: www.stichtingsarita.nl 
Facebook  stichting vrouwenorganisatie Sarita 
 
U kunt ons mailen op:  
Email : info@stichtingsarita.nl 
 
Lidmaatschap kost 23 Euro per jaar. Met ooievaarspas € 
12,00   60+ €15,00/ ooievaarspas €10,00 
Kinderen tot 18 jaar is gratis!! 
Ons rekeningnummer : NL89 INGB000 6640105 
t.n.v.Stichting Vrouwenorganisatie Sarita 

http://www.stichtingsarita.nl/
mailto:info@stichtingsarita.nl
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Sarita ontvangt haar Haags Keurmerk. Ze hebben hun 
 zaken goed op orde 
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Muziekgroep  Mirage 

  

Djembe’, workshop 
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HEALTH EXPO Vitaliteitsdag 

 

    
Cultuursensitieve mantelzorg 
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  BBD Boodschappenbegeleidingsdienst           handyoga 

                                                         

 
Gezonde leefstijl/ voeding 
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  3-D kaarten maken 

 

 

Kaartenspel/ ontdek je talenten      
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Portretten tekenen                          

 
Themadag Fibromyalgie 
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stellingen  Veiligheid in en om het huis

 

 

 knutselen voor je geliefde Valentijn 

 



39 
 

 

Hollen door de bollen tegen Kanker in Lisse 

 

 jaarafsluiting 
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kerstlunch 

 

Workshop mindfulness 
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omgaan met stress  

Henna 

Mathura- Dewkinandan ontvangt op 24 april 2008  Koninklijke 

onderscheiding  Ridder in de Orde van Oranje Nassau 
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vrouwendag 2001 Aandacht voor zusters in Warschau en 

Juigalpa 

tentoonstelling De kracht van de Hindoestaan 135 jaar 

Hindostaanse Immigratie. Cultureel erfgoed 
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 Huiselijk geweld 

 

Aword Women of Decade in Community Leadership 
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Vrede en Veiligheid, geboorte dag Gandhi-ji 

 

         Project Anders zijn 
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Seksuele diversiteit 
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Mannenemancipatie Hoezo!  
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Seksuele diversiteit 
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Mannenemancipatie Grijp uw kansen!! workshop verandering 

van jongens en meisjes rollen bij de opvoeding om de 

emancipatie te bevorderen         
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Workshop visagie 

          

   
multiculturele vrouwendag                                                                                   
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Afsluiten Financiële zelfstandigheid 

Seksuele diversiteit 

 Uitstapje naar Zeeland met Ooievaarspashouders 
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Henna Mathura ontvangt van Gem. Den Haag een Bijzondere 

Haagse speld. Dhr.J. Chandoe laat het opspelden door Namita 

 

De Haagse Parels in het Louwman Museum 
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In dialoog Ontdek je talenten 
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2014 Henna benoemd door Binoq en Atana voor de   Top 100 

Kleurrijke Nederlandse bestuurders      

 

workshop 

salsa 
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 15 jaar 

jubileum   

 

Haagse speld aan Seema, Sarodjnie en Santa uit handen van 

Bert v Alphen 



55 
 

 

Cultureel erfgoed   Red Dress Day 

 

 
Thema Roze ouderen                        Tablet cursus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Genomineerden Haagse award 
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Coronapakket aangeboden door de ambassade van de 

Verenigde Arabische Emiraten 

Interview 20 jaar Sarita 

Opvoering Theater de Regentes 
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Sporten in Zuiderpark 

wandelen in Ockenburg 

 

Zuinig met Energie 

                                                           conferentie in Brussel 
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                            15 jaar  Sarita                                                         

Leven in 2 

culturen  

 

 

 

 

Tinneke van Nimwegen                              

                                                                                  Jetta Kleinsma            

                                                         

               Certificaat Assertiviteit      

Kickoff weer lopen na corona golf 1 

 



59 
 

Diabetisch challenge                               

Felicitatie van 

Johan met 

Sarita 15 jaar 

                                                                 

Kerstpakketten 

voor de 

minima op de 

Haagse markt 
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Vip senioren Sarita  verwendag                                                                                                           

 Koninklijke onderscheiding 

Ridder in de orde van Oranje 

Nassau 

 

         Sarita 20 jaar  

 

Ontvangst Award inter national 
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             Gezond ouder worden 

 

 

         100 jaar vrouwenkiesrecht  in de 2e kamer 
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Dansen in het wijkpark  “verademing” na 2e Coronagolf 

           Ontmoeting Hindoestaanse- en Chinese senioren 


