
 

                                                             

Terugblik/Report 

23 November 2018 

Ter gelegenheid van de herdenking van de 43ste Onafhankelijkheidsdag van  de Republiek 

Suriname, de versteviging van de bilaterale samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest en de uitreiking van de onderscheidingen in de Orde van de Nederlanden en de 

Hispanidad 

Georganiseerd door de de Ambassade van de Republiek van Suriname en Missie bij de 

Europese Unie en het Internationaal Artistiek Forum 

Foto-kunst tentoonstelling van de Surinaamse portret fotograaf Raul Neijhorst met als thema 

“A Taste of the Vibrant Diversity of Suriname” 

On the occasion of the 43rd Anniversary of the Republic of Suriname, the strengthened bilateral 

cooperation with the Brussels Capital-Region and the distinctions in the Order if the 

Netherlands and the Hispanic World 

Organised by the Embassy of the Republic of Suriname and Mission to the European Union 

jointly with the International Artistiek Forum  

Exhibition of the photography-art from the famous Surinamese portrait photographer Raul 

Neijhorst with the theme “A Taste of the Vibrant Diversity of Suriname”. 

Plaats: Gotische Zaal Stadhuis Brussel, Grote Markt 1, 1000 Brussel 

Venue: The Gothic Room of the City Hall of Brussels, Grote Markt 1, 1000, Brussels 

                                  



 

 

 

In een koud Brussel, met buiten de vroege kerstsfeer, vond in het warm Gotisch overgoten decor van het 

Brusselse Stadhuis een tentoonstelling plaatst van Surinaamse kunstenaar Raul Neijhorst ter ere van de 

Surinaamse Nationale Feestdag en in samenwerking met het Internationaal Artistiek Forum IAF en het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest.                                                       

With the early Christmas atmosphere roaring outside in a cold Brussels evening, a joyful exhibition took 

place of Surinam Artist Raul Nijhorst inside of the warm Gothic setting the Brussels City Hall in honour of 

the Surinam National Day in cooperation with the International Art Forum IAF and the Brussels-Capital 

Region.   



 

 

 

Naast Z.E. dhr. Robert Vandemeulebroucke, Belgisch Ere- Ambassadeur, en Mevr. Monique Dedecker-

Deprez, Honorair-Consul voor Sri Lanka, vereerden meerdere Buitenlandse Ambassadeurs en diplomaten, 

vertegenwoordigers van de Stad Brussel en van de Brusselse Regering alsook een ruime delegatie van 

Club Diplomatique ons met hun aanwezigheid. 

Chargé d’affaires a.i. Milton Castelen van de Ambassade van Suriname verwelkomde alle gasten samen 

met IAF voorzitter Dirk Wagemans. Boven enkel van de prominenten in willekeurige volgorde: dhr. 

Alfonso Rossi Brause van de Ambassade van Uruguay,  dhr. Raggy Slijngaard uit de Surinaamse Diaspora 

in België, Z.E. Ambassadeur Nestor Gabriele Bellavite van Bolivia en zijn echtgenote, dhr. Jean de 

Brabander Vertegenwoordiger van JUCON, dhr. Gersom Brussaard van de Hogere Zeevaartschool 

Antwerpen, H.E. Staatssecretaris Mevr. Bianca Debaets bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking voor 

het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en Emmanuel Boots, Mevr. Jo-Ann Buyne van de Ambassade van 

Suriname samen met Jef Cramer van de Surinaamse Diaspora en verslaggever van de Surinaamse radio 

‘Radio 10’. Afsluitend een trotse kunstenaar Raul Neijhorst.  

 

 



Next to H.E. Mr. Robert Vandemeulebroucke, Belgian Honorary Ambassador, and Mrs. Monique Dedecker-

Deprez, Honorary Consul for Sri Lanka, many other prominent guests honoured us with their presence, 

such were multiple Foreign Ambassadors and diplomats, representatives of the City of Brussels and the 

Brussels Government and a broad delegation of the Club Diplomatique.  

Chargé d’affaires a.i. Milton Castelen of the Embassy of Surinam welcomed all visitors together with IAF 

Chairman Dirk Wagemans. Above some of the distinguished guests: Mr. Alfonso Rossi Brause of the 

Embassy of Uruguay, Mr. Raggy Slijngaard from the Surinam Diaspora in Belgium, H.E. Ambassador Nestor 

Gabriele Bellavite of Bolivia together with his spouse, Mr. Jean de Brabander Representative of JUCON, 

Mr. Gersom Brussaard of the Hogere Zeevaartschool Antwerpen, H.E. State Secretary Mrs. Bianca Debaets 

with Emmanuel Boots, Mrs. Jo-Ann Buyne of the Embassy van Surinam together with Jef Cramer of the 

Surinam Diaspora and reporter of Surinam radio ‘Radio 10’. Closing we see the proud artist Raul Neijhorst.    

Na de speeches van Milton Castelen en IAF co-voorzitter Christiaan- Albert Roggeman werd het Zilveren 

Kruis der Verdienste in de Orde van De Nederlanden en de Hispanidad uitgereikt aan kunstenares Ursule 

Bloemen voor haar opmerkelijke beeldhouwwerken van gedetailleerde, levensechte portretten in brons 

en marmer, aan kunstenares Hedi Deca-Küpper voor haar decennialange actieve inzet rondom kunst- en 

cultuurpromotie alsook sociale projecten, aan kunstenares Nicky Myny voor haar creativiteit als 

getalenteerd modeontwerpster en etnisch getinte portretschilderijen, aan kunstenaar Jean Van 

Vaerenberg voor zijn creatie van architecturale landschappen van een surrealistische en irreële 

schoonheid en aan kunstnaar Luis Gonzales voor zijn intrigerende scuplturen, vol met verrassende ideeën 

en wendingen die de toeschouwer uitdaagd tot reflectie.  

Het Gouden Kruis der Verdienste in de Orde Van de Nederlanden en de Hispanidad werd uitgereikt aan 

kunstenares Carolina Toyos voor haar Artistiek traject en voor haar bijdrage aan kunst promotie in het 

algemeen en aan kunstenares en Brussels politica Carla Dejonghe voor haar jarenlang sociaal-cultureel-

artistiek engagement als Brussels volksvertegenwoordiger en voorzitter Raad Vlaamse 

Gemeenschapscommissie. 

Onder op foto in bovenstaande volgorde 

 



  

     

 

 

After the speeches of Milton Castelen and IAF Co-Chairman Christiaan- Albert Roggeman the Silver Cross 

of Merit in the Order of the Netherlands and Hispanidad was handed to artist Ursule Bloemen for her 

remarkable sculptures  and detailed portraits in bronze and marble, to artist Hedi Deca-Küpper for the 

decades of efforts promoting art and artists  and her contribution to social projects, to artist Nicky Myny 

for her merit in the fields of as fashion design and her ethnic portraits, to artist Jean Van Vaerenberg for 

his the creation of a surrealist world with his landscapes and to artist Luis Gonzales for his interesting work 

in sculpture, that awakens ideas and surprises, exploring techniques and materials and provoking 

reflection. 



The Golden Cross of Merit was given to artist Carolina Toyos for her artistic trajectory and contribution to 

art promotion in general and to artist and Brussels politician Carla Dejonghe for her years of contribution 

to the cultural and art scene as Member of the Brussels Parliament and President of the Council of the 

Flemish Community Commission.  

Above on picture in the above order  

 
 

   

          



    

   

 

Het IAF zou graag alle leden en vrijwilligers willen bedanken voor hun medewerking aan dit evenement. 

The IAF would like to thank all its volunteers and members for their support to this event. 

 


