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Kom festival 

  Durga Puja 
 ervaren en waan je 

     in India

Al 7 maanden lang zijn Dwaipayan en 
Debojyoti druk bezig met de voorbereidingen 
van het jaarlijkse festival Durga Puja. Beide 
zijn jaren geleden vanwege hun werk naar 
Amstelveen verhuisd. Dwaipayan vertelt:  
Ik woon inmiddels 11 jaar in Amstelveen.  
Hiervoor heb ik in de Verenigde Staten 
gewerkt en het plan was om vervolgens terug 
te keren naar India. Maar toen we de kans 
kregen om in Nederland te werken hebben we 
die met beide handen aangegrepen. We 
vonden het hier zo leuk dat we ons zijn gaan 
settelen en kinderen kregen. Amstelveen is nu 
echt ons ‘thuis’.’ Ook Debojyoti herkent zich  
in dit verhaal. ‘Ik ben werkzaam als Director 
Human Resources bij HCL Technologies, een 
Indiase multinational voor IT diensten en 
consultancy. Toen wij de kans kregen om 
vanuit de Verenigde Staten naar Amsterdam  

Nog heel even en dan barst het los: het 
Indiase festival Durga Puja beleeft haar  

5e editie. Dwaipayan Nath en Debojyoti Sen  
van organisatie Hoichoi vertellen graag waarom 

Amstelveners dit culturele evenement absoluut niet 
mogen missen. ‘Het is een unieke ervaring met live 

muziek, zang, dans en uiteraard authentieke Indiase 
lekkernijen die je nergens anders zult proeven.’
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te verhuizen, verkozen we Amstelveen  
boven Amsterdam. Het is hier zoveel knusser 
en gezelliger.’

In Amstelveen wonen inmiddels 139 verschil-
lende nationaliteiten waarvan de Indiase 
gemeenschap met ruim 4500 de grootste  
is, gevolgd door de Japanse en Britse 
gemeenschap.

Maar waarom staan de Indiërs eigenlijk 
bekend als culturele ondernemers? ‘Wij willen 
graag ons cultureel erfgoed en onze tradities 
in ere houden’, stelt Dwaipayan. ‘En daarom 
willen we met Hoichoi ons culturele enthousi-
asme naar een hoger niveau tillen. We hebben 
een passie voor cultuur én voor goed en lekker 
eten... vandaar onze dikke buiken’, grapt 
Dwaipayan.

De organisatie Hoichoi
Debojyoti legt uit waar Hoichoi precies voor 
staat. ‘Het is een Indiase non-profit organisatie 
in Nederland, gericht op het promoten van 
Indiase kunst en cultuur in dit land. Het woord 
'Hoichoi' is Bengaals en de Engelse vertaling 
is ‘hullabaloo’ dat chaos en gekte betekent, 
maar wel in positieve zin. Wij geloven dat  
iets buitengewoons niet kan worden bereikt 
zonder ‘HoiChoi’. Het staat voor jong, 
levendig en kleurrijk.’

‘We begonnen onze reis in 2015 en dankzij 
het enthousiasme van de community zijn we 
inmiddels hard op weg om één van de 
populairste en snelst groeiende Indiase 
organisaties van Europa te worden. Onze visie 
is om een thuis weg van huis te creëren voor 
de Indiase internationals in Nederland.’ 

Dwaipayan vult aan: ‘Wij hebben als doel om 
zorg te dragen voor een betere samenleving, 
waarbij wij enorm veel support ervaren van 
vrienden en weldoeners zowel binnen als 
buiten Nederland.’

‘We proberen levenslange herinneringen en 
vriendschappen te creëren via onze interacties 
en evenementen. Hoichoi's betrokkenheid 
eindigt dan ook niet na het evenement, we 
staan altijd klaar om een helpende hand te 
bieden wanneer dat nodig is, zoals een echte 
Bengaalse buurman.’

Burgemeester op bezoek
‘We zijn vier jaar geleden begonnen met het 
vieren van Durga Puja in Nederland en we 
werden overweldigd door de acceptatie en 
deelname van niet alleen de Indiase maar ook 
de Nederlandse bevolking uit Amstelveen en 
Amsterdam. We zetten ons graag in om de 
feestelijke dagen te herscheppen zoals we die 
in India vierden. En dit jaar uiteraard volledig 
in overeenstemming met de richtlijnen van  
het RIVM en de Nederlandse overheid’,  
vertelt Debojyoti.

Dwaipayan vertelt trots over de aanwezigheid 
van de vorige burgemeester tijdens de 
vieringen van de afgelopen jaren. ‘We zijn 
enorm dankbaar dat hij zo vriendelijk was om 
de vieringen in te luiden.’ Ook bezoeken 
vertegenwoordigers van de ambassades van 
India en Bangladesh jaarlijks het festival. 

Iedereen welkom 
‘In de afgelopen vier jaar hebben we met veel 
plezier een toenemend aantal Nederlanders 
voor het evenement uitgenodigd en we zijn 
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WAT IS DURGA PUJA?
‘We zijn enorm verheugd om de Durga Puja aan te kondigen, wat dit jaar gehouden wordt 
van 13 tot en met 16 oktober in Amstelveen, zegt Dwaipayan trots. Hij legt uit: ‘Het is een 
jaarlijks hindoe-festival dat zijn oorsprong vindt in India en dat de hindoegodin Durga 
vereert en eert. Volgens de hindoegeschriften markeert het festival de overwinning van 
godin Durga in haar strijd tegen het kwade. In de loop der jaren is Durga Puja een 
onlosmakelijk onderdeel van de Indiase cultuur geworden, met ontelbare mensen die  
dit festival op hun eigen unieke manier vieren, met inachtneming van de traditie.’
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erg blij dat ze zichtbaar genoten van het 
evenement’, zegt Dwaipayan. ‘We kijken er 
naar uit om ook dit jaar weer nieuwe mensen  
te ontmoeten en connecties te maken.  
We moedigen de lokale gemeenschap aan om 
dit festival te komen ervaren. En we vinden het 
te gek om nieuwe vriendschappen te laten 
ontstaan. Het draait tenslotte om de inclusiviteit.’

Authentieke lekkernij
Op de vraag wat we kunnen verwachten, laat 
Dwaipayan enthousiast het programma zien. 
‘Het festival staat 4 dagen in het teken van 
cultuur. Zo is er muziek van live bands. 
Normaliter kwamen er ook artiesten uit India 
over, maar dat is vanwege covid nu helaas 
niet mogelijk. Er vinden tal van culturele 
optredens plaats, denk aan zang, dans en 
toneel. En enorm populair is natuurlijk het 
heerlijke eten. We serveren authentiek en 
traditionele Indiase gerechten die je werkelijk 
nergens anders kunt proeven. Deze worden 
namelijk bereid volgens geheim recept van 
onze grootmoeders. Dit alles vindt plaats in 

een prachtig kleurrijk decor en hele fijne sfeer, 
zodat je je echt even in India waant.’

‘Iedereen is welkom’, vertelt Debojyoti. ‘Alleen 
kunnen mensen vanwege de corona-maatregelen 
helaas niet onaangekondigd komen. Er zijn 
nog kaarten beschikbaar, al gaan ze best 
hard. Deze zijn te bestellen voor een halve 
dag, hele dag of het hele event. Eén ding is 
zeker: een unieke ervaring is gegarandeerd.’

Wil jij deze unieke ervaring niet missen? Bestel 
dan nu je kaarten voor festival Durga Puja!

www.hoichoi.nl
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Festival Durga Puja
13 - 16 Oktober

Locatie:  
Diamant Party Centrum  

(Touwslagerij 19,  
Amstelveen)
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